Şeyba, Dökmeci & Güngör /JRTR 2017, 4 (Special Issue 1), 72-83

Journal of Recreation and Tourism Research
Journal home page: www.jrtr.org
ISSN:2148-5321

TÜRKİYE’DE 2010 – 2015 YILLARI ARASINDA KONGRE
TURİZMİNDE YAŞANAN GELİŞMELERİN IŞIĞINDA 2023 KONGRE
TURİZMİ HEDEFLERİNE ULAŞILABİLİRLİĞİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Enes ŞEYBAa,

Nurcan DÖKMECİb ,

Arif GÜNGÖR c

a

Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce, Türkiye (enesseyba@gmail.com)

b

Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce, Türkiye (dokmecinurcan@gmail.com)

c

Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Düzce, Türkiye (arifgungor@duzce.edu.tr)

ARTICLE HISTORY

Received:
31.03.2017
Accepted:
10.04.2017
Anahtar Kelimeler:
Kongre Turizmi, 2010-2015 Türkiye
Kongre Turizm Verileri, 2023
Kongre Turizmi Hedefleri

ÖZ
Bu çalışmada, ülkemizin 2023 Turizm Stratejisinde yer alan kongre turizmi
hedeflerine ulaşabilirliği araştırılmıştır. Bu kapsamda 2010-2015 yılları arasında
Türkiye’de kongre turizmindeki gelişmeler incelenerek 2023 yılına yönelik öngörü
yapılmıştır. Çalışmada, kongre turizmi ile ilgili genel kavramsal çerçeve
oluşturulmuş, sonrasında ikincil veriler kullanılarak Türkiye’nin 2010-2015 yılları
arasındaki kongre turizm istatistiki verileri ele alınmış ve bir değerlendirme
yapılmıştır. Elde edilen bu veriler ile 2023 Turizm Stratejisinde yer alan 11
maddelik kongre turizmi hedeflerine ulaşılıp, ulaşılmadığı 2015 yılı itibariyle
değerlendirilmiştir. Daha sonra, 2023 kongre turizmi hedeflerine ulaşılabilirliğine
yönelik değerlendirme yapılmıştır. Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te oluşturulması
düşünülen bazı birimlerin kurulmamış olması net bilgilere ulaşmada engel teşkil
etmesi, çalışmanın önemli bir kısıtıdır. Sonuç olarak, Türkiye’nin 2023
stratejilerinde yer alan kongre turizmi hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir
ilerleme gerçekleştirdiği görülmüştür. Çalışmanın, Türkiye’nin hedeflere ulaşma
noktasında gelecek 7 yıl içinde neler yapabileceğine dair bir veri kaynağı
oluşturması amaçlanmıştır.
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In this study, it was researched whether our country could reach the goals of
congress tourism within the 2023 Tourism Strategy. In this context, the
developments experienced in congress tourism in Turkey between 2010 and 2015
were examined and an attempt was made to presentation the year 2023. In the
study, the general conceptual framework about congress tourism was established
and then the congress tourism statistic datas of Turkey between 2010-2015 were
gotten using secondary data and an analysis was made. With this data obtained, the
11 item congress tourism targets in the 2023 Tourism Strategy have been evaluated
as of 2015 for the how many substances finished. Later, an evaluation was made
for the attainment of 2023 congress tourism targets. At this point, some limitations
were encountered in the project. One of the limitations, there is no work done in
this direction. Another constraint is that some of the units, which are considered to
be formed in 2023 by the Turkish Tourism Strategy, have not been established. As
a result, it has been seen that Turkey has made significant progress towards
reaching the congress tourism targets in the 2023 strategies. This study will be
aimed at forming a data source on what Turkey can do in the next 7 years to reach
the targets.

