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GİRİŞ

Uluslararası turizm, günümüzde küreselleşen dünyanın en büyük endüstri alan-
larından biridir. Ülkeler, ekonomilerinin gelişimi için turizm gelirlerine önem ver-
mekte ve elde edilen dövizleri büyük kazanç kaynağı olarak nitelendirmektedirler. 
Turizm aynı zamanda gelişmekte olan birçok ülke için doğrudan yabancı yatırım 
kaynağı ve sermaye alanı olarak da tanımlanmaktadır. Ülkelerin gelir kaynağı olma-
sının yanı sıra itibar alanı olarak da kabul gören turizm, özellikle güvenlik ortamın-
daki gelişmelerden doğrudan ve dolaylı şekilde etkilenebilmektedir. Bu bağlamda 
turizm ve güvenlik ilişkisi oldukça hassas bir dengede hareket etmektedir. Ülkeler 
açısından turizm faaliyetlerinin aktif bir şekilde devam edebilmesi, güvenliğin tesis 
edilebilmesi ön şartına bağlıdır. 

Günümüzde önemli bir tehdit alanı olan terörist saldırılar, ülkelerin turizm 
sektörüne doğrudan ket vurabilecek güçtedir. Terör örgütlerinin hedef seçimlerin-
de özellikle daha fazla ses getirici ve infial yaratıcı alanları tercih etmesi, turistik 
bölgeleri teröristler için oldukça cazip hedefler haline getirmektedir. Tarih sahnesi 
terör örgütlerinin turistik veya turist sayısı fazla olan şehirlere gerçekleştirdikleri 
saldırılar ile doludur. Terörist saldırılar, ülkelere doğrudan maliyetler doğurmasının 
yanı sıra dolaylı sonuçlar da doğurmaktadır.  Olası terörist tehditleri azaltmak için 
artan güvenlik tedbirleri, hasarlı turistik tesisler için yeniden yapılanma maliyetleri 
ve oluşan risk algısını azaltıcı reklam giderleri olumsuz sonuçlara örnek verilebilir.

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de terörist saldırılarının günümüzde ağırlıklı ola-
rak sivillerin yaşadıkları, sosyo-kültürel değerlerin olduğu ve turist sayısının yoğun 
olarak bulunduğu mekânlara yöneliminin sebeplerini ortaya koymak, kavramsal 
çerçevesini çizmek; özellikle turizm bölgelerinin, saldırılardan sonra ne şekilde et-
kilendiğini incelemektir.
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TÜRKİYE’DE TERÖR OLAYLARININ TURİZME 
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

1. Şiddetin Sembolik Yansıması Olarak Terörizm
Terörizme ilişkin alan yazında kavramın tam olarak ne anlama geldiği uzun bir 

süredir tartışılan konu başlığıdır. Lâtince “terrere”den türetilmiş olan “terör” söz-
cüğü en genel anlamda “ürpermek ve ürpermeye neden olmak” anlamına gelmekte-
dir.1 Terör kelimesinin kavramsal olarak tanımlanması ise Fransız Akademisi Söz-
lüğünün 1789 tarihli ekinde yer almış ve terim içerik olarak “terör sistemi, rejimi” 
olarak kavramsallaştırılmıştır.2

Siyasi davranışları, şiddet kullanarak veya şiddet kullanma tehdidi ile etkilemek 
için biçimlendirilmiş sembolik bir eylem olan terörizm3, temelde masum insanları 
hedef alarak siyasi bir hedefe ulaşmak için gücün yasadışı kullanımı olarak tanım-
lanmaktadır.4 Bu anlamda, terör saldırısından haberdar olanlar açısından, eylemin 
içeriğinden ziyade toplumsal tabakada nasıl algılandığı, sosyolojik ve psikolojik 
olarak nasıl yorumlandığı önemli olmaktadır. Teröristler eylemleriyle fiziksel şid-
detin ötesinde psikolojik etki oluşturmak için daha çok sembolik değeri yüksek 
olan hedeflere saldırı eylemi gerçekleştirmeyi tercih etmektedirler.5  

Terörizm; politik değişikliğin gerçekleşmesi için maksatlı olarak şiddet veya şid-
det tehdidi ile korku yaratılması ve bu korkunun istismar edilmesi şeklinde de ta-
nımlanabilir. Terörizm, özellikle anlık kurbanların veya terörist saldırıların ötesinde 
korku ve korkuya bağlı tepki yaratarak, ötekileştirdiği etnik veya dini grupları, ül-
keyi, ulusal hükümeti, siyasal partiyi veya genel olarak kamuoyunu da içeren daha 
geniş bir hedef kitleyi yıldırmak,  şiddet yoluyla yaptıkları propagandayla yerel 
veya uluslararası düzeyde siyasi değişiklik yaratma konusundaki yetersizliklerini 
baskı, etki ve güç oluşturarak gerçekleştirmeyi amaçlarlar.6  

Yonah Alexander’a göre terörizmde, kamu otoritesini veya toplum yapısını 
yıkmak için korku unsuru yaratmak temel amaçlar arasında yer almaktadır. Terör 

1 Wilkinson P. (1974).  Political Terrorism, Londra, The Macmillan Press.
2 Demir C.K. (2017). Sebeplerinden Mücadele Yöntemlerine Etnik Ayrılıkçı Terörizm: Eta, Pira, Pkk. Nobel Yayınları, Ankara.
3 Başeren S. (1998). Terörizm, Kavramsal Bir Değerlendirme ve Hukuki Mücadele Yaklaşımları, Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1).
4 Laquer W.(1977). The age of terrorism, Little Brown, Boston.
5 Thornton T.P. (1964). Terror as a Weapon of Political Agitation, Eckstein H (ed.), Internal War: Problems and Approaches, New York, The 
Free Press.
6 Hoffman B.  (1998). Inside Terrorism, NewYork, NY: Columbia University Press.
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örgütlerinin hedeflerini elde etmek için toplumda üst seviyede bir korku iklimi ya-
ratmak için girişilen ve hedef alınan toplumda yılgınlık saçan, organize bir grubun 
şiddet hareketleri olarak tanımlanmaktadır.7  

Terör eylemlerini gerçekleştiren kişiler, hükümetin meşruluğunu sarsmak mak-
sadıyla hedeflerine ulaşma şansını artırma yolu olarak anayasa dışında kalan yol-
ları tercih ederler ve toplumda düzenin ve asayişin bozulduğu algısını oluşturmaya 
çalışırlar. Bu algı aracılığıyla bireyler ve devletler üzerinde baskı oluşturmanın bir 
şekli olarak hem toplumu hem de devleti maddi ve manevi olarak zarara uğratmaya 
çalışmakta, hedef alınan ülkenin ulusal ve uluslararası arenada imajını zedeleme, 
politik amaçların yanı sıra ekonomik düzlemde de zarar verme gayreti içerisinde ol-
maktadırlar.8 Bu bağlamda teröristler, hedef seçiminde medyanın daha çok ilgisini 
çekecek yerleri tercih etmektedirler ve medyanın dikkatini çekmek, terör örgütünün 
amacını kitlelere anlatabilmek için etkin bir araç, örgütün başarısını arttıran bir un-
sur olarak görülmektedir.9

7 Alexander Y. (1979).  Introduction, Alexander Y. (ed.). International Terrorism: National, Regional and Global Perspectives, New York,  New 
York Praeger Publisher.
8 Drakos, K. ve Kutan, M.A. (2003). Regional Effects of Terrorism on Tourism in Three Mediterranean Countries, Journal of Conflict Reso-
lution, 47: 621-641.
9 Hoffman, A.M., Shelton,C. ve Cleven, E. (2013).  Press freedom, publicity, and the cross-national incidence of transnational terrorism, Poli-
tical Research Quarterly, 66 (4), 896-909.
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2.2.
Terörist Terörist 
Saldırıların Saldırıların 
Yarattığı Sosyolojik Yarattığı Sosyolojik 
ve Psikolojik ve Psikolojik 
EtkilerEtkiler



8

Türkiye’de Terör Olaylarının Turizme Etkilerinin İncelenmesi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

2. Terörist Saldırıların Yarattığı Sosyolojik ve Psikolojik Etkiler
Terörizme ilişkin geliştirilen tanımlardan da anlaşıldığı üzere temelde yer alan or-

tak payda siyasi saikle şiddet kullanarak korku yaratmaktır.10 Terör örgütleri belir-
li amaçları doğrultusunda, asıl hedeflere mesaj vermek amacıyla rastgele seçilen ve 
araç olarak kullanılan hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirirler. Terör örgütleri saldı-
rının akabinde de halkta panik, korku, umutsuzluk ve yılgınlık yaratmak için sürekli 
olarak şiddet kullanmaya da devam ederler.11 Terör örgütleri bu bağlamda korkuyu 
sistematik olarak ilerlemek için kasıtlı olarak kullanır. Bu sayede de toplumsal yaşamı 
“korku silahıyla” kontrol altına almaya çalışırlar.12

Şiddet, katliam, saldırı vb. eylemler, toplumsal yaşamda her zaman dikkatleri üze-
rine çeken ve kaos yaratan unsurlardır. Şiddet kullanımının toplum üzerinde daha 
yoğun etkiler bırakacak şekilde gerçekleşmesi, temelde eylem alanının seçimi ile de 
doğrudan bağlantılıdır. Özellikle bireylerin günlük yaşam döngüsünü sürdürdükleri, 
kültürel, turizm ve ekonomik değeri olan mekânların hedef alın belirsizlik, tehdit ve 
risk durumunu daha fazla arttıracağı için, terör örgütlerinin amaçlarını gerçekleştir-
melerinde kendilerine kolaylık sağlayan etmenler olarak değerlendirilmektedir.13

Terörist saldırılar fiziksel/doğrudan zararı (can, kaybı, yaralanma, maddi zarar 
vb.)  belli bir alan ve kişi üzerinden yaratmaktadır. Ancak terörist saldırıların dolay-
lı zararları zihinlerde oluştuğu için etkileme-yayılma-genişleme hızı oldukça faz-
ladır. Alan yazında terör saldırılarına bağlı ortaya çıkan korku durumu “terörizm 
korkusu” olarak tanımlanmaktadır. Burada korku ile ifade edilen sadece endişeye 
bağlı ortaya çıkmış bir duygu/his hali değildir. Terör eylemlerinin somut tahribat-
larına bağlı başta bireyler olmak üzere toplumda artan stres seviyeleri, güvensizlik 
hali ve bu korku karşısında vatandaşların hükümetlerden beklediği ekstra güvenlik 
tedbirleri alınmasının gerekliliğine ilişkin algı, devletin alacağı güvenlik tedbirle-
rine bağlı olarak ortaya çıkan ekstra maliyetler terörizm korkusunun derinliği ve 
sonuçları arasında yer almaktadır.14 Terörizm korkusunu “akut/çok hızlı ilerleyen” 

10 Demir C.K. (2015). Medya ve Terörizm, Terzi M., Yenal S.(editör). Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Seçme Konular,  (ss. 47-89), Sinopsis 
Yayınları.
11 Çardak, B. (2022).  Terör Örgütlerinin Hedef Seçimlerindeki Değişim: Yumuşak Hedeflere Kavramsal Perspektiften Bakış, International 
Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 13(48), 753-768.
12 Crenshaw M. (1981). The Causes of Terrorism, Comperative Politics, 13(4), 379-399.
13 Çardak, B. (2020). Ankara ve İstanbul’da yaşayan insanların terör korkusu üzerine analitik bir çalışma (2002-2018), Yayınlanmamış Dok-
tora Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi.
14 Does R.V.D, Kantorowicz J, Kuipers S, Lierm M. (2019). Does Terrorism Dominate Citizens’ Hearts or Minds? The Relationship Between 
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bir olgu olarak tanımlayan Forst’a göre, terörizm korkusunun yukarıda da ifade 
edildiği üzere kısa ve uzun vadeli olumsuz pek çok etkileri bulunmaktadır.15 Te-
rörizm korkusu esasen bilinmeyenin aynı zamanda da “kapının hemen önündeki 
tehdit durumunun korkusudur.”16

Teröristler, özellikle vatandaşlar arasında korku ve güvensizlik yaratarak top-
lumların sosyal dokusunu bozmayı amaçlarlar. Terör saldırılarına bağlı oluşan fi-
ziksel zararlar, psikolojik zararlara nazaran çok daha kolay giderilmektedir. Sal-
dırıya bağlı oluşan maddi hasarlar nispeten kolay ve hızlı bir şekilde eski haline 
döndürülse de; esas zor olan saldırı sonrası bireylerde ve toplumda ortaya çıkan 
güvensizliğin düzeltilmesidir. Sosyal güvenin ve güvenlik algısının düşük olduğu 
toplumlarda toplumsal refahta gerileme, ekonomik programlarda yavaşlama, diğer 
ülkelerin olumsuz tanımlamaları baş gösterir.17 

Günümüzde kitle iletişim araçlarının etkin kullanımı sonucu bireylerin dünyada 
olup biten her şeyden, çok kısa sürelerde haberi olmaktadır. Terörizm korkusu da 
medyanın giderek önem verdiği ve dikkat çektiği bir konudur. Bu bağlamda med-
ya, korku ile bağlantılı yansıttıklarıyla toplumdaki bireyler üzerinde önemli ölçüde 
etkili olmaktadır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör saldırıları, medya ve terörizm kor-
kusu açısından önemli bir kırılma noktası oluşturmuştur. İkiz kulelere uçakla saldırı 
anı, kulelerin yıkılması, insanların ölümleri milyonların gözü önünde yaşanmıştır. Bu 
bağlamda medyanın terör saldırılarına ilişkin görüntü, ses kaydı, video gibi görsel ve 
işitsel kaynaklar aracığıyla, korkunun herkese aşılanması, tehdit ve risk algısının her 
yere yayılması ve internetin sınırsız kullanımı medya vasıtasıyla terörizm korkusunu 
şekillendiren ana faktörlerdendir.18 Bir başka ifade ile terör eylemleri sadece bir ülke-
nin sorunu olmaktan çıkıp küresel bir sorun haline dönüşmektedir. İnternet ve uydu 
iletişim sistemleri sayesinde milyonlarca insan terör saldırılarından anında haberdar 
olmakta ve dolaylı olarak etkilenmektedirler.

Fear of Terrosim and Trust in Government, Terrorism and Political Violence, 1-19; Aly A, Green L. (2009). Social Implications of Fearing 
Terrorism: A report on Australian Responses to the Images and Discourses of Terrorism and the other (Establishing a metric of fear), Perth: 
Edith Cowan University, 
15 Forst B. (2007). In: The Demand Side of Terrorism: Fear, Understandingand Responding to The Terrorism Phenomenon, Washington, DC: 
IOS Press.
16 https://www.bbc.com/news/education-45784642/, ErişimTarihi:11.03.2019.
17 Gadefoidt A., Langer A. (2018). How Fear Drives Us Apart: Explaining the Relationship between Terrorism and Social Trust”, Terrorism 
and Political Violence, 1-24.
18 Martin G. (2017). Terörizm, Kavramlar ve Kuramlar, Adres Yayınları, Ankara; Nacos B.L. (2000). Accomplice or witness? The media’s role 
in terrorism, Current history, ss.174-178.
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Teröristler tarafından gerçekleştirilen her eylem amaca ulaşmada başarılı olarak 
nitelendirilmese de teröristlerin başka bir zaman ve mekânda tekrar saldırıda bulunma 
ihtimalleri, toplumda korkuya sebep olmaktadır. Bu bağlamda teröristler açısından 
başarısız olarak nitelendirilen eylemler bile, toplumda korkuyu gündemde tutmakta 
aynı zamanda da bir sonraki saldırılara karşı eksiklikleri veya keşfedilmemiş hedefle-
ri tespit etme noktasında önemli bilgiler/tecrübeler sunmaktadır.19 

Terörizm korkusunun çok yoğun yaşandığı toplumlarda ve bireylerde, olası terö-
rist saldırı kurbanı olmanın önüne geçme düşüncesiyle sosyal etkinliklere katılımda 
azalma ve bu nedene bağlı olarak toplumdaki sosyal sermayenin giderek azalması, 
genel yaşam kalitesinin düşmesi ihtimalinin oldukça fazla olduğu değerlendirilebilir. 
Ayrıca gerçekleşen terör eylemleri ayrıca turizm sektörü, ulusal ve yabancı yatırımlar 
üzerinde de ciddi etkilere sahiptir. Terörizmin toplumda yarattığı gerginlik, korku, 
güvensizlik, özellikle alışveriş, turizm, ulaşım gibi tercih ve alışkanlıklar başta olmak 
üzere ülkenin satın alma ve üretim yapılarını değiştirmekte; hem ulusal hem de ulus-
lararası turizmi ve ticareti negatif yönde etkilemektedir.20

19 Çardak, 2020, a.g.e. s.58
20 Nitsch V, Schumacher D. (2004). Terrorism and international trade: an empirical investigation, European Journal of Political Economy, 
20(2), 423-433.
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3. Terörist Saldırıların Uzamsal ve Zamansal Değişimi
Terör örgütleri nihai amaçlarına ulaşma noktasında temellerini sağlam bir siste-

min üzerine kurmaya çalıştıkları stratejiler üzerinden hareket ederler. Terör örgütle-
ri açısından terör saldırılarında ölen insanlar, eylemi izleyen insanları korkutmaya 
yönelik kullanılan araçlardır. Terörist saldırılar her şeyden önce bireyler ve toplum-
lar üzerinde psikolojik etkinin yaratılması üzerine kurgulandığı için terör örgütleri 
kolayca ölçülebilir risklerden veya kayıplardan çok algılarda yaratılan korkuyu ve 
güvensizliği hedef almakta ve insanların zihinlerinde teröristlerin gücünü ve tehdit 
seviyelerini abartmalarına neden olmaktadır.21

Günümüzde tüm dünya çeşitli terör örgütlerinin saldırılarından doğrudan ve do-
laylı olarak etkilenmektedir. Sadece güvenlik tedbirlerinin daha fazla konuşlu bu-
lunduğu yerler riskli olmaktan çıkmış; pek çok alan terör örgütleri için hedef teşkil 
eder hale gelmiştir.22 Özellikle 11 Eylül 2001 terör saldırıları ile birlikte terörizmin 

21 Çardak, 2020, a.g.e., s.60.
22 https://www.cfr.org/backgrounder/targets-terrorists-post-911-aviationsecurity, Erişim Tarihi: 14.02.2019; Lerner J. S, Gonzales R.M, Small 
D.A, Fischhoff B. (2003). Effects Of Fear And Anger On Perceived Risks Of Terrorism: A National Field Experiment, American Psychological 
Society, 14(2),144-150; Myten G, Walklate S. (2008). Terrorism, Risk and Internatıonal Security: The Perils of Asking “What If, Sage Publi-
cations, 39 (2-3), 221-242.

Kaynak: https://www.reuters.com
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boyut, kapsam ve hedeflerinin değişmesinin yanı sıra eylemler için seçilen mekân-
larda da çeşitlilik yaşanmıştır. Bu bağlamda terörizm ülkelerin güvenlik alanlarını 
değil aynı zamanda da toplumsal ve ekonomik alanlarına da sarsıcı şekilde zarar 
verebilmektedir.23 

Terör örgütleri doğrudan devletin güvenlik güçlerinin tamamına saldırabilecek 
ve zayıflatabilecek kudrette değillerdir. 2000-2016 yılları arasında Dünya Turizm 
Örgütü’nün en çok turist ağırlayan sıralamasında yer alan ülkeler incelendiğinde 
Amerika Birleşik Devletleri,  Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye ilk 
sıralarda yer almaktadır.24 Özellikle 11 Eylül saldırıları ile beraber terör örgütle-
ri, güvenlik güçlerinin ve devletin önemli siyasi kurumlarının yerine, erişimi daha 
az maliyetli ancak etki bırakma gücü daha yüksek olan hedeflere yönelmiştir. Bu 
bağlamda hedefler, toplumsal yaşamda, sivil nüfusun yoğunlaştığı alanlara kaydı-
rılmıştır. Hedef seçimindeki bu değişim aynı zamanda nüfus/toplum üzerinde kor-
kuyu arttırıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.25 
23 Coaffee J. (2009). Terrorism, Risk and The Global City”, Ashgate Publishing Company.
24  Global Terorism Database, 2018. 
25 Çardak, B. (2022). Terör Örgütlerinin Hedef Seçimlerindeki Değişim: Yumuşak Hedeflere Kavramsal Perspektiften Bakış, International 

Kaynak: https://www.thesun.co.uk
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Kentleşme süreci ile güvenliğin sağlanması şehirlerin en önemli unsurlardan biri 
haline gelmiştir. Daha çok zarara yol açmak maksadıyla terör örgütleri özellikle 
şehirlerde aşırılıkçı olarak nitelendirilebilecek eylemleri de kullanarak yumuşak 
ve kolay ulaşılabilen hedeflere, özellikle bireylerin beklemediği alanlarda ve za-
manlarda saldırmayı tercih etmeye başlamaktadırlar (Yılmaz, 2019: 218-219).  Bu 
noktada kurbanların niteliksel özellikleri hedef seçiminde görece daha az önemli 
hale gelmiştir. Dünyada bu şekliyle gerçekleşen çarpıcı terör saldırılarına aşağıda 
örneklendirilmiştir.

- 22 Temmuz 1946 tarihinde sağ ideolojik temelli ve Yahudi kökenli terör ör-
gütü Irgun, Kudüs’te bulunan King David Otel’in ev sahipliği yaptığı İngiliz 
karargâhını bombalayarak farklı uluslardan 91 kişinin ölümüne ve 46 kişinin 
de yaralanmasına neden olmuştur.

Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 13(48), 753-768.

Kaynak: https://nypost.com
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- 12 Mart 1993 tarihinde Hindistan’ın Mumbai olan kentinde 270 sivilin ölümü-
ne, 700’den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısı gerçekleş-
miştir.  Saldırıyı D-Company adlı örgüt üstlenmiş ve saldırının gerekçesi olarak 
Babri Camii’nin tahrip edilmesinin intikamını almak olduğu ifade edilmiştir. 

- 17 Nisan 1995 tarihinde gerçekleşen Oklahoma City saldırısında Alfred P. 
Murrah Federal Binası bombalanmıştır. Saldırıda 19’u altı yaşın altında ço-
cuk olmak üzere toplam 168 kişi ölmüş ve 800’den fazla kişi yaralanmıştır.

- 7 Ağustos 1998’de Kenya Nairobi’deki El-Kaide tarafından Amerikan bü-
yükelçiliğine kuvvetli patlayıcı maddeyle yüklü kamyonlar ile saldırılmış, 
binlerce kişi yaralanmış,  200’ü aşkın kişi ise terör saldırısı sonucu hayatını 
kaybetmiştir. 

- 27 Şubat 2004 tarihinde Manila limanından Cagayan de Oro’ya açıldıktan bir 
buçuk saat sonra batan Super Ferry 14’e yapılan saldırı, denizde gerçekleşmiş 
en büyük terör eylemlerinden biri olarak nitelendirilmektedir.  İlk başta kaza 
zannedilen saldırı, araştırmacıların 4 kg’lık TNT’yi gizleyen bir televizyon 
seti bulmalarından sonra aydınlanmış; 116 kişinin öldüğü saldırıyı Filipinli 
radikal İslamcı örgüt Ebu Seyyaf’ın gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştır.

- 11 Mart 2004 tarihinde İspanya Madrid’deki Cercanias banliyö treninde ger-
çekleşen patlamalarda 200’e yakın insan hayatını kaybetti. El Kaide kaynaklı 
olduğu tahmin edilen terörist grubun saldırısı, Avrupa’nın en trajik terör sal-
dırılarından biri olarak kabul edilmektedir.

- 7 Temmuz 2005 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da 4 terörist çanta-
larında taşıdıkları patlayıcılarla yoğun ulaşım noktalarında intihar saldırıları 
düzenlemiştir. Bu saldırılarda 56 kişi ölmüş, 700 kişi ise yaralanmıştır.

- 11 Temmuz 2006’da Hindistan’da Mumbai’deki banliyö treninde patlayan 7 
adet bomba 209 kişinin ölümüne, 714 kişinin de yaralanmasına neden olmuş-
tur. “Leşker-i Tayyibe” ve “Hindistan İslami Öğrenci Hareketi’nin” üstlendiği 
saldırı, reaksiyonu arttırmak için düdüklü tencerelerin içine yerleştirilmiş bom-
balar, trenin birinci sınıf kompartımanlara bırakılarak gerçekleştirilmiştir. 

- 22 Temmuz 2011’de ise Norveç’in başkenti Oslo’da, aşırı sağcı Anders Beh-
ring Breivik Oslo yakınlarındaki Utoya Adası’nda öğrencilere saldırı düzenle-
miş, terör saldırısında toplam 77 kişi ölmüş, 200’den fazla kişi yaralanmıştır.
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- 13 Kasım 2015 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te DEAŞ’ın gerçekleştir-
diği eş zamanlı silahlı ve bombalı saldırılarda 130 kişi ölmüş, 368 kişi yara-
lanmıştır.

- 22 Mart 2016’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de havalimanı ve bir metro is-
tasyonundaki DEAŞ tarafından gerçekleştirilen intihar saldırılarında 32 kişi öl-
müş, 270 kişi ise yaralanmıştır.

- 14 Temmuz 2016 tarihinde Fransa’nın en önemli milli bayramı olarak nite-
lendirilen Bastille Günü’nde Nice kentinde kutlamaların olduğu alana kam-
yonla, insanları ezerek ilerleyen DEAŞ üyesi terörist 84 kişinin ölümüne yol 
açmıştır.

- 19 Aralık 2016’da Almanya’nın başkenti Berlin’de bir Tır Noel pazarına gi-
rerek insanları ezmiş; saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken, 56 kişi yaralan-
mıştır. Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenmiştir. 

- 22 Mayıs 2017’de İngiltere’nin Manchester kentinde konser verilen Manc-
hester Arenayı hedef alan, DEAŞ’ın üstlendiği terör saldırısında 22 kişi haya-
tını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştır. 

- 17 Ağustos 2017’de İspanya’nın Barselona kentinde bir minibüsün kaldırıma 
çıkarak kalabalığın arasına aracı sürmesi sonucu 12 kişi ölmüş, 80’den fazla 
kişi ise yaralanmıştır. DEAŞ’ın üstlendiği terör saldırısı 2004’teki saldırıların 
ardından İspanya’yı hedef alan en kanlı saldırı olarak nitelendirilmektedir.26 

Terör saldırısı örneklerinde de görüldüğü gibi hedeflerin özelliklerinin terörist-
lerin tercihlerini etkilediği için olası terörist saldırılara karşı görece düşük güvenlik 
tedbirlerinin alındığı, sivillerin ağırlıklı bulunduğu ve literatürde yumuşak hedefler 
(soft targets) olarak tanımlanan mekânlar terör örgütleri için oldukça cazip hedefler 
olarak ortaya çıkmaktadır.27 Terör saldırıları gerçekleşene kadar “zarar görmez- risk-
siz” yerler olarak tanımlanan yumuşak hedefler, terör saldırıları sonrasında bireyle-
rin psikolojileri üzerinde güçlü bir etki bırakmaktadır.

Yumuşak hedefler olarak nitelendirilen mekânlarda bireyler kendisine zarar ge-
leceği, çeşitli saldırıların olası hedefleri olabileceği fikrini taşımamaktadırlar. Terör 
örgütleri sivillerin kendilerini güvende hissettikleri yerleri tehdit içeren bir alana 

26 Anadolu Ajansı, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/avrupadaki-buyuk-teror-saldirilari-/886942#, Erişim tarihi: 21 Haziran 2022.
27 Kalvach I.Z. (2016).  Basics of soft targets protection guidelines, Soft targets protection institue, Praque.
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dönüştürerek esasen tehdit ve risk ihtimalinin çok yoğun olduğu algısı oluşturmayı 
hedeflemektedirler. Bu bağlamda yumuşak hedeflere saldırılar, terör örgütlerinin 
seçtiği en savunmasız yer olarak tanımlanabilmekte ve olabilecek en üst düzeyde 
kayıplar ile toplumsal hayatı felç edici etkiler yaratabilmektedir.

Literatürde yumuşak hedef olarak tanımlanan alanlar ağırlıklı olarak sivillerin ya-
şadığı, turist sayısının fazla olduğu, belirli sosyal yaşam döngüsü olan sivil bireylerin 
ağırlıklı günlük rutinlerini gerçekleştirdikleri alanlardır. Yumuşak hedeflerin olduğu 
yerlerde alanlarda insan sayısı ve akışı oldukça fazla olduğu için güvenliğin sert tedbir-
leriyle alanın koruma altında tutulması mümkün değildir. Bu haliyle yumuşak hedefler 
üzerinde güvenliği tesis etmek kolluk kuvvetleri için başlı başına zorluklar içerir. Bu 
özellikleriyle yumuşak hedefler, olası saldırılara karşı güçlendirilmiş bölgeler olmadık-
ları için riskleri fazla, savunmasız ve korunmasız, tehdit-risk gibi tanımlamaların tam 
olarak hangi noktalara yapılabileceği belirsiz alanlardır.28

Yumuşak hedeflerin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda terörist saldırılar 
gerçekleştiğinde saldırıdan etkilenen gruplar oldukça fazladır. Saldırıyı gerçekleşti-
ren teröristler, saldırıyı gizli veya açıktan destekleyen kitleler, saldırıdan doğrudan 
zarar gören (ölen/yaralanan) kurbanlar, saldırıdan doğrudan fiziksel bir zarar gör-
mese de dolaylı yoldan etkilenen ve korkan mağdurlar bir başka ifade ile izleyiciler, 
terör örgütlerinin ana hedefinde olan sistem gibi çeşitli gruplar saldırlardan etkile-
nenler arasında yer alır.29

Ing Zdenek Kalvach’a göre yumuşak hedefler aşağıdaki şekilde listelenebilir:30 
• Okullar, yurtlar, kütüphaneler
• Dini merkezler, ibadet yerleri, hac ziyaretleri
• Alışveriş merkezleri, pazar yerleri
• Ticaret ve sanayi merkezleri
• Sinema, tiyatro ve eğlence-fuar alanları
• Miting alanları, geçit tören yerleri, gösterilerin yapıldığı alanlar
• Barlar, gece kulüpleri, restoranlar ve oteller
• Parklar, meydanlar, turistik anıtlar-bölgeler, müzeler

28 Hesterman J. (2015). Soft Target Hardening: Protecting People From Attack, Crc Press, Taylor&Francis Group.
29 Weimann G, Winn C. (1994). The theater of terror: Mass media and International terrorism, NewYork, NY: Longman; Martin, 2017, a.g.e., 
s. 41.
30 Kalvach, 2016, a.g.e., s.7.
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• Stadyumlar, spor tesisleri
• Önemli ulaşım merkezleri, demiryolu-otobüs ve havalimanı terminalleri
• Hastaneler, sağlık merkezleri

Yumuşak hedef olarak nitelendirilebilecek yerler şehirleşmeyle beraber giderek ar-
tan ve çeşitlenen mekânlardır. Yukarıda ifade edilen alanlar sivil bireylerin bulunduğu 
yerler olmasının yanı sıra aynı zamanda turistlerin sıklıkla bulunduğu dolayısıyla turist 
sayısının oldukça fazla olduğu mekânlardır. Olası terörist saldırıların yumuşak hedef-
lerde gerçekleşmesi sonucunda turistlerin de mağdur olma ihtimali oldukça yüksektir.

Yumuşak hedefler özellikleri itibarıyla terör örgütlerinin provakasyon yapmasına, 
bireyler üzerinde korku ve endişe yaratan algı operasyonları oluşturmasına olanak 
vermektedir.31 Yaşanan korku ve panik, beraberinde de olaya dair ilk aşamada olu-
şan sağlıklı bilgi eksikliği toplumun zihninde devletlerine, güvenliklerine ve aidiyet 
duygularına ait gerçeklik algısına zarar verici nitelikte olabilmektedir.32

31 Beňová P, Mayerová S.H. (2019). Terrorist attacks on selected soft targets,  Journal of Securıty and Sustaınabılıty Issues, 8(3), 453-471.
32 Çardak, 2020, a.g.e., s.76.

Kaynak: https://www.twitter.com
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Terör örgütlerinin hedef seçiminde zamansal ve uzamsal değişimler yumuşak 
hedeflere yönelik saldırılardan sivillerin etkilenmesinin yanı sıra ülke içerisinde 
bulunan yabancı turistlerde mağdur olabilmekte, kimi zamanda hayatlarını kaybe-
debilmektedir. Terörist saldırılar bu özelliğiyle turizmi birden fazla boyutta etki-
leyebilmektedir.33 Literatürde terörizm ve turizm ilişkisini inceleyen çalışmalarda 
elde edilen ampirik kanıtlar çerçevesinde terörist saldırıların, ülkelerin turizm pay-
larında ve ülkeye turistlerin gelişinde olumsuz/negatif etkiler yaratmakta ve ülkele-
rin turizm pazar payları üzerinde önemli etkileri olduğunu değerlendirmektedirler.34 

Örneğin terör saldırılarının bir neticesi olarak bir ulaşım merkezinin faaliyet-
leri durdurulmak zorunda kaldığında, sadece terör saldırısından doğrudan mağdur 
olanlar değil;  aynı zamanda dolaylı mağduriyet yaşayan her kesim üzerinde önemli 
zararlar meydana gelecektir. Şehirlerdeki önemli ulaşım ve turistik alanların, terör 

33 Başar, S., Künü, S. ve Hopoğlu, S. (2016). Terörün BRICS ve MINT Ülkelerindeki Turizm Faaliyetleri Üzerine Etkisi,  Finans Politik & 
Ekonomik Yorumlar, 53 (618), ss. 43-50.
34 Drakos ve Kutan, a.g.e., s.639; Ranga, M., Pradhan, P. (2014). Terrorism terrorizes tourism: Indian Tourism Effacing Myths? International 
Journal of Safety and Security in Tourism, I.(5), 26-39 

Kaynak: https://www.reuters.com
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saldırılarıyla tahrip edilmesi bir teröristin mesajını yayınlaması için ihtiyaçlarına 
hizmet eden bir medya etkinliği haline gelecektir.35 Bu bağlamda özellikle yumuşak 
hedefler ve özelde turizm-terörizm ilişkisine bakıldığında teröristler, suçluların ak-
sine tanıtım ararlar, bu sebeple de son derece medya odaklıdır. Terör örgütleri için 
eylemin duyulmaması terör saldırısının başarılı olmadığı anlamına gelir.36 

Şehirlerde yaşayan sivil bireylerin güvenlik ihtiyaçlarının yanı sıra özellikle ül-
kelerin önemli bir ekonomik gücünü oluşturan turizm sektörü açısından turistlerin 
gitmek istedikleri ülkeleri seçmelerini sağlayan karar mekanizması öncelikli olarak 
güvenlik üzerinden şekillenmektedir. Bu minvalde bir ülkenin tüm boyutlarıyla gü-
venli olarak nitelendirilmesi oldukça önemli bir kıstas olarak değerlendirilmekte-
dir.37 Bir ülkenin güvenli olarak nitelendirilmesi ve tercih edilir olması en temelde 
kendi vatandaşları başta olmak üzere, yabancı ziyaretçilerin de can ve mal güvenli-
ğini tesis ediyor olmasından kaynaklanmaktadır.38

Terörizmin sembolik niteliği, özellikle zihinleri ve duyguları etkileme gücü göz 
önünde bulundurulduğunda etkilediği mekân ve kişiler ve özelde de turistler için 
karmaşık bir sürece işaret etmektedir. Terörizmin siyasi saikle hareket ederken ey-
lemlerde şiddetin kullanımı, ses getirici olabilmesi noktasında turistler üzerinde de 
etki alanı doğurmaktadır. Bu bağlamda turizm ve terörizm ilişkisinde endişe hali ve 
risk algıları önemli değişkenler olarak ortaya çıkmaktadır.39 Aynı zamanda da terör 
saldırıları hedef aldığı ülke, bölge veya alanlarda ciddi boyutlarda gerçekleşen ve 
önemli sonuçlar doğuran kriz türü olarak kabul edilmektedir.40

35 Kutluay, T., Tutar, F., E.  ve Çoban, S. (2020). Fragile Face of Tourism Sector: Terrorism, Journal of Current Researches on Social Sciences, 
10 (1), 211-230; Serçek, G. Ö., ve Serçek, S. (2016). Turizm sektörünün gelişmesi önündeki engel: Terörizm. The Journal of Academic Social 
Science Studies, 42(3), 431-444.
36 Tarlow P.E. “Tourism in the twenty-first century”, The Futurist, 36 (5), 2002: 48-51.
37 Yıldız, Ö., ve Işıldar, P. (2020). 2016 Türkiye Turizm Krizi Üzerine Bir İnceleme. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 15(59), 407-425; Tutar v., 
a.g.e., s.212; Oğuz, Ç.A.M., ve Çılgınoğlu, H. (2020). İstanbul’da Gerçekleştirilen Terör Saldırılarının İncelenerek Bu Destinasyonun İmajının 
Turistlerin Zihinlerinde Oluşturdukları Algıların Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 271-283.
38 Saritaş, T., & Akar, G. (2021). Politik Istikrarsizlik ve Terörizmin Turizme Etkisi: Panel Veri Analizi. Third Sector Social Economic Review, 56(1), 233-248.
39 Yardı, Z., ve Aksöz, E. O. (2021). Küresel boyutta terör-turizm ilişkisinin örnek olaylar üzerinden incelenmesi. Journal of Humanities and 
Tourism Research, 11(4), 796-818.
40 Serçek ve Serçek, a.g.e., s, 436.
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4. Türkiye’nin Yumuşak Hedeflerinde ve Turizm Alanında PKK ve DEAŞ 
Tehdidi41

Türkiye, gerek sahip olduğu stratejik konumu ile Avrupa ülkelerine geçiş nokta-
sında olması, gerekse siyasi veya toplumsal istikrar ve güvenlik sorunları yaşayan 
ülkelere olan coğrafi, dini ve kültürel yakınlığı nedeniyle, zaman zaman meydana 
gelen kriz ve olumsuz gelişmelerin etkilerine açık bir şekilde maruz kalabilmekte-
dir. Küreselleşmenin güvenlik boyutu, Türkiye’yi uluslararası terörizmle mücade-
le, silahların kontrolü ve silahsızlanma, yasadışı göç, insan ticareti, organize suç, 
yolsuzluk, uyuşturucu ticareti ve karaparayla mücadele gibi konularla çok daha 
kapsamlı ve derin bir şekilde ilgilenmeye zorlamakta, bu konularda bölgesel ve 
uluslararası işbirliğinde öncü rol almaya yöneltmektedir.42 Yakın veya uzak coğ-
rafyalardaki sosyo-ekonomik gelişmelerden, salgın tehlikelerinden, savaşlardan, 
terörizmden, dünyanın önde gelen ülkelerinin kendi toprakları dışında uyguladığı 
siyasi veya tarihsel temelli faaliyetlerden veya uluslararası anlaşmazlıklardan hızlı 
etkilenen, ancak güncel gelişmelere de hızlı tepki verebilen bir yapıda olan Türki-
ye’deki kitlesel turizm hareketleri; genellikle dış pazara ve yabancı tur operatör-
lerine bağımlı olarak, domino etkisine açık ve hassas dengeler üzerine kurulu bir 
mekanizma içinde faaliyet göstermektedir.

Türkiye yaklaşık 40 yıldır çeşitli motivasyon kaynakları ile hareket eden terör 
örgütleriyle mücadele etmekte ve bu hususta tecrübeler kazanmaktadır. Özellikle 
bölücü ayrılıkçı PKK ve küresel nitelikli DEAŞ terör örgütleriyle yoğun bir şekilde 
silahlı mücadele içerisinde olmuştur. Anılan her iki terör örgütü Türkiye’de Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında da eylemler gerçekleştirmiş ve Türkiye’ye 
zarar vermeye çalışmışlardır. Önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere yumuşak 
hedefler ile ülkelerin önemli bir tanıtım ve gelir ayağı olan turizm sektörü Türki-
ye’de de terör saldırılarından olumsuz etkilenmektedir. Turizm bağlamında tarihsel 
geçmiş incelendiğinde, meydana gelen olumsuz gelişmelerin; turizm faaliyetlerini 
doğrudan etkilediği ve ülkelerin turizm ekonomilerinde kısa sürede telafisi müm-
kün olmayan derin etkiler yarattığı görülmektedir. Turizm sektörü kırılgan ve hassas 
yapısı nedeniyle savaş, salgın tehlikesi, terör ve sosyal atmosferden çok kolay ve 
hızlı etkilenmektedir. Bu bağlamda özellikle turizm sezonunun açılmasıyla birlikte 

41 J.Gn.K.lığı TEM D. Bşk.lığı tarafından yapılan değerlendirme ve tespitlerden derlenmiştir.
     * İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, DEAŞ, 2017: 32-44.
42 https://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/sayi32/firatbayar.pdf
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önümüzdeki dönemde DEAŞ ve PKK terör örgütleri; tatilini Türkiye’de geçirmeye 
niyetli potansiyel ziyaretçilerin gözünde, Türkiye’nin “güven ortamı ve huzurlu tatil 
atmosferi” imajını zedelemek, turizmde yakalanan istikrarı ve turizm gelirlerini sekte-
ye uğratmak, uluslararası alanda, turistlerin Türkiye içinde can güvenliğinin tehlikede 
olacağı algısını oluşturmak maksadıyla, turizm bölgelerimize yönelik eylem tehdidi 
hassasiyet yaratır. DEAŞ terör örgütünün sözde yeni liderinin de belirlenmesiyle bir-
likte toparlanma arayışına girdiği, Türkiye’deki uyuyan hücreleri harekete geçirerek, 
üye ve sempatizanlarına moral ve motivasyon kazandırmak, örgütten kopmaları en-
gellemek, kamuoyunda toplumsal baskı ve korku yaratmak amacıyla, özellikle sosyal 
medya üzerinden turistik hedeflere ve yabancı misyon temsilciliklerine yönelik ey-
lem tehditlerini artırdığı ve negatif yönlü propagandaya devam ettiği görülmektedir. 
Özellikle PKK yumuşak hedeflere yönelik saldırıların kaçınılmaz olduğuna, benzer 
eylemleri gerçekleştirme isteğinde çok sayıda teröristin varlığına vurgu yapmaktadır. 
Ayrıca Türkiye’nin yatırım ve turizm için güvenli bir ülke olduğu imajına zarar verme 
çabası içinde olan terör örgütleri, Türkiye’deki tüm şehirleri, metropolleri ve turistik 
alanları örgüt için ideal eylem alanları olarak tanımlamaktadırlar.

PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin Türkiye’de yumuşak hedeflere ve turistik mer-
kezlere yönelik gerçekleştirdikleri çarpıcı terör saldırıları aşağıda örneklendirilmiştir.

- 12 Şubat 1994 yılında İstanbul Tuzla tren istasyonunda çöp kutusuna daha 
önceden yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu, içerisinde askeri 
öğrencilerin de yer aldığı 6 kişi hayatını kaybetmiştir.

- 29 Ekim 1996 yılında PKK’lı kadın teröristin Sivas’ta gerçekleştirdiği intihar 
saldırısı sonucu, içerisinde polislerin de olduğu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 10 
kişi ise yaralanmıştır.

- 16 Temmuz 2005’te Aydın ili Kuşadası ilçesinde teröristler tarafından ger-
çekleştirilen bombalı saldırılarda aralarında yabancı turistlerin de yer aldığı 5 
kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise yaralanmıştır.

- 28 Ağustos 2006’da Muğla ilinin Marmaris ilçesinde bir tanesi minibüste di-
ğer ikisi çöp konteynırında olmak üzere patlamalar gerçekleştirilmiştir. Sal-
dırılarda aralarında yabancı turistlerin de yer aldığı 22 kişi yaralanmıştır.

- 27 Temmuz 2008’de İstanbul Güngören’de iki ayrı bomba patlatılmış ve sal-
dırılarda 5’i çocuk, 1 hamile olmak üzere toplam 17 kişi hayatını kaybetmiş, 
154 kişi ise yaralanmıştır.
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- 08 Kasım 2009’da PKK’lı teröristler İstanbul Bağcılar’da belediye otobüsüne 
Molotof kokteyli ile saldırı gerçekleştirmişlerdir. Eylemde 1 vatandaş hayatı-
nı kaybetmiştir.

- 20 Eylül 2011’de Ankara Çankaya Kumrular Sokak’ta uzaktan kumanda ile 
patlatılan bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi ise yaralanmıştır.

- 20 Mart 2014 tarihinde, Niğde ilinde yol güvenlik ve kontrol uygulaması ya-
pan Jandarma ve Emniyet birimlerine yönelik DEAŞ terör örgütü mensupları 
tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda; güvenlik güçlerinden 2 kişi ve 1 
Türk Vatandaşı hayatını kaybetmiş, güvenlik güçlerinden 7 kişi ve 1 Türk 
Vatandaşı yaralanmıştır.

- -10 Haziran 2014 tarihinde, İskenderun Limanından Musul’daki termik sant-
rale tırla mazot götüren 32 Türk Vatandaşı, DEAŞ terör örgütü mensupları 
tarafından kaçırılmış ve 23 gün sonra serbest bırakılmışlar, ancak tırlara ve 
taşıdıkları malzemelere örgüt tarafından el konulmuştur.

- -06 Ocak 2015 tarihinde İstanbul Valiliği Sultanahmet Turizm Şube Müdür-
lüğü’ne yönelik olarak yapılan el bombalı saldırı olayı sonucunda; 2 polis 
memuru yaralanmış ve 1 polis memuru şehit olmuştur.

- 09 Ağustos 2015’te terör örgütü militanları İzmir ili Konak ilçesinde terö-
ristler belediye otobüsündeki yolcuları araçtan indirmiş ve akabinde molotof 
kokteyli ile saldırı gerçekleştirmişlerdir. 

- 05 Eylül 2015’te sivil bir aracın altına önceden kurulan bomba düzeneği pat-
latılmış ve maddi hasar meydana gelmiştir.

- 19 Eylül 2015’te İzmir Konak’ta bir ikamete EYP atılarak saldırı gerçekleşti-
rilmiştir.

- 10 Ekim 2015 tarihinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği gösteri 
yürüyüşü hazırlıkları esnasında buluşma noktası olan Ankara Tren Gar’ın-
da 10:04’te bir patlama meydana gelmiş, 3 saniye sonra 50 metre mesafede 
ikinci bir patlama daha meydana gelmiştir. İntihar eylemi neticesinde 2 örgüt 
mensubu olmak üzere toplam 102 kişi hayatını kaybetmiş, güvenlik kuvvet-
leri de dâhil olmak üzere 417 Türk vatandaşı yaralanmıştır.

- 07 Aralık 2015 Antalya ili Kepez ilçesinde MOBESE direğine molotof kok-
teyli ile saldırı gerçekleştirilmiştir.
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- 19 Aralık 2015’te İstanbul’da terör örgütüne müzahir gruplar tarafından kara-
yolu trafiğe kapatılarak güvenlik güçlerine yönelik molotof kokteyli ile saldı-
rı gerçekleştirilmiştir. Teröristlerin araçların önünü kesme eylemine uymayan 
sivil araçlardan bir tanesine ateş açılmış ve araçtaki iki kişi hayatını kaybet-
miştir.

- 09 Ocak 2016 tarihinde İstanbul’da çeşitli ilçelerde terör örgütü militanları 9 
adet araç kundaklamıştır.

- 12 Ocak 2016 tarihinde saat 10.30 sıralarında Sultanahmet Dikilitaş’ta Al-
man Çeşmesi’ne yakın bir alanda DEAŞ terör örgütü mensupları tarafından 
intihar eylemi gerçekleştirilmiştir. Olay yerinde biri parçalanmış canlı bomba 
eylemcisine ait olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetmiş ve 16 kişi ya-
ralanmıştır. Hayatını kaybedenlerden 12’si Alman turistlerden oluşmaktadır.

- 17 Şubat 2016’da Ankara ilinde yer alan Merasim Sokak’ta askeri servis araç-
larına yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 asker şehit olmuş, 
17 sivil vatandaş hayatını kaybetmiş, 80 kişi ise yaralanmıştır.

- 2016 yılının mart ayı içerisinde çeşitli günlerde Mersin ilinde yer alan anao-
kulu, lise gibi okullara molotof kokteyli ile saldırı gerçekleştirilmiştir.

- 13 Mart 2016’da Ankara Atatürk Bulvarı’nda bomba yüklü bir aracın patlatıl-
ması sebebiyle 36 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi ise yaralanmıştır.

- 19 Mart 2016 günü saat 10.55 sıralarında İstanbul İli İstiklal Caddesi üzerin-
de DEAŞ terör örgütü mensuplarınca intihar saldırısı düzenlenmiştir. Eylem 
neticesinde; 3’ü İsrail, 1’i İran uyruklu olmak üzere toplam 4 kişi hayatını 
kaybetmiş, 21’i Türk, (1’i Polis), 11’i İsrail, 5’i İrlanda, 3’ü İran, 2’si Türk-
menistan, 1’i Arabistan, 1’i Portekiz ve 1’i Kuveyt uyruklu olmak üzere top-
lam 45 kişi yaralanmıştır.

- 07 Haziran 2016’da İstanbul Üniversitesi Vezneciler kampüsü civarında çev-
resinde bombalı araç saldırısı sonucunda aralarında polislerin de olduğu 11 
kişi hayatını kaybetmiş, toplamda 44 kişi yaralanmıştır.

- 28 Haziran 2016 tarihinde saat 21.50 sıralarında İstanbul Atatürk Havali-
manı Dış Hatlar Terminalinde DEAŞ terör örgütü mensupları tarafından üç 
ayrı intihar eylemi gerçekleştirilmiştir. Eylem neticesinde; 48 kişi hayatını 
kaybetmiş ve 240 kişi yaralanmıştır. Saat 21.51’de ikinci ve üçüncü terörist 
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dış hatlar gidiş kapısından içeri girer girmez birbirlerinden farklı istikamet-
lere yönelerek kalaşnikof silahlarla rastgele ateş etmeye başlamışlardır. Saat 
21.52’de üçüncü şahıs dış hatlar gidiş katında polis tarafından vurularak yara-
lanmış, yaralı halde bulunan canlı bomba üzerinde bulunan intihar yeleğinin 
pimini çekerek kendisini patlatmıştır. Saat 21.54’te ikinci terörist dış hatlar 
gidiş katında kalaşnikofla ateş ederek yürüyen merdivenlerden alt katta bulu-
nan dış hatlar geliş katına inmiş, gelen yolcu bekleme salonuna doğru koşarak 
kendisini patlatmıştır.

- 20 Ağustos 2016 tarihinde saat 22.50 sıralarında Gaziantep/Şahinbey İlçesi 
Beybahçe Mahallesindeki Sokak düğününde “Canlı Bomba Eylemi” gerçek-
leştirilmiştir. Meydana gelen patlamada tamamı sivil şahıslardan oluşan 56 
kişi hayatını kaybetmiş, 94 kişi yaralanmıştır.

- 01 Ocak 2017 günü saat 01.15 sıralarında İstanbul İli Beşiktaş ilçe’sinde faa-
liyet gösteren “REINA” isimli eğlence mekânına yönelik DEAŞ terör örgütü 
mensubu bir şahıs tarafından uzun namlulu silahla saldırı eylemi gerçekleşti-
rilmiştir. Saldırıda 1’i polis memuru olmak üzere 39 kişi hayatını kaybetmiş, 
95 kişi yaralanmıştır.

- 02 Şubat 2018’de Ankara Çankaya’da bulunan vergi dairesine bombalı saldırı 
düzenlenmiştir.

Yukarıda açıklanan terör saldırıları incelendiğinde bölücü ayrılıkçı PKK’nın ve 
küresel bir terör örgütü olarak kabul edilen DEAŞ’ın Türkiye’de yumuşak hedef 
olarak tanımlanan alanlara ve turistlerin yoğun olduğu bölgelere pek çok terör sal-
dırısı gerçekleştirdiği görülmektedir. Sonuç olarak meydana geliş şekli, süresi, etki 
gücü, toplumsal algılanışı veya ilişkilendirildiği olumsuz anlam her ne olursa olsun, 
gerçekleşmiş ve akabinde ihtimal dâhilindeki bir terör tehdidi; meydana getirdiği 
olumsuz yönlü rüzgârla kitleleri etkisi altına alarak, emek yoğun bir sektör olan, 
güven, mutlu anılar, farklı ve unutulmaz deneyimler üzerine kurulu olan turizm 
endüstrisinde, olumsuz bir atmosfer oluşturmaktadır.
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5. Türkiye’de Turizm: Turistik Temaların Dağılımı ve Turizm Gelirlerinin 
Seyri

Sosyo-kültürel ve ekonomik bakımdan taşıdıkları önem nedeniyle, hedef ülke 
üzerinden şiddeti pratiğe dökerek duyulmak, görülmek ve zarar vermek isteyen te-
rör eylemleri açısından potansiyel bir hedef teşkil edebileceği sadece malumun ilanı 
olacaktır. Bu doğrultuda Türkiye’de yer alan turizm potansiyeli açısından özellikli 
alanların nereler olduğu incelemek faydalı olacaktır. Türkiye’de turizm sektörünü 
düzenlemek, geliştirmek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturmak üzere tertip ve 
tedbirlerin alınmasını sağlamak maksadıyla; tarihî ve kültürel değerlerin yoğun ola-
rak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu değerlendirilen Kültür 
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) ve Turizm Merkezleri (TM) 
tespit edilmiştir (Şekil 1) ve bu alanların turizm bakımından geliştirilmesi için yasal 
düzenlemeler yapılmaktadır  (2634 sayılı Kanun Madde 1 ve 2).43  KTKGB, “tu-
rizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan veya doğal, tarihî ve kültü-
rel değerlerin yoğun olarak yer aldığı, korunması ve geliştirilmesinde kamu yararı 
bulunan yörelerde, koruma kullanma dengesi gözetilerek sektörel kalkınmanın sağ-
lanması ve turizm sektörünün plânlı ve kontrollü gelişiminin sağlanması” için ilân 
edilen alanlardır (2634 sayılı Kanun Madde 3/b).44 TM ise “kültür ve turizm koru-
ma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte, bu bölgelerin niteliğini taşıyan, 
turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu yararı 
bulunan orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde” ilan edilen alanlardır (2634 sayılı 
Kanun Madde 3/d).45 Bu bölgelerin ve merkezlerin yerleri, mevkiileri ve sınırları, 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla tespit 
ve ilân edilmektedir (2634 sayılı Kanun Madde 3/b ve d). Mevcut durumda toplam 
233 adet TM/KTKGB ilan edilmiş olup bunların 60 adedi KTKGB’dir.46 Özellikle 
devletin önceliklendirdiği bu tür alanların, tarihî ve kültürel değerler ile özellikle 
yılın bazı dönemlerinde daha da yoğunlaşması beklenen insan hareketliliği açısın-
dan muhtemel terör eylemlerine karşı hassas olduğu farz ve kabul edilmesi alınacak 
tedbirler açısından önem arz etmektedir.

43 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2634&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 (Erişim 
tarihi: 29 Nisan 2022)
44 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2634&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 (Erişim 
tarihi: 29 Nisan 2022)
45 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2634&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 (Erişim 
tarihi: 29 Nisan 2022)
46 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2634&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 (Erişim 
tarihi: 29 Nisan 2022)
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Şekil 1 Türkiye Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) ve Turizm Merkezleri (TM) Haritası47

Türkiye’de ilan edilen söz konusu KTKGB/TM’ler kıyı (79), termal (56), kış 
(27), yayla (25), kent turizmi (19), golf (9), doğa (7), kültür (5), inanç (3), turizm 
kenti (2) ve motor sporları (1) olmak üzere toplam 11 tema altında değerlendiril-
mektedir (Şekil 2).48 

Şekil 2 KTKGB/TM’lerin Temalara Göre Dağılımı49

47 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2022). KTKGB ve Turizm Merkezleri. https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/96759,tm19042022kmz.kmz?0 
(Erişim tarihi: 29 Nisan 2022)
48 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2022). KTKGB ve Turizm Merkezleri. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9669/ktkgb-ve-turizm-merkezleri.html 
(Erişim tarihi: 29 Nisan 2022)
49 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2022). KTKGB ve Turizm Merkezleri. https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/96759,tm19042022kmz.kmz?0 
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Söz konusu temaların bazı illerde yoğunlaştığı da dikkati çekmekte, örneğin 233 
TM/KTKGB’den 29’unun Antalya alanı sınırları içerisinde kaldığı görülmektedir 
(Şekil 3).

Şekil 3 Temaların KTKGB/TM Alanlarına Göre Dağılımı50

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’ye “giriş-çıkış yapan yabancı ziyaret-
çi sayılarına ilişkin verileri sınır kapılarımızda Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
Pasaport Polisi’nin tuttuğu milliyet bazındaki kayıtlardan elde etmektedir.” Bu is-
tatistikî veriler kapsamında; turizm, “Kişilerin ikamet ettiği yer dışındaki bir yere 
bir yılı aşmamak üzere, boş zaman değerlendirme, iş ve diğer benzeri amaçlarla 
yaptıkları seyahatler” ve turist, “Ziyaret edilen ülkedeki özel (İkinci konut, arkadaş 
ve akraba evi vb.) veya kamuya açık konaklama tesislerinde en az bir gece kalan 
ziyaretçi” olarak tanımlanmaktadır.51

(Erişim tarihi: 29 Nisan 2022)
50 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2022). KTKGB ve Turizm Merkezleri. https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/96758,tmliste19042022xlsx.xlsx?0 
(Erişim tarihi: 29 Nisan 2022)
51 https://yigm.ktb.gov.tr/TR-249702/sinir-istatistikleri.html
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinden temin edilen veriler-
den “turizm geliri, 1979 yılından sonra Merkez Bankası kayıtlarından sağlanmış-
tır. Turizm geliri, 1991 yılından itibaren ise,  Merkez Bankası tarafından “yabancı 
ziyaretçiler  anketi” sonuçlarına göre tahmin edilmektedir. Dünya Turizm Örgütü 
ve Avrupa Birliği ziyaretçi tanımına göre; yurt dışında ikamet eden  vatandaşların 
Türkiye’ye gelmeleri halinde ziyaretçi sayılması gerekmektedir.  Bu nedenle 2001-
2003 yıllarında, Yurtdışında ikamet edip ülkemizi ziyaret eden vatandaşlar da anket 
kapsamına alınmış ve ülkemizdeki harcamaları tespit edilmiştir.”52

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine dayalı ola-
rak derlenen yabancı ziyaretçilerin ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçi-
lerin sayısı ve bu ziyaretçiler vesilesiyle elde edilen turizm gelirlerinin yıllara göre 
dağılımına ilişkin veriler53 temel alındığında aşağıda görülen değişim grafikleri elde 
edilmektedir. Burada veri toplama yöntemi nedeniyle, çıkış yapan yabancı ziyaretçi 
lerden elde edilen gelir yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden ayrı bir 
kalem olarak sunulmakta ancak GSM dolaşım harcamaları ile marina hizmet har-
camaları toplam gelirde yer aldığından yabancı - vatandaş ayrımı verilememektedir.

2005-2007 ve 2014-2017 yılları arasında kalan zaman diliminde turist sayısında 
nispî bir düşüş yaşandığı görülmektedir (Şekil 4).

Şekil 4 Ziyaretçi Sayısı ve Turizm Gelirinin Yıllara Sâri Değişim Grafiği54

52 https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201116/turizm-gelirleri-ve-giderleri.html
53 https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/96935,turizm-geliri-gideri-ve-ortalama-harcama-2004-2022xls.xls?0
54 https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/96935,turizm-geliri-gideri-ve-ortalama-harcama-2004-2022xls.xls?0
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Ayrıca 2005-2007 ve 2014-2017 yılları arasında kalan zaman diliminde yabancı 
ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirleri ile yıllık toplam turizm gelirlerinde nispî 
bir düşüş yaşandığı da görülmektedir (Şekil 5).

Şekil 5 Ziyaretçi Türüne Göre Turizm Geliri İçindeki Katkının Yıllara Sâri Değişim Grafiği
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6. Türkiye’de Terör Olaylarının Uzamsal ve Zamansal Değişiminin Turist 
Sayısına Etkisi

The Global Terrorism55 Database  (GTD)’den alınan 2003-2019 yılları arasına 
ilişkin açık kaynağa dayalı kısıtlı terör olayları verileri incelendiğinde bazı yıllarda 
diğerlerine kıyasla daha fazla terör olayı gerçekleştiği gözlemlenmektedir (Şekil 6).

Ocak Şubat Mart N�san Mayıs Haz�ran Temmuz Ağustos Eylül Ek�m Kasım Aralık

Şekil 6 Terör Olaylarının Zamansal Dağılımı

The Global Terrorism Database (GTD)’den alınan 2003-2019 yılları arasına ilişkin 
açık kaynağa dayalı kısıtlı terör olayları verileri ile aynı dönemde ülkeye giriş ve çı-
kış yapan ziyaretçi sayılarını karşılaştırdığımızda özellikle 2005-2007 ve 2014-2017 
yılları arasında kalan zaman diliminde, kullanılan terör olayları verilerinin sınırlılığı 
da göz önünde bulundurulmak suretiyle, nispeten artan terör olayları karşısında aza-
lan bir ziyaretçi sayısına işaret ettiği ileri sürülebilir (Şekil 7). The Global Terrorism 
Database (GTD)’nin internet portalından 2019 yılı sonrası döneme ait terör olayı sa-
yılarına mevcut durumda ulaşılamamaktadır.

55 https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?expanded=yes&casualties_type=&casualties_max=&success=yes&country=209&o-
b=GTDID&od=desc&page=224&count=20#results-table
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Şekil 7 Ziyaretçi Sayısı ve Terör Olayları Arasında Karşılaştırma

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediye (mahalli idareler) kaynaklı “turizm 
işletme belgeli tesislere ilişkin konaklama istatistikleri İstatistik tam sayım yöntemi 
ile toplanan verilere dayalı olarak üretilmektedir. İlgili dönemde soru formu gönder-
meyen konaklama tesislerine ait veriler aşağıdaki adımlar takip edilerek belli bir for-
mülasyona göre imputasyon yapılmaktadır. Veriler Türkiye’deki bütün turizm işletme 
belgeli konaklama tesislerinden online anket formu ile tamsayım olarak toplanmakta-
dır. Tesisler tarafından veri girişinin yapıldığı dönemde (Her ayın ilk 10 günü) mücbir 
sebepler nedeniyle (toplu internet kesintisi, vb.) sağlanamaması durumunda ve Bakan-
lık bilgi sistemlerinde teknik arıza yaşanması durumunda, kapsamın sınırlanma ihti-
mali bulunmaktadır. Turizm İşletme Belgeli konaklama tesislerine geceleme yapmak 
amacıyla yapılan giriş sayısıdır. Tesise giriş sayısı kişi bazlı bir değişken olmayıp, aynı 
turistin farklı zamanlarda yaptığı girişler ayrı girdiler olarak kaydedilmektedir.”56

Bu bağlamda; 2014-2017 yılları arasında kalan zaman diliminde Türkiye genelin-
de Belediye Belgeli ve İşletme (Bakanlık) Belgeli konaklama tesislerine yabancı ve 

56 https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201120/konaklama-istatistikleri.html
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yerli ziyaretçilerin geliş sayısında57 nispî bir düşüş yaşandığı görülmektedir (Şekil 8). 
Bu dönemlerde, siyasi, sosyal ve ekonomik diğer faktörlerin yanı sıra terör olayları-
nın da özellikle yabancı ziyaretçilerin tercihlerine etki etmiş olabileceği değerlendiril-
mektedir. 2020 yılında ziyaretçi sayısında görülen keskin düşüşün daha çok Covid-19 
pandemisine bağlı seyahat kısıtlamalarına bağlı olduğu değerlendirilmektedir.

Şekil 8 Konaklama Tesislerinde Tesislere Geliş Sayısı ve Terör Olayları Arasında Karşılaştırma

GTD verilerine göre 2003-2017 yılları arasında kalan 17 yıllık zaman diliminde 
ülkedeki terör olaylarının %16,19’unun, 2005-2006 yıllarında % 33,01’nin ve 2015-
2016 yıllarında % 15,09’nun gerçekleştiği İstanbul ili özelinde Belediye Belgeli ve 
İşletme (Bakanlık) Belgeli konaklama tesislerine yabancı ve yerli ziyaretçilerin geliş 
sayısında58 nispî bir düşüş yaşandığı görülmektedir (Şekil 9).

Şekil 9 İstanbul’da Konaklama Tesislerine Ziyaretçi Geliş Sayısı ve Terör Olayları Arasında Karşılaştırma

57 https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201120/konaklama-istatistikleri.html
58 https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201120/konaklama-istatistikleri.html
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2013-2017 yılları arasında kalan zaman diliminde ülke genelindeki terör olayla-
rının ve İstanbul ili özelinde gerçekleşen terör olaylarının Belediye Belgeli ve İşlet-
me (Bakanlık) Belgeli konaklama tesislerine yabancı ziyaretçilerin geliş sayısında59 
regresyon analizine göre bir ilişki olduğu görülmektedir (Tablo 1).

Tablo 1 İstanbul’da Konaklama Tesislerine Ziyaretçi Geliş Sayısı ve Terör Olayları Arasındaki İlişki

GTD verilerine göre 2003-2017 yılları arasında kalan 17 yıllık zaman diliminde 
ülkedeki terör olaylarının; sadece % 0,59’nun gerçekleştiği Antalya, %1,38’inin 
gerçekleştiği İzmir ve % 0,08’inin gerçekleştiği Antalya illerinde ülke genelindeki 
terör olaylarının arttığı dönemlerde, istisnalarıyla birlikte, Belediye Belgeli ve İşlet-
me (Bakanlık) Belgeli konaklama tesislerine özellikle yabancı ziyaretçilerin geliş 
sayısında60 nispî bir düşüş yaşandığı görülmektedir (Şekil 10-12).

59 https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201120/konaklama-istatistikleri.html
60 https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201120/konaklama-istatistikleri.html



46

Türkiye’de Terör Olaylarının Turizme Etkilerinin İncelenmesi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

Şekil 10 Antalya’da Konaklama Tesislerine Ziyaretçi Geliş Sayısı ve Terör Olayları Arasında Karşılaştırma

Şekil 11 İzmir’de Konaklama Tesislerine Ziyaretçi Geliş Sayısı ve Terör Olayları Arasında Karşılaştırma

Şekil 12 Muğla’da Konaklama Tesislerine Ziyaretçi Geliş Sayısı ve Terör Olayları Arasında Karşılaştırma
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2003-2017 yılları arasında kalan zaman diliminde ülke genelindeki terör olayla-
rının arttığı aylarda, istisnalarıyla birlikte, genel anlamda ülkeye yabancı ziyaretçi-
lerin geliş sayısında61 nispî bir azalma olduğu ileri sürülebilir (Şekil 13).

Şekil 13 Türkiye’ye Gelen Yabancı Sayısının Terör Olayları ile Karşılaştırmasının Yıllara Sâri Aylık Değişimi

61 https://yigm.ktb.gov.tr/TR-249709/yillik-bultenler.html
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Ülkeler, diğer koşullarının yanı sıra özellikle terör saldırılarını gerekçe göste-
rerek, vatandaşlarına belli bölgelere belli tarihlerde seyahat edilmemesi yönünde 
resmî tavsiyelerde bulunabilmekte, bu durum da tavsiyede bulunan ülkenin va-
tandaşlarının turistik ve diğer amaçlarla hedef ülke tercihlerinde değişikliğe sebep 
olma potansiyeli barındırmaktadır. Örneğin; Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığının 
(Foreign, Commonwealth & Development Office/FCDO) en son 29 Nisan 2022 
tarihinde güncellediği Türkiye’ye ilişkin seyahat tavsiyesinde Türkiye’de havacı-
lık sektörüne yönelik artan bir terör saldırısı riski bulunduğunu62 ve teröristlerin 
Türkiye’de saldırı düzenleme olasılığının çok yüksek olduğunu63 ileri sürmekte 
ve harita yoluyla yönlendirme yapmaktadır (Şekil 11). FDCO; Türkiye’de PKK, 
DEAŞ ve aşırı sol örgütler dâhil olmak üzere terör gruplarının saldırı planlamaya ve 
gerçekleştirmeye devam ettiğini, gerçekleşen terör saldırılarının çoğunun ülkenin 
güneydoğusunda, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştiğini beyan etmektedir.  FDCO; 
Türkiye’ye batı ülkelerinden gelen bireylerin, özellikle büyük şehirlerde, saldırılara 
hedef olma veya yakalanma olasılığı olsa da, saldırıların büyük olasılıkla Türk dev-
letini, sivilleri ve gösterileri hedef alması söz konusu olduğunu ileri sürmektedir.64 
FCDO; Kilis şehri hariç, Suriye sınırına 10 km mesafedeki bölgelere ve Şırnak, 
Kilis (Kilis şehri dâhil) ve Hatay illerinin geri kalan bölgelerine zorunlu seyahatler 
dışında seyahat edilmemesini tavsiye etmektedir.65 Ayrıca FCDO; Diyarbakır, Tun-
celi ve Hakkari illerine zorunlu seyahatler dışında seyahat edilmemesini tavsiye 
etmektedir.66 DEAŞ’ın en son saldırısını 1 Ocak 2017’de İstanbul Ortaköy’deki Re-
ina gece kulübünde gerçekleştirdiği ve bu saldırıda 39 kişinin öldüğü ve 69 kişinin 
yaralandığı bilgisi verilmektedir.67 PKK için Türkiye’de devlet kurumlarına yönelik 
ilk saldırısının sözde yıl dönümü olarak 15 Ağustos; DHKP/C için, daha önceki 
saldırılarla bağlantılı olabilecek, 30 Mart kuruluş yıldönümü başta olmak üzere, 
yaklaşık 30 Mart ile 20 Nisan arası ve 19 Aralık tehdit bakımından dikkat çekilen 
günler olarak yer almaktadır.68

62 https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/turkey/safety-and-security
63 https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/turkey/terrorism
64 https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/turkey
65 https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/turkey/safety-and-security
66 https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/turkey/safety-and-security
67 https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/turkey/terrorism
68 https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/turkey/terrorism
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Şekil 14 Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığının Türkiye’ye İlişkin Seyahat Tavsiyesi Haritası69 

2003-2017 yılları arasında kalan zaman diliminde Birleşik Krallık’tan Türki-
ye’ye gelen ziyaretçi sayısı incelendiğinde, özellikle 2011 yılında Türkiye’nin sı-
nır komşusu Suriye’de patlak veren olaylar sonrası dönemde, Birleşik Krallık’ın 
mevcut seyahat tavsiyesine de uyumlu olarak, ülke genelindeki terör olaylarının 
arttığı aylarda genel anlamda ülkeye yabancı ziyaretçilerin geliş sayısında70  nispî 
bir azalma olduğu ileri sürülebilir (Şekil 15).

Şekil 15 Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye Gelen Yıllara Sâri Ziyaretçi Sayısı ve Terör Olayları Arasında Karşılaştırma

69 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/617c0e50e90e07197b571d81/FCDO__TA__043_-_Turkey_Travel_Advice_Ed1.pdf
70 https://yigm.ktb.gov.tr/TR-249709/yillik-bultenler.html
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Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının (Auswärtiges Amt) en son 
18 Mayıs 2022 tarihinde güncellediği Türkiye’ye ilişkin seyahat ve güvenlik tav-
siyesinde Türkiye’de özellikle 2015 yılının ortalarından itibaren tekrarlanan terör 
saldırıları olduğunu terör örgütlerinin özellikle büyük metropollerde saldırılar dü-
zenlemeye devam edecekleri ve bunlar özellikle yabancılara yönelik de olabile-
ceğini ileri sürmektedir.71 Söz konusu Bakanlık, 2015’in sonlarında ve 2017’nin 
başlarında, eski İstanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı ile İstanbul ve Ankara 
şehirlerinin yüksek zayiatlı saldırıların hedefi olduğunu ifade etmektedir. Almanya 
Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı; Türkiye ile Suriye ve Irak arasındaki sınır 
bölgesine, özellikle Diyarbakır, Cizre, Silopi, İdil, Yüksekova ve Nusaybin’e ve ge-
nel olarak Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Hakkâri illerine seyahat edilmemesini 
vatandaşlarına şiddetle tavsiye ettiğini belirtmektedir.72 Bu Bakanlık; Terör örgüt-
lerinin askeri olmayan hedeflere yönelik saldırıları da göz önüne alındığında, ilke 
olarak Türkiye’nin her yerinde bir terör tehdidi olduğunun varsayılması gerektiğini 
ileri sürmektedir. Bahse konu Bakanlık; Türkiye ile Suriye ve Irak arasındaki sınır 
bölgesinde, özellikle Diyarbakır, Cizre, Silopi, İdil, Yüksekova ve Nusaybin illeri 
ile genel olarak Mardin, Şırnak ve Hakkâri illerinde çatışmalardan kaynaklanan 
ciddi tehlikeler olduğunu ve Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, 
Batman, Bitlis, Bingöl, Siirt, Muş, Tunceli, Şırnak, Hakkâri ve Van illerinde terör 
bakımından artan bir risk olduğunu ileri sürmektedir.73

2003-2017 yılları arasında kalan zaman diliminde Almanya Federal Cumhuri-
yeti’nden Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı incelendiğinde, özellikle 2015 yılında 
İstanbul ve Ankara’da meydana gelen olaylar sonrası dönemde, Almanya Federal 
Cumhuriyeti’nin mevcut seyahat ve güvenlik tavsiyesine de uyumlu olarak, ülke 
genelindeki terör olaylarının arttığı aylarda genel anlamda ülkeye yabancı ziyaret-
çilerin geliş sayısında74 nispî bir azalma olduğu ileri sürülebilir (Şekil 16).

71 https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/tuerkei-node/tuerkeisicherheit/201962#content_1
72 https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/tuerkei-node/tuerkeisicherheit/201962#content_1
73 https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/tuerkei-node/tuerkeisicherheit/201962
74 https://yigm.ktb.gov.tr/TR-249709/yillik-bultenler.html
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Şekil 16 Almanya Federal Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye Gelen Yıllara Sâri Ziyaretçi Sayısı ve Terör Olayları Arasında Karşılaştırma

Şekil 16’da görüldüğü üzere Türkiye’de terör saldırılarının yoğunlaştığı dönem-
lerde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısında düşüş gözlenmektedir.
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Sonuç
Küreselleşmenin etkisinin her geçen gün daha çok hissedildiği günümüzde suçla 

mücadelede, özellikle de terörizmle mücadele ile ticaret, turizm ve diğer birçok 
alanda uluslararası etkileşimin arttığı görülmektedir. Kurumsal ilişkiler ağı bakı-
mından bu etkileşim; kolluk alanına, hem görev esnasında Türk vatandaşı olmayan 
kişilerle olan temasın artması hem de yapılan çalışmalarda uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla geliştirilen işbirliği faaliyetlerinin artması olarak yansımaktadır. 

Gerçekleştirilen terör eylemlerinin; hedef alınan ülkede güvenlik algısının oluş-
turulması bağlamında olumsuz tesiri, diğer unsurlarının yanında inanışa dayalı bo-
yutu öne çıkan asayiş kavramı bakımından da hissedilmesi ve bunun da ekonomik 
yansımalarının olması beklendiktir. 

Kamuoyunda bacasız ekonomi olarak tanımlanan turizm sektörünün de bu ol-
gudan etkileneceğini söylemek yersiz olmayacaktır. Türkiye’ye hâlihazırda gelmiş 
turistlerin onlara sunulan genel asayiş hizmetleri hakkında edinecekleri düşüncele-
rinden ve ülkeyi bir daha bireysel tercih etme potansiyelinden öte, onların kişisel 
bağlantıları ve medya etkisiyle yayılabilecek olumsuz atmosferin muhtemel turist 
adaylarının ülkenin asayişi hakkındaki kanaatlerini ve ülkeyi ziyaretlerine yönelik 
tercihlerini etkileyebileceği de ön görülebilir. Kolluk faaliyetleri çerçevesinde, te-
rörizmle mücadelenin operatif nitelikli yönü olarak terör eylemlerine karşı alınacak 
tedbirlerin görünürlüğü kadar niteliği de önem kazanmaktadır. Hızlı değişimlerin 
ve gelişmelerin yaşandığı güvenlik ortamı, terörizmle mücadelenin ekonomik bo-
yutuna kolluk katkısı bakımından birçok alanda çok yönlü, devamlılık gerektiren, 
esnek ve kararlı bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır.

Terörizmin, turizm talebine etkisinin belirlenmesinde araştırmacılar iki temel 
unsur üzerine odaklanmaktadırlar: 

-   Ülkedeki terörün şiddeti ( terör saldırılarında kişi bazında zarar ),
-   Ülkedeki terör olaylarının sıklığı ( belli bir dönemde bir ülkede gerçekleşen terör 

saldırılarının sayısı).  
Turistler tatil yerlerini belirlerken bu iki unsuru mutlaka göz önünde bulundur-

maktadır. Bu nedenle bir ülkede sürekli hale gelen terörizm olgusu varsa o ülkenin 
turizm talebi de olumsuz yönde etkilenmektedir. Bir başka ifade ile, algılanan terö-
rizm riski arttığında, turistler tatillerini daha güvenli ülkelerde geçirmeyi istemek-
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tedirler. Küreselleşme ile beraber günümüzde bilgi akışını sağlamak kolaylaşmış ve 
daha hızlı hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak da insanlar tüm dünya ile ilgili bilgi 
sahibi olmaya başlamıştır. 

Son yıllarda turizme yönelik terör olaylarında artış gözlemlenmiştir. Terör ey-
lemlerinin turizm alanında artmasının nedenleri araştırıldığında en önemli nedenin 
turizm sektörünün ülke ekonomisine önemli ölçüde fayda sağladığı gerçeği ortaya 
çıkmaktadır. Herhangi bir ülkede bir turizm bölgesine yönelik gerçekleştirilen terör 
eylemleri, ulusal ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Devlet, turistler-
den ve turistik bölgelerden yüksek gelir elde etmesi nedeniyle bu bölgelere turizmin 
gelişmesi için yatırımlar yapmakta ve bu bölgelerin korunması için gerekli önlem-
leri almakladır. Bu nedenle, teröristlerin de turistleri ya da turistik bölgeleri hedef 
alması aslında devleti hedef alması demektir. Turistlere yönelik saldırıların ulusla-
rarası medyada sözlü ve yazılı olarak detaylı bir biçimde yer alması nedeniyle, kısa 
sürede geniş kitlelere ulaşmaktadır. Böylece teröristlerin vermek istedikleri mesaj 
kolayca yerine ulaşmaktadır. Bir ülkenin turistik çekiciliğine sahip yerlerin (müze, 
tarihi eserler, doğal güzellikler vb.) terör eylemleri sonucu zarar görmesi, saldırıla-
rı gerçekleştirenlerin ilgi odağı olmasını sağlamaktadır. Turistlerin kendileri daha 
rahat hissedebilmeleri için turistik yerlerde güvenlik önlemlerinin sıkı olmayacağı 
fikri, teröristleri bu bölgelere itmektedir. Yoğun turist çeken bölgelerde teröristlerin 
rahatlıkla gizlenebileceği düşüncesi de turizm sektörünü açık bir hedef yapmakta-
dır. Teröristler turizme yönelik yapılan saldırıların kısa vadede (ülkelerin, turizm 
endüstrisini, uzun vadede ise ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Ülke 
ekonomisine zarar vermesinin yanı sıra bu saldırıların dünya medyasında yer alma-
sı olumsuz ülke imajı yaratmakta ve ülkeye verilen zarar daha da artmaktadır.

Alınacak tedbirlerin, turistlerin güvenlik ihtiyaçlarına yönelik özgün yaklaşım-
lar içermesi gerektiği bilinmeli, turist gönderen ülkelerdeki acentelerin ve turist-
lerin, turizm bölgesi seçiminde de güvenlik algısının önemli bir belirleyici unsur 
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Turizm bölgelerindeki güvenlik tedbirleri, 
turistlerin fark edebileceği boyutlarda alınmalı ve estetik görüntüyü bozmayacak 
şekilde yaya, bisikletli, binek araçlı, atlı vb. turizm Jandarma ve Polisinin yer aldı-
ğı ve giriş noktası yoğunluklu güvenlik uygulamalarının tercih edilmesinin uygun 
olacağı değerlendirilmektedir.
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