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Künye: İl İl Türkiye’de Turizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri-İçerik Analizine Dayalı
Bibliyometrik Bir Yaklaşım, İbrahim YILMAZ (Yazar), Detay Yayıncılık (2017). 128 ss. ISBN: 978-605-9440-82-0

Kitap, her şeyden önce alanında bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Çünkü Türkiye’de turizmin etkileri
üzerine çok sayıda araştırmayı bibliyometrik bakış açısıyla bir arada inceleyen çalışma sayısı yok denecek
kadar azdır. Kitapta, 50’nin üzerinde ilde yapılmış 200’den fazla araştırmanın bulguları içerik analizine
tabi tutulmaktadır. İki bölüm halinde tasarlanan kitabın ilk bölümünde turizmin olumlu/olumsuz çevresel,
ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri kavramsal ve teorik çerçevede incelenmektedir. İkinci bölümde ise,
Türkiye’nin farklı turizm destinasyonlarında yürütülen söz konusu araştırmaların temel bulguları analiz
edilmektedir.
Bölümlere detaylı olarak bakıldığında, ilk bölümde çevre kavramı tanımlanarak, turizmde fiziksel çevrenin
önemine değinilmektedir. Turizmin önemli doğal alanların ve insan yapımı çekiciliklerin korunması, çevre
bilincinin ve çevre kalitesinin artması gibi konularda sağladığı olumlu katkılardan bahsedilmektedir.
Turizmin fiziksel çevre üzerinde neden olduğu olumsuz etkiler ise su, hava, toprak, gürültü kirliliği ve arazi
kullanım sorunları gibi başlıklar altında incelenmektedir. Turizmin ekonomik etkileri parasal etkiler (dış
ödemeler dengesine etkisi, gelir yaratıcı etkisi, devletin gelir ve harcamalarına etkisi ve mal ve hizmet
fiyatlarına etkisi) ve reel etkiler (istihdam üzerindeki etkisi, ekonominin diğer sektörlerine etkisi,
bölgelerarası dengeli kalkınmaya etkisi ve altyapı ve üstyapıya etkisi) şeklinde iki temel kategoride
incelenmektedir. Turizmin sosyo-kültürel etkileri bağlamında, ev sahibi toplumların sosyo-kültürel
yapılarında meydana gelen başlıca olumlu ve olumsuz değişimler ele alınmaktadır. İkinci bölümde önce
bibliyometri kavramı ve öneminden bahsedilmekte, Türkiye’de turizm alanında yapılan bibliyometrik
araştırmalar hakkında özet bilgi verilmektedir. Türkiye’de turizmin etkilerine ilişkin araştırmalara yönelik
genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra ise illere göre, turizmin etkilerine ilişkin olarak yürütülen
araştırmaların temel bulguları analiz edilmektedir.
Yazar, kitabın ilgili literatürdeki önemli bir boşluğu doldurma noktasında başlangıç noktası olabileceğini
belirtmektedir. Ancak, gelecekteki benzer yayınlarda söz konusu araştırmalara yönelik bibliyometrik
değerlendirmenin çok daha fazla sayıda kritere/parametreye göre geniş kapsamlı olarak yapılmasının
faydalı olacağını vurgulamaktadır. Bu bağlamda, kitabın konuyla ilgilenen akademisyenlere, sektör
temsilcilerine ve lisans ve özellikle de lisansüstü turizm öğrencilerine yönelik önemli bir kaynak olacağını
söylemek mümkündür.
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