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Turizm Nedir?

Turizm, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler arasında en önemli
gelir kaynağı ve en hızlı gelişen sektördür.



Turizm Sektörü İle İlgili Genel
Güncel Bilgiler



Turizmin Gelişmesine Etki Eden Unsurlar
• Boş zamanın artması,
• Ücretli tatil hakkı,
• Teknolojik gelişmeler,
• Gelir düzeyinin artması,
• Kentleşme ve nüfus artışı,
• Turizm bilincinin oluşması,
• Kültür ve eğitim düzeyinin artması vb. gelişmeler.



Turizm Eğilimleri

Küresel rekabet her konuda olduğu gibi turizm sektöründe de
farklılaşmayı, yenilenmeyi zorunlu kılar.



Helal Turizm

Helal turizm, konaklamalardan doğan ihtiyaçların İslami kural
ve inanışlara uygun şekilde karşılanması ile ilgili faaliyetlerdir.



Helal Turizm İstatistiki Bilgiler
 “İslami yaşam tarzına uygun turizm pazarı 2012” başlıklı araştırmaya göre;

Uluslararası turizm pazarı son dönemde yıllık ortalama yüzde 3,8 büyürken,
helal turizm pazarı yüzde 4,8 büyüme kaydetmiştir.

 Dinar Standard isimli şirketin yapmış olduğu araştırmaya göre; 2013 yılında
dünyada 135 milyon Müslüman turist dolaşım sağlamış ve 139 milyar dolar
harcamıştır. 2020 yılında ise Müslüman turizm pazarının yaklaşık 192 milyar
dolarlık bir iş hacmine ulaşması beklenmektedir.

 Dünya Turizm Örgütü UNWTO 2015 verilerine göre ise 2014 yılında
Türkiye’ye 39.8 milyon kişi seyahat etmiştir. Elde edilen toplam gelir ise
29.552 milyar dolardır.



Helal Turizm Pazarı

Demografik yapısı genç olan ve refah
seviyesi yükselişte olan niş bir pazar



Helal Konseptli Otel

Helal otel, İslami kurallara göre dizayn edilmiş asıl fonksiyonu
otel tanımında olduğu gibi geceleme ihtiyacını sağlamak olan ve
bu hizmetin yanında yeme, içme ve eğlenme ihtiyaçlarını İslami
kural ve inançlara uygun biçimde karşılayan tesislerdir.



Helal Turizm Standartları
 Yiyeceklerinin güvenilir (Helal) olması,
 Havuz, Spa gibi alanların bay – bayan ayrı olması,
 Otelde Mescit ve Kur’an-ı Kerim imkânı olması,
 Odalarda kıble yönü göstergesi-seccade olması,
 Otelde içki satışı, disko, gece kulübü vb. olmaması,
 Ramazan ayında iftar ve sahur imkânının olması,
 Çocuk ve yetişkinler için İslami aktivitelerin olması (sohbet,

ilahi vs.),



SONUÇ

Türkiye’yi marka ülke yapma yolunda helal turizmin varlığı
ülkeyi rekabete hazırlayan bir enstrüman gibi olacaktır. Diğer
ülkelerden farkı bu şekilde ortaya konabilecektir.

Helal turizm Türkiye’ye nasıl getirilir, ülkeye helal turizmin
artı değer sağlaması bakımında marka ülke nasıl olunur,
sürdürülür, işletilir ve sonuca vardırılır noktalarında altyapı
oluşturmalıdır.
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