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Öz
Te rör riskine yöne lik re smi se yahat uyarı ve tavsiyelerinin temel
alındığı bu çalışma, son yıllarda Türkiye ’ye e n fazla turist
gönde re n ülke le rin yayınladığı duyuruları ve Türkiye ’nin bu
duyurulardaki durumunu ince le mek amacıyla ge rçekle ştirilmiştir.
Araştırma kapsamında Almanya, Rusya, İngilte re, Gürcistan,
Bulgaristan ve İran Dışişle ri Bakanlıklarının we b site le rinde yer
alan yurtdışı se yahat uyarıları ile Türkiye hakkındaki seyahat
tavsiye leri, ikincil ve ri olarak e le alınmış, kalitatif içe rik analizine
tabi tutulmuş ve be timsel olarak yorumlanmıştır. Araştırma
sonuçları turist gönde re n ülke le rin yayınladıkları uyarılarda
farklılıklar olduğunu, ülke le r arasındaki ikili ilişkile rin uyarılara
yön ve re bildiğini göste rmiştir. Te mmuz 2017 itibarıyla
Gürcistan'ın Türkiye 'ye yönelik bir se yahat uyarısı ve ya tavsiyesi
bulunmamaktadır. Se yahat uyarıları için ayrı bir liste
yayınlamayan İngilte re, Türkiye 'deki te rör olayları ile ilgili e n fazla
bilgi ve re n ülke dir. İran ve Rusya’nın Türkiye ’de ki te rör riskine
yöne lik se yahat uyarıları bulunmaktadır. Bulgaristan, Türkiye ’yi
ikinci se viye riskli ülke le r arasında saymakta ve vatandaşlarına
ülke nin günce l durumuyla ilgili daha fazla bilgi almalarını
öne rmekte dir. Almanya’nın se yahat uyarısı yayınladığı ülke ler
arasında Türkiye ye r almazke n, Türkiye hakkındaki seyahat
tavsiye lerinde en son yaşanan te rör olaylarıyla ilgili bilgile r
ve rilme kte dir. İran, Rusya ve Bulgaristan, se yahat tavsiyele rinde
ne t bir olayı ve ya Güne ydoğu dışındaki bir ye ri işare t e tmemekte,
buna rağme n Türkiye ’de yükse k te rör riski olduğunu
be lirtme kte dir. Dünya Turizm Örgütü’nün se yahat tavsiyeleri
ilke le ri dikkate alındığında, turist gönde re n ülke le rin uyarılarının
güve nilirlik ve e tik bakımdan ta rtışılması ge re ktiği ortaya
çıkmıştır.
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*Bu çalışma 18. Ulusal Turizm Kongre si’nde bildiri olarak
sunulmuş ve bildiri kitabında yayımlanmıştır.
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