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Öz 

Birtakım turistik faaliyetleri içeren ve turizm kaynaklarına yön veren destinasyon kavramı ile ilgili 
ulusal ve uluslararası literatürde farklı biçimlerde ifadeler kullanılması söz konusudur. Sahip olduğu 
karmaşık yapısı ile çok yönlü bir kavram olan destinasyon, İngilizceden “destination” kelimesi temel 
alınarak dilimizde “destinasyon” olarak kullanılmakta olup ulusal ve ulusal literatürde yer alan yazar 
ve araştırmacıların çalışmalarında değişik tanımlar ve farklı kelimelerle ifade edilmeye çalışılmaktadır. 
Türk Dil Kurumunda “varılacak olan yer” şeklinde ifade edilen destinasyon kavramı Türkçede 
“turizmle ilgili alan”, “turistik bölge”, “ziyaret edilen yer”, “turistik merkez” gibi kavramlarla ifade 
edilmekte olup tam karşılığı ise ilgili literatürde kesinleşmemiş durumdadır. Bu çalışmanın amacı, 
ulusal ve uluslararası literatürde destinasyon kavramı ile ilgili yaşanan tanım karmaşıklığına bir nebze 
de olsa katkı sağlayabilmek, bir tanım önerisi geliştirmek ve ilgili literatüre katkıda bulunabilmektir. 
Çalışma kapsamında ikincil verilerden yararlanılmış, literatür taraması tekniği ile veri toplanmıştır. 
Karmaşık bir yapıya sahip olan destinasyon kavramına yönelik ulusal ve uluslararası literatürde 
yaşanan tanım farklılığı ve anlam karmaşasına bir tanımlama denemesiyle katkı sağlamaya çalışılmıştır.  

* Bu çalışma, birinci yazarın “Doğu Karadeniz Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Artvin Destinasyonu Örneği”
başlıklı doktora tezinden türetilmiş, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü
tarafından da desteklenmiştir (Proje No: 2017-60-02-008).
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Abstract 

Different expressions are used in the national and international literature regarding the concept of 
destination, which includes some touristic activities and directs tourism resources. Destination, which 
is a versatile concept with its complex structure, is used as a “distension” in our language based on the 
word “distension” from English, and its tried to be expressed with different definitions and words in 
the studies of authors and researchers in the national and international literature. The term 
“destination”, expressed in the Turkish Language Institution as “place to arrive”, is tried to be explained 
with concepts such as “tourism-related area”, “touristic region”, place of visit”, “touristic center”, and 
its exact counterpart is uncertain in the relevant literature. The aim of this study is to contribute to the 
definition complexity related to the concept of destination in the national and international literature, 
to develop a definition proposal and to contribute to the related literature. Within the scope of the study, 
secondary data were used and data were collected using the literature review technique. It has been 
tried to contribute to the definition of destination, which has a complex structure, with an attempt to 
define the difference in meaning and complexity in the national and international literature.     
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