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ÖZET
Turizmin geliştiği ülkelerde, turistlerin mekânsal kümelenmesi, dağılımı ve yayılımı konusunda birçok çalışma yapılmasına
karşın, Türkiye’de uluslararası turizm talebinin mekânsal ilişkisine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu
çalışmanın amacı, Türkiye’de 2000 ile 2015 yılları arası yabancı turistlerin konakladıkları ilçelere göre mekânsal kümelenme
ilişkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Öncelikle, yabancı turistlerin konaklama sayıları ArcGIS 10.2.2. programı
kullanılarak ilçelere göre mekânsal dağılımı haritalandırılmış, daha sonra verilerin mekânsal kümelenme analizi (Standart
Sapma Elipsi, Moran’s I, LISA) yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, konaklayan yabancı turist
talebinin ağırlıklı ortalama merkezlerinin güneye doğru (özellikle Antalya) kaydığı ve konaklama sayılarının dağılımında orta
derecede pozitif mekânsal oto-korelasyonun olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre, yabancı turistlerin İstanbul ve Antalya
ilçelerinde anlamlı olarak mekânsal kümelendiği ortaya çıkmaktadır. Ancak mekânsal olarak kümelenmenin olduğu bu
bölgelerde, kümelenmenin yapısal, yasal ve organizasyonel olarak ne kadar işlevsel ve etkin olduğu tartışma konusudur.
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ABSTRACT
CLUSTER ANALYSIS OF THE SPATIAL DISTRIBUTION OF FOREIGN TOURISTS IN TURKEY
Although many studies regarding the spatial clustering, distribution and extension of tourists in countries with developed
tourism, no studies are available regarding the spatial association of international tourism demand in Turkey. The objective of
this study is to manifest whether there is a spatial cluster association according to districts where foreign tourists have been
accommodated between the years 2000 and 2015 in Turkey. First the accommodation numbers of foreign tourists were
mapped according to districts with spatial distribution by using the ArcGIS 10.2.2. program after which the results were
assessed with spatial cluster analysis (Standard Deviation Ellipse, Moran’s I, LISA). According to the analysis results the
weighted centers of accommodated foreign tourist demands trends southerly (especially Antalya) and there is a medium level
positive spatial auto-correlation in the distribution of accommodation numbers. According to these findings a significant
spatial clustering of foreign tourists is manifested in the districts of Istanbul and Antalya. However, the degree of
functionality and efficiency in terms of structural, legal and organizational issues in these regions with spatial clustering is
debatable.
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