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ÖZ
Global ekonomi içerisinde helal seyahat, helal konaklama ve helal yeme-içmenin payının
gittikçe yükselen bir çizgide olduğu gözlenmektedir. Bu durum turizm faaliyetlerinin ve
seyahat organizasyonlarının Ġslami Ģartlar çerçevesinde biçimlendirilmesi olarak açıklanan
Müslüman Dostu Turizm kavramını ön plana çıkartmaktadır. Müslüman Dostu Turizm
kapsamında gerçekleĢtirilen Ġslami Turizm faaliyetleri içerisinde günden güne geliĢen bir
ayağı da iĢ seyahatleri oluĢturmaktadır. Tam ismi Meeting, Incentive, Congress, Events olan,
toplantılar, teĢvik gezileri, kongreler ve sergiler anlamına gelen, Ģirketlerin motivasyon
düzeylerini arttırmayı hedefleyen ve iĢ seyahatleri kapsamında değerlendirilen MICE turizm
organizasyonları, dünya turizm gelirleri içerisinde oldukça iyi bir paya sahip olarak
değerlendirilmektedir. MICE turizm faaliyetleri, ekonomik getiri ve avantajlar noktasında
diğer turizm organizasyonlarına nazaran oldukça avantajlı görülmektedir. Buradan yola
çıkarak yapılan çalıĢma içerisinde MICE turizm faaliyetlerinin Müslüman turistlere yönelik
uygulanabilirliğine
ve
Müslüman
coğrafyasındaki
bazı
uygulamalara
değinilmektedir.Özellikle son dönemlerde Türkiye’de de gözler Müslüman Dostu Turizm
uygulamalarına çevrilmiĢ durumdadır. Bu bağlamda çalıĢma içerisinde MICE turizmin
faaliyetlerine Müslüman Dostu Turizm kapsamında bakılmıĢ olup, önemli noktalar
belirlenmiĢ, öneriler geliĢtirilmiĢtir

ABSTRACT
Keywords:
Muslim Friendly Tourism
Islamic Tourism
Mice Tourism

It is observed that the share of halal travel, halal accommodation and halal eating-drinking is
at an increasing level in global economy. This state features the Muslim Friendly Tourism
concept, which is explained as the configuration of tourism activities and travel organizations
within the framework of Islamic pillars. Within the Islamic Tourism activities carried out in
the scope of Muslim Friendly Tourism, business travels create a section that develops day
after day. With the exact name Meeting, Incentive, Congress, Events; MICE tourism
organizations, which aim to increase the motivation levels of companies and are assessed
within business travels, are considered to have a fairly good share within the world's tourism
income. MICE tourism activities seem quite advantageous compared to other tourism
organizations at the point of economic income and advantages. Within the study conducted
based on that point, feasibility of MICE tourism activities for Muslim tourists and some
practices in the Islamic geography are mentioned. Especially in recent times, Muslim friendly
Tourism practices started to attract attention in Turkey as well. In this context, activities of
MICE tourism were considered within the scope of Muslim Friendly Tourism, important
points were determined and suggestions were developed
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GİRİŞ
M.I.C.E. turizm faaliyetleri turizm sektörü içerisinde büyüyen bir kol olarak değerlendirilmektedir. M.I.C.E.
turizm faaliyetleri hemen hemen her destinasyon için geliĢimin hedeflendiği bir alanı iĢaret etmektedir.
Toplantılar (Meetings), TeĢvikler (incentives), Kongreler (conventions) ve Fuarlar/sergiler (exhibitions)
anlamına gelen ve tüm bu faaliyet alanlarını kapsayan M.I.C.E. sektörünün istihdam, gelir, altyapı geliĢimi,
bölgenin tanıtımı, ülke imajı gibi belirgin katkılarının üzerinde sıklıkla durulmaktadır. Ekonomik olarak önemi
ve imaj getirisi,M.I.C.E. turizmin sıradan bir turizm türünden daha çekici bulunmasını sağlamaktadır. Turizm
sektörü içerisinde mevsimsel koĢullardan etki payını aza düĢürmek için alternatif bir turizm türü olarak da ele
alınabilen M.I.C.E. turizm faaliyetleri birçok turizm kolunu da etkileyen ve pozitif sonuçlar oluĢturan bir itici
güç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu anlamda çalıĢma içerisinde, Müslüman Dostu Turizm kapsamında
M.I.C.E. turizm faaliyetleri değerlendirilmektedir. Müslüman turistler dini motivasyonları çerçevesinde tercih
ettikleri turistik faaliyetlerde, aktivitelerde ve konaklayacakları yerlerde bir takım kıstas ve prensipler
doğrultusunda beklenti oluĢturmaktadırlar. Dolayısıyla Müslüman ĠĢ adamlarının, ĠĢ seyahatleri yapan
Müslüman turistlerin M.I.C.E. turizm kapsamında Türkiye’ye çekilmesi, verilecek hizmetin Ġslamik temellere
dayandırılması ve alt yapının buna göre desteklenmesi, hem Türkiye’nin M.I.C.E. turizm pazarında daha etkin
yer alabilmesini sağlayabilecek hem de yaĢanılan sıkıntılı dönem içerisinde Turizm sektörü için genel bir kaçıĢ
noktası, destek alanı oluĢturulabilecektir.
LİTERATÜR TARAMASI
Weber ve Ladkin (2003)’ e göre toplantılar ve kongreler turizm endüstrisi içerisinde git gide daha da önem
kazanan bir segment olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ekonomik katkısının büyük olmasını yanı sıra kongre ve iĢ
turizmi faaliyetlerinin turistik harcama miktarının fazla olması, lokal faaliyetlere katılım sağlaması, çok yönlü bir
organizasyonu içererek destinasyon çatısı altında bütünsel bir imaj oluĢturması gibi katkıları da önemle ele
alınmaktadır (Clark, 2004, s.15-21). M.I.C.E. turizm faaliyetlerinin genelinde belirli bir mesleki ticaret
organizasyonu, özel bir ilgi grubu yahut ortak bir eğitim/tartıĢma gibi bir tema veya konuyla ilgili detaylıca
planlanmıĢ bir gündem bulunmaktadır (Khan, 2015, s.299). M.I.C.E. turizm; Toplantılar, Kongreler teĢvikler,
Konferanslar, Fuarlar ve Sergileri içeren geniĢ kapsamlı bir yelpazeyi tanımlamaktadır (Muqbal, 1997, s.25;
Dwyer & Mistilis, 1997, s.57). Birçok kaynakta toplantı ve etkinlik turizmi içerisinde, iĢ turizmi genelinde
tanımlanan M.I.C.E. organizasyonları kurumsal toplantıların planlamasını yapan iĢletmeleri, faaliyetin
gerçekleĢtirildiği otel iĢletmelerini, konferans salonlarını, yolcu gemilerin, kongre departmanlarını, yiyecek ve
içecek yöneticilerini ve firmalarını, lojistik alt yapıyı sağlayan firmaları, tur operatörlerini, transfer Ģirketlerini,
ilgili ticaret ve turizm dernekleri, hükümetleri, özel giriĢimleri vb. içine alan geniĢ kapsamlı bir turizm projesi
olarak açıklanabilmektedir. Bu alanda uzmanlaĢmıĢ seyahat acentaları veya tur operatörleri, kurumsal ajanslarla
bağlantılı olarak organizasyonları gerçekleĢtirmektedir (Khan, 2015, s.199).
M.I.C.E. turizmi kapsamında gerçekleĢtirilen faaliyetler; müĢteri/turist grubunun belirlenmesi ve organizasyonun
belirlenmesi, transfer hizmetleri ve taĢımacılık hizmetleri, konferans öncesi ve sonrası tur fırsatlarının
tanımlanması, konaklanılacak bölgenin belirlenmesi, konferans, sergi vb. organizatörlerin hizmetleri, karĢılama
hizmetleri, konaklama hizmetleri, catering hizmetleri ve sosyal program akıĢının belirlenmesi, Görsel, iĢitsel vb.
hizmetler ve teknik desteğin sağlanması, M.I.C.E. turizm organizasyon alanına ulaĢımın sağlanması ve
organizasyonun gerçekleĢtirilmesi, müĢteri/turistin geri dönüĢünün sağlanması süreçlerini içermekte ve sürece
dahil olan hizmetleri sunan tüm iĢletme gruplarını kapsamaktadır (Mistilis ve Dwyer, 2013, s.57). Kısaca
M.I.C.E. turizm organizasyonu tüm bu etkinliklerin planlanması, rezervasyonu, alt yapının oluĢturulması ve
sunulmasını içine alan bir niĢ Pazar bölümünü nitelemektedir.
M.I.C.E. turizmin teĢvik edilmesi, turizm destinasyonun çekiciliğinin arttırılması, ürün farklılaĢtırılması, ürün
kalitesinin yükseltilmesi, hedef destinasyonun imajının yeniden biçimlendirilmesi ve iyileĢtirilmesi, yerelin
desteklenmesi, yeni iĢ alanları yaratılması, bölgenin alt yapı desteğini kendine çekmesi gibi sonuçlar ortaya
koymaktadır. Dünya geneli ele alındığında birçok ülkede e bölgede ekonomik koĢullar kötüye gitse dahi
büyüyen bir sektörü konumunu koruyan M.I.C.E. turizm faaliyetleri, hem düzenlendiği bölgelerde birçok iĢ
koluna fayda sağlaması, destinasyonu birçok farklı alanda desteklemesi bakımından tercih edilmekte, hem de
ülke imajınıve bölgesel potansiyeli geliĢtirmesi bakımından yalnızca iĢletmeler açısından değil devletler
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tarafından da önem verilenve desteklenen bir turizm biçimi olarak karĢımıza çıkmaktadır (The Mice Industry
Course Title, 2013).
WEF (Dünya Ekonomik Forum) (2013) verilerine göre bir destinasyonun rekabet edebilirliği ‘Düzenleyici
Çerçeve’, ‘ĠĢ Ortamı ve Altyapı’ ve ‘BeĢeri, Kültürel ve Doğal Kaynaklar’ baĢlıkları altında faktörlere
ayrılabilmektedir. Düzenleyici çerçeve; politik düzenlemeler, sürdürülebilirlik, güvenlik ve emniyet, hijyen ve
sağlık, seyahate, turizme öncelik verme faktörlerini içermektedir. ĠĢ ortamı ve altyapı; havayolu, karayolu ulaĢım
altyapısını, turizm altyapısını, bilgi iletiĢim teknolojilerinin altyapısını ve sektörde fiyat rekabetini takibi, buna
dair doğru uygulamaları içermektedir. BeĢeri, kültürel ve doğal kaynaklar ise seyahat ve turizm cazibesi,
doğal/kültürel kaynaklar ve insan kaynaklarından oluĢmaktadır. Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu Seyahat ve
Rekabet Endeksinde 2009 yılında 56. Sırada yer alırken 2011 yılında 50. Sıraya ilerlemiĢ olup 2013 yılında ise
46. Sırada yer almaktadır. WEF (2013) verilerine göre Türkiye, sürdürülebilirlik, güvenlik, teknolojik altyapı ve
taĢıma altyapısı açısından henüz tam anlamıyla yeterli görülmemekle birlikte, zengin kültürel kaynakları, dünya
kültürel mirası ve birçok uluslararası fuar ve sergiler bakımından güçlü bir endüstri profili çizebilmektedir. 2015
yılında yayınlanan Turizm seyahat rekabet edebilirlik raporuna bakıldığında da Türkiye’nin 44. Sıraya
yükseldiği görülmektedir (WEF, 2015). Dolayısıyla Türkiye’nin bu anlamda gelecekte daha iyi bir sıralamaya
sahip olacağı düĢünülmektedir. M.I.C.E. sektörünün istihdam, gelir, altyapı geliĢimi, bölgenin tanıtımı, ülke
imajı gibi belirgin katkılarının üzerinde sıklıkla durulmaktadır. Bunların yanı sıra M.I.C.E. turizm faaliyetleri
firmalar arası iletiĢimin desteklenmesi, teknolojilerin değiĢimi, eğitim fikirlerinin paylaĢımı, ülkeler arası bilgi
akıĢının sağlanması, uluslararası iliĢkilerin pozitif yönde geliĢtirilmesi ve ulusal çıkarlar bağlamında da önemli
faydalar sağlamaktadır (Nice, 2004, s.25-26). Buradan yola çıkarak M.I.C.E. turizm faaliyetlerinin Türkiye’nin
rekabet edebilirliğine de katkı sağlayabileceği düĢünülmektedir.
Türkiye’de son dönemlerde belirginleĢen terör olayları, Suriye savaĢı, IĢid tehdidi ve siyasal krizler kongre ve
toplantı pazarını durgunluğa ve hatta iptallere sürüklese de Güneydoğu bölgesi hariç, Ankara-Ġstanbul- Bursa
gibi illerde iĢ turizminin çok fazla yara almadığı görülebilmektedir. Buna rağmen kongrelere katılacak delege
sayılarında gözlenebilen azalmanın ve katılımcıların güvenlik endiĢesinin olası bir düĢüĢe iĢaret ettiği
söylenebilmektedir . Bu anlamda önlemlerin geniĢletilmesi, pazarlama faaliyetlerinin, tanıtımın bu yönde
kuvvetlendirilmesi M.I.C.E. turizm faaliyetlerinin Türk turizmi için bir çıkıĢ noktası olmasını sağlayabilecektir.
Buna örnek olarak Ġngiltere menĢeili Business Destinations Dergisi’nin düzenlediği seyahat ve turizm
endüstrisinin en prestijli ödülünde Ġstanbul’un 2015 için Avrupanın en iyi Mice destinasyonu seçilmesi
verilebilmektedir. Ġstanbul bu anlamda son 10 yılda kongre sayısını yüzde 280 arttırmıĢ görünmektedir
(Turizm&Yatırım, 2015). 2013 yılında dünyada 11,685 adet kongre ve toplantı düzenlenmiĢ, düzenlenen bu
toplantıların 221 tanesi Türkiye’de gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunların 146 tanesine Ġstanbul ev sahipliği yapmıĢtır.
ICCA (InternationalCongress&ConventionAssociation) (2012)’ye göre de Toplantı ve Kongre turizmi
kapsamında sıralamaya giremeyen, Ģehir bazındaki sıralamada ise Ġstanbul ile 9. Sırada yer alan Türkiye’nin
(Nicula ve Elena,2014, s.705) 2015 raporuna bakıldığında Dünya genelinde 18.sırada Avrupa’da ise 11. sırada
yer aldığı, Ġstanbul’un ise 8. Sıraya gerilediği görülebilmektedir (ICCA, 2015).
MÜSLÜMAN DOSTU MICE TURİZM
Dinler, toplumları, yaĢayıĢ ve iletiĢim biçimlerini Ģekillendiren bir sistem olarak karĢımıza çıkar. Bireylerin dini
inanıĢlarının boyutu ve bağlılık düzeyleri de doğrudan yahut dolaylı olarak toplumsal eğilimleri ve davranıĢ
kalıplarını belirlemektedir. Bu bağlamda dini öğretileri gündelik hayata ve yaĢam biçimine/felsefesine uyduran,
yansıtan bireyler dindar olarak tanımlanabilmektedir. Köroğlu (2012), bireylerin dindarlık seviyelerinin, dinin
öne sürdüğü emir ve yasaklar çerçevesinde yaĢayıĢ biçimlerini etkilediğini belirtmektedir. Dolayısıyla Güvendi
(2008)’e göre inanılan dinin önerdiği biçimde yaĢamak, dinin çizdiği sınır içerisinde kararlar almak ve tercihler
yapmak, ibadet faaliyetlerinde bulunmak yahut ilgili etkinliklere katılmak Dindarlığın farklı boyutlarında farklı
ağırlıkta gözlemlenebilmektedir. Gündelik yaĢamın bir getirisi olarak kendini gösteren dinlenme, eğlenme vb.
ihtiyaçların bir sonucu olarak kendini gösteren ve ihtiyaç haline gelen turizm kavramı da elbette ki bireyin yaĢam
biçimine ve tercihlerine etki eden din ve dindarlık kavramlarından bağımsız olarak düĢünülememektedir.
Bireyler, yaĢamlarına inandıkları dinin perspektifiyle Ģekil verirken, turizm tercihleri ve eğilimlerinin de bu
yönde etkiler taĢıdığını söylemek mümkün olmaktadır.
Henderson (2010)’a göre Turizm eyleminin Ġslam’ın emir ve yasakları göz önünde bulundurularak Ģekillenmesi
ve gerçekleĢtirilmesi olarak açıklanabilen Ġslami Turizm’de; turistik motivasyondan önce, tercihleri, tüketim
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davranıĢını ve eğilimleri belirleyen asıl seçici unsur Ġslami esaslara uygunluk olarak karĢımıza çıkmaktadır
(Tsalikis ve Lassar, 2009, s.91; Ghadami, 2012, s.25). Battour ve Ġslamil (2015)’e göre Müslüman nüfusunun
artıĢı, dindar kesimin gelir seviyesindeki yükselme ve turizme bakıĢ açılarının değiĢmesi Müslüman (dindar)
turistlere uygun hizmet ve ürün ortaya koyma ve oluĢan bu pazarın ihtiyaçlarını karĢılamayı gerektirmektedir.
Müslüman Dostu turizmde ana motivasyon kaynağının Ġslam’a uygunluk olması, tercih edilen seyahat,
konaklama, yeme-içme ve eğlence tercihlerinin farklılaĢmasına neden olmaktadır. Müslüman (dindar) turistlerin
genel itibariyle kadın ve erkekler için ayrı imkanlar sunan konaklama birimlerine, otellerin havuz spa vb.
uygulamalarının buna göre düzenlenmiĢ olmasına, eğlence sisteminde cinsiyet ayrımına dikkat edilmesine, her
sezonda (Yüksek-düĢük) aynı kalitede hizmet beklentisine, hijyenik alanların ve hizmetin bulunmasına, güvenlik
ve emniyete önem verdikleri söylenebilmektedir (Arpacı, 2015, s.17; Arpacı ve Batman, 2015a, s.13; Arpacı ve
Batman, 2015b, s.17). Dinarstandard (2012) ‘ye göre Global Muslim Lifestyle Travel Market 2012 adlı raporda
da belirtildiği üzere Müslümanlık inancına sahip turist profili öncelikli olarak tercih ettiği turizm faaliyetinden
helal standartlarda gıdaya eriĢebilirliği, ekonomik uygunluğu ve Müslüman dostu uygulamaları beklemektedir.
Müslüman turistlerin, uygun transfer ve vale hizmetleri, alkolsüz bir çevre, çeĢitlilik gösteren helal gıdalar içeren
bir menü, samimi bir servis ve iletiĢim ve ibadetlere uygun alt yapı beklentileri içerisinde turistik faaliyetleri
tercih ettiklerini belirtmektedir (Dinarstandard, 2012). Müslüman turistlerin konaklama tercihleri özel olarak ele
alındığında karĢımıza çıkan, Ġbadetlerin gerçekleĢtirileceği alanlar bulunan, namaz vakitlerinde ezan yayını
yapılan, Duman (2011) ve Mansouir (2014)’ e göre Kuran’ı Kerim ve kıbleyi gösteren iĢaretler içeren, alkol ve
alkollü ürünlerin bulunmadığı, Ġslama uygun düĢmeyen hiçbir aktivitenin yer almadığı bu konaklama birimlerine
Ġslami Otel ( Met, Özdemir ve Aydemir, 2013, s.651), ġeriat Uyumlu otel yahut Müslüman dostu otel (Zailani,
Omar ve Kopong, 2011, s.1) gibi isimler verildiği görülmektedir.
Müslüman turistler aynı zamanda ulaĢımlarını sağladıkları seyahat birimlerinin temizliğinden, personelin
giyimine, yol boyunca verilen ikrama kadar helal hizmet sunan ulaĢım birimlerini tercih ederek helal seyahat
eğilimi de göstermektedirler. Bunun dıĢında bir diğer nokta ise, helal eğlence ve boĢ zaman aktiviteleri
olmaktadır. Ġslami Ģartlar çerçevesinde Ģekillenen eğlence ve boĢ zaman hizmetleri ( helal otellerde kadın/erkek
ayrı eğlence alanları, dini konferanslar, dini müzik dinletileri vb.) de Müslüman turistlerin tatillerini planlarken
oluĢturdukları tatil/seyahat beklentileri arasında yer almaktadır.
2014 yılında Müslüman turistlerin turist varıĢlarında Türkiye 2. Sırayı almakla beraber 6.606.9$ gelir elde
etmiĢtir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın artan pazarlama faaliyetleri, yeni havaalanları, yeni otel açılıĢları gibi
geliĢtirilmiĢ seyahat altyapıları ve seyahat hizmetlerindeki diğer geliĢmeler de sektörü olumlu yönde
etkilemektedir. Bu listeye göre en büyük ilerleme Kazakistan’a aittir. Kazakistan 6. Sırada olmasına rağmen
hükümetin uluslararası turizm fuarlara katılımı mali açıdan desteklemektedir. ĠĠT üyesi ülkeler arasında, BirleĢik
Arap Emirlikleri (UAE) ve Malezya MICE hedeflerine liderlik etmektedirler. Endonezya kasım 2015’te
Müslüman turist rehberleri programı baĢlatarak insan kaynaklarında geliĢmeyi hedeflemiĢtir. Bu inovasyon
M.I.C.E turizmin Türkiye’de geliĢtirilmesi için de önerilebilir. Katar’ın da hükümet destekli güdüleyici toplantıkongre-sergi turizmi uygulamalarına yatırımı gözlemlenmektedir. M.I.C.E. turizm Singapur tarafından da
geliĢmekte olan bir alan olarak görülmektedir . Müslümanlar tarafından yapılan iĢ seyahatlerinin de önümüzdeki
5 sene içerisinde geliĢmesi beklenmektedir Singapur, Hong Kong ve BirleĢik Krallık bir dizi iĢ konferansını
elinde tutan birkaç ülkedir. Bu ülkeler MICE için aktif olarak kendilerini önde gelen mekan olarak
tanıtmaktadırlar. Endonezya halal expo düzenlemekte ve Müslümanları çekmeye çalıĢmakta, M.I.C.E. Pazar
segmentine yatırım yapmaktadır. Abu Dhabi de kendini iĢ seyahatleri için popüler olarak konumlandırmaktadır.
Fuar konferans ve etkinlik merkezi olmak istemektedir. Ġngiltere’de Müslüman yaĢam expo (MLE) düzenleyerek
mice turizm çerçevesinde müslümanları hedeflemektedir. Katar’da iĢ seyahatleri noktasında kendini
geliĢtirmekte Katar Business Events adı altında bir marka stratejisi izleyerek, helal gıda, seyahat vb. çalıĢtay,
eğilim faaliyetleri düzenlemiĢtir. Kongre yönetimini de günden güne arttırmakta ve bu pazardan pay almaya
çalıĢmaktadır (State of The Global ISlamic Economy Report, 2015/16; Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem
Planı, 2007; MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index, 2015; COMCECa, 2016; COMCECb,
2016; Mice Event Calendar Singapore, 2016).
2012-2020 yılları arasında Müslüman turistlerin harcamalarında artıĢın devam edeceği ve dünya pazarında
yaklaĢık %3’lük bir Pazar payına sahip olacağı öne sürülmekte ve aynı rapor içerisinde Malezya’dan sonra en
çok Müslüman turistin Türkiye’ye geldiği görülmektedir (Dinerstandard, 2012). Razalli vd. (2012)’ye göre
Müslüman nüfusunun ve ekonomik yeterliliğinin artıĢıyla birlikte Müslüman turist sayısı da hızla artmaktadır.
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Bu durum, Müslüman turistler için, beklentileri karĢılayacak seviyede bir alt yapı oluĢturulması gerekliliğini
yeniden karĢımıza çıkartmaktadır. Ġslam Konferansı üye ülkeler arasından yine Ġslam Konferansı Örgütü
üyelerine turist akıĢının oranı 2014’te yüzde 33,8 olarak görülürken 2020’ye kadar bu oranın yüzde 39,1’e
artacağı düĢünülmektedir. Bu oranlar içerisinde Türkiye %16’lık bir paya sahiptir. Müslüman turistler arasında iĢ
amaçlı seyahat edenlerin oranı ise yüzde 9-10 olarak belirlenmektedir. Bilindiği üzere Dünya turizm hacminin %
14' ünü oluĢturduğu tahmin edilen kongre turizmi turizm mevsiminin uzamasına katkı sağlayarak yeni iĢ
alanlarının oluĢmasını sağlamaktadır (Aymankuy ve Sarıoğlan, 2008, s. 250; Timor, 2011, s.126). Türkiye
Turizm Stratejisi 2023’e göre alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık ve termal turizm, kıĢ turizmi,
golf turizmi, deniz turizmi, eko turizm ve yayla turizminin yanı sıra kongre ve fuar turizminin geliĢmesine de
öncelik verileceği belirtilmektedir. Buradan yola çıkarak kongre turizmini de içine alan M.I.C.E. turizm
faaliyetlerinde hükümet/özel sektör teĢvik ve desteğinin önemine temas edilebilmekte, Müslüman iĢ adamlarının,
önemli kongre/ fuar vb. seçeneklerin Türkiye’ye çekilerek M.I.C.E. turizm faaliyetlerinin geliĢtirilmesi
önerilmektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
2015 yılında kongre turizmi ve M.I.C.E. turizm açısından oldukça verimli bir sene geçiren Türkiye için son
dönemlerde artan terör saldırıları ve yaĢanan üzücü olaylar önemli bir risk faktörü olarak görülebilmektedir. Bu
bağlamda 2017-2019 yılları arasında uluslararası anlamda kongre ve M.I.C.E. organizasyonlarının azalan bir
grafik çizeceği düĢünülmektedir. Bu bağlamda devlet desteği oldukça önem taĢımaktadır. ĠĢ seyahatleri ve
M.I.C.E. turizm sektörü bu kritik dönemde dikkatle ele alınmalı ve desteklenmelidir. YurtdıĢına yapılacak
atılımlar kapsamında Müslüman ülkelere yönelik çalıĢmaların arttırılması Türkiye Turizm planlarıyla örtüĢmekte
ve bu anlamda gelecek açısından sektörü rahatlatabilecek bir faktör olarak ele alınmaktadır (Zeydanlı, 2016,
s.43).Türkiye’de Ace of Mice organizasyonu da bu anlamda M.I.C.E. turizminin desteklenmesinde itici bir güç
olarak karĢımıza çıkmaktadır. Dünya geneline bakıldığında turizm geliri toplamının yaklaĢık %30’u M.I.C.E.
turizm kapsamında elde edilmektedir. Türkiye’nin bu anlamda turizm gelirlerinin yüzde 40’ının M.I.C.E.
sektöründen geldiği söylenebilmektedir. Türkiye’ye gelen M.I.C.E. turizm kapsamındaki turistlerin yaklaĢık
2.280 dolar olduğu düĢünülmektedir. THY’nin 254 farklı noktaya uçuĢunun olması da bu anlamda M.I.C.E.
altyapımızı güçlendiren bir faktör olarak karĢımıza çıkmaktadır. Uluslararası MICE derneği de Türkiye
içerisinde önde gelenleri bir araya toplamayı amaçlamaktadır. Ülkemizin bulunduğu ekonomik sıkıntının, turizm
açısından girilen darboğazın da böylece aĢılabileceği düĢünülmekte bu anlamda Turizm bakanlığı ile de birlikte
çalıĢmanın sinyalleri verilmektedir. 2017 ġubat ayında düzenlenecek Ace of Mice Exhibition için ise, özellikle
EMEA ülkeleriyle yeni bağlantıların kurulabileceği, farklı ortaklıklara gidilebileceği söylenebilmektedir (Turizm
Güncela, 2017; Turizm Güncelb, 2017; Mice Ödülleri, 2017; Turizm Gazetesi, 2017).
M.I.C.E. turizm faaliyetlerinin geliĢtirilmesi doğru destinasyonların seçilmesi ve hedef Pazar uygun altyapıyla
desteklenmesini gerektirmektedir. Bu anlamda destinasyonlarının belirli niteliklere sahip olması, havayolu
ulaĢımının desteklendiği, gerekli alt-üst yapının bulunduğu geliĢmiĢ Ģehirlerden seçilmesi öngörülebilmektedir.
Bunun yanı sıra Müslüman dostu turizm kapsamında destinasyonların yeterliliği de ayrıca değerlendirilmeli ve
uygun altyapı sağlanmalıdır. Türkiye Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Bursa, Antalya gibi gerekli olanaklara sahip büyük
ve modern Ģehirlere sahiptir. M.I.C.E. turizm uygulamalarının bu bölgelere yoğunlaĢtığı gözlenebilmektedir.
Örneğin Doğu Karadeniz de bu anlamda iĢ zirveleri, kongreler, sınır ötesi iĢbirliği ve M.I.C.E. turizm faaliyetleri
kapsamında değerlendirilebilir bir örnek olarak karĢımıza çıkmaktadır. Arap dünyasının Davos’u olma
potansiyeline sahip olduğu düĢünülmektedir. 2013 yılında bursa Arap turizm destinasyonu ilan edilmiĢtir (Doka,
2014).
Müslüman ĠĢ adamlarının M.I.C.E. turizm kapsamında Türkiye’ye çekilmesi, verilecek hizmetin Ġslami temellere
dayandırılması ve alt yapının buna göre desteklenmesi, hem Türkiye’nin M.I.C.E. turizm faaliyetlerinde
geliĢmesini sağlayabilecek hem de yaĢanılan sıkıntılı dönem içerisinde Turizm sektörü için genel bir kaçıĢ
noktası, destek alanı oluĢturulabilecektir. Bu hedefin gerçekleĢtirilebilmesinin yolu ise Müslüman ĠĢ
adamlarının, iĢ seyahati yapan Müslüman turistlerin eğilimlerini doğru analiz edebilmek, Türkiye seyahatleri
boyunca istek-ihtiyaç ve beklentilerini doğruĢekilde tatmin edebilmekten geçmektedir.
Günaydın (2015)’in çalıĢmasına göre Müslüman turistlerin profiline bakıldığında özellikle Ortadoğu Kökenli
Turistlerin Beklentileri/Ġstekleri incelenmiĢ olup; damak tadına uygun hizmet, iletiĢim ve internet altyapısı,
bilgilendirici tanıtıcı broĢürler, dile uygun tabelalar, sorulara cevap veren mobil uygulamalar, danıĢma Ģikayet
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destek hattının gerekliliği, dil becerisi, adil fiyatlandırmaya uygunluk gibi noktalara dikkat ettikleri ve ihtiyaç
duydukları belirlenmiĢtir. Bunun dıĢında iĢ seyahatlerinin süresi ortalama %41 ile 3-4 gün olarak belirlenen
Müslüman iĢ seyahatlerinin %57 oranında konferans yahut fuarlara- sergilere katılmak, %45 ile toplantılara
katılmak Ģeklinde bir dağılım gösterdiği görülmektedir. ĠĢ seyahatleri kapsamında yolculuk eden Müslüman
turistler için %74 güvenlik önemli olurken %50 oranında inanç toleransı ve inanç çerçevesine uygunluk yer
almaktadır. Sağlık ve çevreyle ilgili risklerin önemi %46 olarak belirtilirken politik stabilite ise %44 ile
araĢtırmada ele alınmaktadır. ĠĢ seyahati kapsamında ele alınan Müslüman turistlerin %50’sinden fazlasının ise
kendi biletlerini ve konaklamalarını kendilerinin rezerve ettikleri, araĢtırdıkları e alımı gerçekleĢtirdikleri
görülmektedir. Yolculukları sırasında ise uçaklarda %80 uyumayı ve rahatlamayı tercih ettikleri görülmektedir.
(Muslim Business Traveler Insights, 2016).
Buradan da yola çıkarak Müslüman Dostu M.I.C.E. Turizm kapsamında geliĢtirilebilecek öneriler ve önemli
hususlar aĢağıda sıralanmaktadır:
• Seyahat acentaları ve operatörlerin Ġslam Birliği TeĢkilatıyla ortak çalıĢmalarının arttırılması ve M.I.C.E.
turizm kapsamında iĢ adamlarına yönelik farklı tur programları geliĢtirilmesi,
• Helal standartlarda gıdaya eriĢebilirliğin arttırılması,
• Helal konaklama standartlarının ve otelden beklentilerin sağlanması,
• Su dostu uygulamaların arttırılması, Ġslam anlayıĢı çerçevesinde mütevazi ve israfa özendirmeyen hizmet
anlayıĢının hakim olması,
• Menülerde çeĢitliliğin sunulması, damak tadına önem verilmesi,
• Helal seyahat çerçevesinde standartların sağlanması ve rahatlığa önem verilmesi,
• Çocuklarıyla gelen iĢ adamları için dil konusunda yetkin çocuk bakım ünitelerinin bulunması,
• Uygun transfer ve vale hizmetlerinin sağlanması,
• Yapılacak ekstra faaliyetler çerçevesinde destekleyici ve tanıtıcı Ġslami konferanslar ve aktivitelere yer
verilmesi,
• Ġslami çerçevede zengin sosyal aktivite imkanları ve kadınlara ayrılmıĢ rekreasyon alanları ve olanaklarının
arttırılması,
• ĠĢ adamlarının iĢ takiplerini yönlendirmede yardımcı olacak asistanların önerilmesi,
• DanıĢma Ģikayet destek hattının kurulması,
• Olası sorulara cevap verebilecek mobil uygulamaların geliĢtirilmesi,
• Dil seçeneği uygun tabelaların ve yönlendirmelerin bulunmasına dikkat edilmesi,
• Alkolsüz bir çevrenin temin edilmesi, dıĢ aktivite ve zaman değerlendirmelerinde çevresel olarak uygunluğa
dikkat edilmesi, buna göre mekanlar seçilmesi,
• Samimi bir servis ve iletiĢimin sağlanması,
• Temizlik ve ibadetlere uygun alt yapının temin edilmesi
• Türk dizilerine rağbetin çok olması sebebiyle tanıtım faaliyetleri kapsamında dizilere Türkiye içerisinde
M.I.C.E. turizmi özendirecek temaların konulması gibi hususlar M.I.C.E. turizm kapsamında önerilebilmektedir.
Hazırlanan çalıĢma ile M.I.C.E. turizm faaliyetleri hakkında bilgi vermek, M.I.C.E. turizm falaliyetlerine dikkat
çekmek ve Müslüman Dostu Turizm kapsamında uygulanabilirliği noktasında öneriler geliĢtirebilmek, önemli
noktaları belirleyebilmek amaçlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmanın ileride yapılacak çalıĢmalara temel hazırlaması
umulmaktadır.
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