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Öz 

Yoksulluk, 21. yüzyılda dünyanın karşılaştığı en önemli sorunlardan 

birisi iken; turizm ise, bu yüzyılın sosyo-ekonomik boyutu öne çıkan en 

önemli dinamiklerinden birisidir. Dolayısıyla sektörünün iktisadi gücü 

dikkate alındığında, turizm özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeler için uluslararası örgütler tarafından, yoksullukla mücadelede 

önemli bir aktör olarak görülmektedir. Bu görüşler doğrultusunda 

1990’ların sonlarına doğru, turizmin yoksulluğu azaltma potansiyeline 

dikkat çeken “Yoksul Yanlı Turizm” (YYT) yaklaşımı ortaya çıkmıştır. 

Yoksullar için net faydalar sağlayan bir turizm olarak tanımlanan “yoksul 

yanlı turizm” bir ürün ya da sektör değil, bir yaklaşımdır. Yoksul odaklı 

turizm ile sağlanan faydalar ekonomik açıdan olabileceği gibi aynı 

zamanda sosyal, kültürel ve çevresel açıdan da olabilir. Yoksul yanlı 

turizm yaklaşımın temel odak noktası, turizm sektörünün toplam 

boyutunu genişletmek yerine, turizm içinde yer alan yoksullara 

fırsatların oluşturulması ve sunulmasıdır. Diğer bir ifade ile yoksul yanlı 

turizm yaklaşımı, sektördeki pastayı büyütmek yerine dağıtmak 

anlayışına dayanmaktadır. Bu bağlamda yoksul yanlı turizm, yoksul 

insanların yararına olacak şekilde turizmden gelen faydaların değişen 

dağılımı esasına dayanır. Çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemi 

esas alınmış olup, kaynak ve doküman incelemesi gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma kapsamında; öncelikli olarak turizm literatürü açısından 

oldukça yeni bir kavram niteliğinde olan yoksul yanlı turizm yaklaşımı 

tanımı, niteliği ve özellikleri açısından ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir. 

Sonrasında, turizm sektörünün yoksulluk üzerindeki etkileri incelenmiş 

olup; turizm faaliyetlerinin doğrudan, dolaylı ve dinamik olmak üzere üç 

yolla yoksulluğun azaltılmasında etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Turizm Ekonomisi, Kalkınma, Yoksul 

Yanlı Turizm. 

* Bu çalışma 8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresinde 

bildiri olarak sunulmuştur. 
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