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ÖZET 

Düğün turizmi, turizm sektörü için yeni ve alternatif bir üründür. Bazı ülkelerde az da olsa 

gelişen bu sektör, Türkiye’de henüz yeterli ilgiyi görmemektedir. Bu yetersiz ilgi, turizm 

yazını için de geçerlidir. Dolayısıyla konuyla ilgili araştırmaların yapılması hem sektörün 

gelişimine hem de turizm yazınına katkı sunacaktır. Ancak konuyla ilgili 

ampirikaraştırmalar yapmadan önce, yapılmış araştırmaların analizinin yapılması önem 

arz etmektedir. Bu amaçla tasarlanan bu araştırmanın amacı, düğün turizmiyle ilgili 

yapılmış araştırmaları inceleyerek, konuyla ilgilenen ya da ileride ilgilenecek 

araştırmacılara ışık tutmaktır. Bu amaca ulaşmak için, Şubat 2015-Haziran 2016 arasında, 

belirlenen veri tabanlarında yabancı ve yerli yazın sistematik taramaya tabi tutulmuştur. 

Yapılan incelemeler sonucunda, yabancı yazında 17 araştırmanın yapıldığı, ancak yerli 

yazında konuyla ilgili herhangi bir araştırmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Sonuç 

olarak, düğün turizmine ilişkin yazında birtakım eksiklik tespit edilmiştir. Araştırma, 

tespit edilen bulgular ışığında, konuyla ilgilenen araştırmacılara birtakımöneriyle son 

bulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: düğün turizmi, evlilik turizmi, turistik ürün, alternatif ürün 

GİRİŞ 

Dünya ekonomisinde giderek büyüyen, gelişen ve değişen bir yapıya sahip olan turizm 

günümüzün en dinamik sektörlerinden biri haline gelmiştir. Ülkeler, dünya genelinde 

giderek artan turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmek için, turizm sektörünü 

geliştirmeye ve talep yaratmaya yönelik politikalar uygulamaktadırlar. Bunun için de, yeni 

turistik ürünler geliştirmeye ya da mevcut turistik ürünlerini çeşitlendirmeye 

çalışmaktadırlar. 

Kıyı turizmi dışındaki diğer turizm şekillerine olan talebin giderek artması, ülkeleri, 

turistik ürünlerini çeşitlendirmeye yöneltmiştir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

hızla gelişen turizm sektörü, günümüzde birçok ülke ekonomisi için önemli sektörlerden 

biri haline gelmiştir. Sanayileşme ve kentleşmenin getirdiği dinlenme gereksinimi, 

insanların seyahate çıkmasında en önemli etken olmuştur. 

Son dönemlere kadar turistik faaliyetler büyük ölçüde deniz-kum-güneş anlayışı ile 

gerçekleşirken, turizmin dinamik yapısı nedeniyle günümüzde talebin yapısında da 

önemli değişmeler yaşanmıştır. Kıyı turizmi dışındaki turizm şekillerine olan talebin 

giderek artma eğilimde olduğu günümüzde, Türkiye’nin kendisine yönelik talebi 
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arttırabilmesi, turistik ürün sepetini çeşitlendirmesi, farklı turizm şekillerine yönelmesi ile 

mümkün olabilecektir. Bu kapsamda turizm sektöründe ortaya çıkan yeni eğilimler, 

ülkelere yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu eğilimlerden biri de düğün turizmidir. 

Düğün turizmine ilişkin yazın incelendiğinde, konunun turizm yazını için yeni olduğu ve 

Türkiye’de konuyla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Konuyla 

ilgili ampirik araştırmalar yapmadan önce ise, konuyla ilgilenen araştırmacılara yol 

göstermesi bakımından yapılmış araştırmaların analizinin yapılması ve bir bakıma 

eksikliklerin tespit edilmesinin önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu nedenle bu 

araştırmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İlgili konu araştırmacılarına ışık tutma 

potansiyeli taşıdığından, bu araştırmanın önemli olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmanın izleyen bölümlerinde, öncelikle düğün turizmiyle ilgili genel bir açıklama 

yapılmaktadır. Daha sonra düğün turizmine ilişkin yapılmış araştırmalara yer 

verilmektedir. Son olarak ise, söz konusu araştırmalardan hareketle, genel 

değerlendirmenin bulunduğu sonuç kısmına yer verilmektedir. 

DÜĞÜN TURİZMİ 

Düğün, evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan tören, eğlence, cemiyet ve bir olayı 

kutlamak için yapılan büyük eğlence veya tören olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2015). 

Düğün, aile üyelerinin evlenen çiftlerin bu özel durumunu kutlamak için bir araya 

geldikleri özel bir etkinliktir (Dwyer ve diğ. 2005).De Witt (2006: 9) düğün turizmini 

çalışmasında, ulaşım (çiftin ve düğüne katılan misafirlerin uçuş ve transferleri), konaklama 

(çiftin ve düğüne katılan misafirlerin), ikramları ve eğlenceyi kapsayan bir etkinlik olarak 

tanımlamıştır. Düğün turizmi (weddingtourism), gelin ve damadın yaşadığı yer dışında 

düğün törenini gerçekleştirmek ve bu törene katılmak için yapılan seyahati kapsayan turist 

akışı olarak tanımlanmaktadır (Daniels ve Loveless, 2007: 87). Başka bir çalışmada ise, 

düğün turizmi evlenmek ya da düğün törenine katılmak için yapılan uluslararası 

seyahatler olarak tanımlanmıştır (Major, McLeay veWaine, 2010: 249). Destinasyon 

düğünü (destinationwedding), gelin ve damadın memleketleri dışında yapılan 

düğünlerdir (Schumann ve Amado 2010: 176). Türkiye’de de bu olay niş pazardaki öncü 

işletmeler tarafından “evlilik turizmi” olarak da lanse edilmektedir. “Evlilik turizmi” her 

ne kadar uygulamada kullanılsa da; uluslararası literatürdeki tanımını karşılaması ve 

ulusal literatürde bu turizm ürününün doğru bir şekilde kavramsallaşması için konuyla 

ilgili Türkiye’deki bu öncü çalışmada bu turizm ürünü, “düğün turizmi” olarak 

betimlenmektedir. Yurtdışı düğünleri, geleneksel düğünlerin pahalı olması sebebiyle, çok 

fazla para harcamak istemeyen çiftlerin tercih ettikleri bir alternatiftir. Çiftlerin düğün 

harcamalarının yanı sıra balayı seyahatleri de düşünüldüğünde, yurtdışı düğünleri ikisi 

bir arada bir konsept sunmaktadır. Geleneksel düğünlerden daha düşük maliyetlere sahip 

olması ve uluslararası seyahatlerdeki azalan maliyet ve dış hatlarda artan sefer sıklığı gibi 

nedenlerle düğün turizmine talep artmaktadır (Major, McLeay ve Waine, 2010: 253). 

Garantili güzel hava arzusu, benzersiz bir yerde unutulmaz bir düğün gerçekleştirme 

isteği, destinasyonlardaki düğün paketleri ile sunulan kolaylıklar da çiftleri düğün 

turizmine yönlendirmektedir (Major, McLeay ve Waine, 2010: 253).  

Destinasyonlara çiftlerin ve konuklarının bölgeye seyahatlerinden kaynaklanan bir dizi 

ekonomik fayda sağlayan düğün turizmi, turizm sektör bileşenlerine ve yan sektörlere de 

katkıda bulunmaktadır. Destinasyon seçiminde ise çiftlerin karar verme sürecini etkileyen 

faktörler arasında doğa ve manzara önemli yer tutmaktadır (Kim veAgrusa, 2005: 901). 

Düğün turistlerinin büyük bir yüzdesi, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, 
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İtalya, Fransa ve İskandinavya kaynaklıdır. En popüler destinasyonları ise Hawaii, 

Karayipler, Meksika, Sri Lanka, Maldivler, Morityus, Kıbrıs ve İtalya oluşturmaktadır 

(Poon, 2009: 3). 2009 yılında Yeni Zelanda’da bir yılda 2000 civarında yabancı çift 

evlenmişken, Kayman Adaları’nda775 düğün gerçekleşmiştir.İngiltere’de ise, 2005-2010 

yılları arasında yapılmış düğünlerin 1/5’i yurtdışında gerçekleşmiştir. Öte yandan 

Japonya’da, 2011 yılında 40 bin turist düğün turizmine katılmıştır(Breg 2013).Gerçekleşen 

düğün turizmi faaliyetinin ana pazar bölümlerini ise, ilk kez evlilikler, yeniden evlilikler, 

eşcinsel evlilikler ve nikâh tazeleme törenleri oluşturmaktadır (Major, McLeay ve Waine, 

2010: 252). 

Düğün Turizmine İlişkin Yazın 

Düğün turizmine ilişkin yapılan yerli yazın taraması, Şubat 2015-Haziran 2016 arasında, 

“Google Akademik”, “Dergi Park Akademik” ve “YÖK Ulusal Tez Merkezi” 

veritabanlarında, “düğün turizmi” ve “evlilik turizmi” anahtar kelimeleri kullanılarak 

yapılmıştır. Ancak bu tarama kapsamında, yerli turizm yazınında düğün turizmine ilişkin 

herhangi bir araştırmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu kısımda belirtilen 

araştırmaların tamamı yabancı yazına aittir. Düğün turizmine ilişkin yabancı yazın 

taraması, Şubat 2015-Haziran 2016 arasında,“Science Direct, Taylor & Francis, 

ProquestDissertationsandTheses Global, SageJournals, JSTOR, WileyInterscience, Springer 

Link ve EbscoHOST” veri tabanlarında, “weddingtourism”, “weddingbasedtourism”, 

“weddingabroad” ve “destinationwedding” anahtar kelimleri kullanılarak yapılmıştır. 

Gerek yerli, gerekse yabancı yazına ilişkin taramalarda “turizm” kısıtlaması kullanılmıştır. 

Yabancı yazına ilişkin yapılan tarama sonucunda çıkan tüm çalışmaların başlık ve özetleri 

dikkate alınarak, konuyla ilgisiz bulunan çalışmalar değerlendirme dışı tutulmuştur.Nihai 

olarak 17 araştırma değerlendirmeye tabi tutulmuştur ve bu araştırmaların özeti Tablo 1’de 

verilmektedir. 
Tablo 1: Düğün Turizmine İlişkin Literatür Taraması Özeti 

# Araştırma 

Bilgisi  

- Amaç Yöntem - Bulgu(lar) 

1 Adler ve 

Chienm, 2005 

Şehir içindeki ve 

şehir dışındaki 

otellerin düğün 

töreni 

gerçekleştirme 

potansiyellerini 

karşılaştırmak 

Midwest 

55 şehir içi 

ve şehir dışı 

otel 

- Şehir dışı otellerde ortalamanın 

üstünde düğün organizasyonu 

gerçekleştirmekte, 

- Şehir içi otellere kıyasla, şehir içi 

oteller biraz daha fazla F&B gelirine 

sahip, 

- Şehir içi otellerin fiyatları, şehir 

dışındakilerden yüksek,  

- Şehir içi otellerin düğün 

organizasyonlarından sağladıkları 

toplam fayda, şehir dışı otellerinden 

düşük. 

2 Johnston, 

2006 

Heteroseksüel 

ilişkiler ile 

doğallık ve 

romantizm ile 

tabiat 

arasındaki ilişki 

açısından Yeni 

Zelanda düğün 

Yeni 

Zelanda 

İkincil veri 

- Yeni Zelanda’da düğün turizmi; %100 

saflık, doğallık, egzotiklik ve 

romantizm üzerine inşa edilmiş, 

- Heteroseksüel ilişkiler ile doğallık ve 

romantizm arasında bir ilişki sebebiyle 

düğün turizminde Yeni Zelanda’nın 

tabiatını öne çıkaran bir yaklaşım 

sergilenmekte, 
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turizmi 

incelemek 

- “Doğada yalnız olmak” çiftler 

arasında doğal bir bağ kurmakta ve 

böyle bir çevrede yapılacak düğünün 

düğün stresini, aile içindeki ve evdeki 

telaşı azaltacağı ve ilişkileri 

güçlendireceği belirtilmiş. 

3 De Witt, L. 

2006 

Düğün turizmi 

pazarında 

önemli başarı 

faktörleri 

hakkında bilgi 

toplamak ve 

düğün turizmi 

endüstrisi 

hakkında fikir 

elde etmek 

Güney 

Afrika 

Gauteng ve 

Kuzeybatı 

illeri  

10 düğün 

planlamacısı 

54 düğün 

mekanı 

sahip 

yöneticisi 

Mülakat 

- Güney Afrika’da düğün yapmanın 

maliyeti Birleşik Krallık’taki geleneksel 

bir düğünün 3’te 1’i, 

- Çiftlerin düğün turizmine katılma 

nedenleri; güzel hava arzusu, dil 

probleminin olmayışı, düğün için 

uygun mekânların fazlalığı, düğün ve 

balayını güneşli, romantik bir 

destinasyonda birleştirme isteği,  

- Stratejik planlama, SWOT analizi, 

insan kaynakları yönetimi, maliyet 

yönetimi, pazar bölümleme, tanıtım ve 

operasyonel yönetim araştırmacının 

belirlediği başarı faktörleri, 

- Ürün farklılaştırma, hijyen, içki ruhsatı 

sahipliği, erişilebilirlik ve otopark 

hizmeti, planlı operasyonel yönetim ve 

kontrol listelerinin oluşturulması 

önemli 

4 Schumann ve 

Amado, 

2010 

Guam’daki 

şapel oteller ve 

düğün 

turizminin 

tarihsel 

gelişimini 

değerlendirmek 

Japonya, 

Guam 

- Çiftler kalabalık ve pahalı geleneksel 

düğünler yerine, samimi ve egzotik 

destinasyon düğünlerini tercih etmekte, 

- Bu durum maliyetleri yarı yarıya 

indirmekte,  

- Guam’da 1987’de şapel konseptli bir 

otel kurulmasıyla başlayan düğün 

turizmi, bu otelin başarılı olması ve 

adada benzer otellerin 

yaygınlaşmasıyla gelişmiş, 

- Uygun maliyet ve seyahat kolaylığı 

sebebiyle Guam Japonlar için önemli bir 

düğün destinasyonu olmuş. 

5 Lau ve Hui, 

2010 

Hong 

Kong’daki 

çiftlerin düğün 

mekanı 

seçimlerini 

incelemek  

Hong Kong 

205 anket 

- Çalışan tutumu, hijyen, yiyecek-içecek 

kalitesi, yiyecek-içecek fiyatlarını en 

önemli kriterler, 

- Mekân tasarımına, dekorasyonuna, 

mekânın kullanılabilirliğine de çiftler 

önem atfetmekte, 

- İlk izlenim, kişisel tercihler, çiftlerin 

deneyim düzeyi gibi içsel faktörler ile 

mekânın ünü, ürün paketinin çekiciliği, 

satışçının etkisi gibi dışsal faktörler de 

önemli 

6 Major, 

McLeay ve 

Waine, 2010 

Yurtdışı düğün 

sektöründe 

pazarlamanın 

- Perfect 

WeddingsA

- Şirketin yenilikçi tanıtım stratejileri, 

sosyal ağlarda var olma, bilgi 

teknolojilerinden ileri düzeyde 
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rolünü ve 

ilişkisini 

incelemek 

broad Ltd. 

şirketi, 

- İkincil veri 

yararlanma, müşteri bilgi ağı 

oluşturma, müşteri taleplerini hızla 

karşılama (7/24 yanıt), geleneksel 

dağıtım kanallarını da kullanmaya 

devam etme, evde çalışan takımlar 

oluşturarak bilgi akışını kesmeme ve 

ödüllendirme ile çalışanları motive 

etme,  TV yarışmalarında ödüller 

verme, online reklamlar ve blog yazıları 

ile internette var olma olarak 

belirlenmiş, 

- Çiftlerin düğün turizmi tercihleri 

yüksek duygusallık ve katılım 

gerektiren bir karar olduğu için müşteri 

odaklı olmak önemli, 

- Kamu otoritesinin düğün turizmini 

kolaylaştırıcı yasal altyapıyı 

sağlamasının rekabet avantajı 

yaratacağı belirtilmiş, 

7 Nguyen, 

2011 

BinhQuoiTouris

tVillage şirketi 

için farkı iki 

kültürden gelen 

Fransa ve 

Japonya hedef 

pazarları için en 

etkili pazarlama 

karması planını 

keşfetmek 

- Vietnam  

BinhQuoiTo

uristVillage 

şirketi, 

- 5 üst düzey 

yönetici ile 

mülakat 

- Dağıtım kanalları, promosyon, nikah 

işlemleri, düğün fotoğrafları ve 

konaklama konularında 

standartlaştırmaya gidilmeli, 

- Fiyat, tanıtım, halkla ilişkiler, kişisel 

satış, düğün töreni ve diğer konularda 

ise adaptasyon tercih edilmeli 

8 Kim ve Kim, 

2013 

Kore düğün 

sektörünün 

düğün turizmi 

için SWOT 

analizini 

yapmak 

- Kore 

- İkincil veri 

- Kore düğün sektörü için iyi 

durumdaki soyut ve somut varlıklar, 

profesyonel düğün planlamacılarının 

ve danışma şirketlerinin bulunması 

güçlü yönler,  

- Düşük kalitede hizmet ve rekabet 

fazlalığı, yabancı çiftleri ve ailelerini 

Kore’ye getirmeyle ilgili parasal ve 

zamansal güçlükler zayıf yönler,  

- Kore kültürüne artan ilgi, Hallyu’ya 

turların artması düğün endüstrisi ve 

turizm endüstrisiyle bağlantılı olması 

fırsatlar, 

- Bekâr kadınların sayısındaki artış ve 

ekonomik bunalım tehditler, 

- Japonya’daki geleneksel düğün 

seremonileri pahalı ve Kore nispeten 

daha ucuz, 

- Genel olarak feribotta düğün ve 

Kore’de balayını içeren bir bütünleşik 

ürün önerilmekte,  
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- Üst pazar tüketiciler için ise paket 

haline getirilmiş otel düğünleri 

önerilmekte, 

- Düğün turizmi ile bağlantılı diğer 

ürünler (fotoğraf, kıyafet, kuaför, 

wellness hizmeti vb.) pazarlanmalı 

9 Ching, 2013 düğün 

turizmini 

kültürel açıdan 

değerlendirmek 

- Hawaii 

- İkincil veri 

- Çiftler düğün turizmini mahalle 

baskısından kaçış olarak görmekte, 

- Gelin odaklı geleneksel düğünler 

yerine cinsiyet eşitliğine dayalı, çiftlerin 

kendi kimliklerini inşa ettikleri 

düğünler, 

- Geleneksel düğünlerin baskıları 

sürmekte ve bunun kanıtı olarak da 

beyaz gelinliklerin destinasyon 

düğünlerinde de varlığını sürdürmesi 

gösterilmekte,  

- Hawaii otantik, romantik ve özgür bir 

destinasyon olması, Hawaii’nin 

“romantizm tropik bir adadır” imajı ile 

tropik adaların düğün destinasyonu 

olmasını sağladı, 

- Çiftler; dil ve kültürel olarak uzak 

olmayan, tropikal, egzotik ve romantik 

bir cennet olarak gördükleri için 

Hawaii’yi tercih etmekte, 

- Medyada, web sitelerinde, bloglarda 

yer alan ve sürekli beslenen bu imajla 

Amerikan çiftleri için samimi, romantik 

ve eğlenceli bir kaçış noktası olmakta 

10 Durinec, 

2013 

Akdeniz’de 

düğün 

turizmini 

incelemek 

- İtalya, 

İspanya, 

Malta, 

Kıbrıs, 

Türkiye, 

Fransa, 

Monako ve 

Hırvatistan’ 

dan 93 

düğün 

planlamacısı 

- Gün geçtikçe gelişmekte, kamunun 

potansiyel turizm ve pazarlama 

stratejilerine düğün turizmini de dahil 

etmeleri gerekli, düğün turizmi “uzun 

ömürlü güzel anılar” ile gelecekte 

müşteri tabanı yaratmakta, 

- Hem çiftlerin hem de davetlilerin 

tekrar gelme niyetleri yüksek,  

- Bu turizm türü, müşterilerle uzun 

süreli ilişki yaratmaya katkı 

sağlamakta, 

- Orta yaşlı ve yaşlı çiftler daha çok 

katılmakta, nikâh tazeleme, ikinci balayı 

gibi bazı romantik olaylar tüketilmekte, 

- Paydaşlar arasında ağ oluşturulması, 

tanıtımda ortak bir çatı kurulması, 

marka yaratılması, standartların 

belirlenmesi, ürün farklılaştırma ile 

değişik seçenekleri barındıran çeşitli 

paketlerin sunulması ve işbirliği ile 

daha çok müşteri çekilebilir, 
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- Ulusal turizm kuruluşları, eğitimli 

profesyonellerle düğün turizm 

destinasyonlarının imajını geliştirmesi, 

ulusal, kültürel ve yerel tüm turizm niş 

pazarlarında konumlandırma 

yapılması, çevrimiçi turizm tanıtım 

kanallarında yer verilmesi gerekmekte, 

- Sadece özel sektörün değil, kamunun 

da müşteriler üzerinde farkındalık 

yaratması sağlıklı büyüme için önemli 

11 Deng, 2013 Bangkok’un 

düğün 

turizminde 

tercih 

edilmesindeki 

anahtar 

faktörleri 

belirlemek 

- 60 çiftten 

anket 

- Güzel tabiat, manzara, romantik 

atmosfer, maliyet düşüklüğü anahtar 

faktörler, 

- Farklı dil, din ve bütçeden çiftler için, 

bu faktörlerin önem sıralaması 

değişebilmektedir. 

12 Breg, J. 

2013 

Düğün turizm 

destinasyonları 

üzerinden 

dünyada bu 

pazardaki 

trendleri ortaya 

koymak 

- İkincil veri - Maliyet uygunluğu ve egzotikliği en 

önemli tercih sebepleri, 

- Yeşil düğünler (doğaya duyarlı), 

eşcinsel evlilikler, yenilikçi (su altında, 

balonda, mağarada) düğünler yeni 

trendler, 

- ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, 

Fransa ve İskandinavya en çok düğün 

turisti gönderen ülkeler,  

Havai, Karayip, Meksika, Sri Lanka, 

Maldivler, Morityus, Kıbrıs ve İtalya en 

çok düğün turisti çeken destinasyonlar, 

- Geleneksel düğünlere kıyasla 

destinasyon düğünlerinin maliyetleri 

yarı yarıya düşmekte, güneş, sıcak iklim 

koşulları ve doğal güzellikler tercih 

etmede etkili 

13 Seebaluck, 

Munhurrun, 

Naidoo ve 

Rughoonaut

h, 2015 

Morityus’a 

düğün turizmi 

için gelen 

turistlerin 

motivasyonları

nı ortaya 

çıkarmak 

- Morityus 

166 turiste 

anket 10 otel 

pazarlama 

müdürü ve 

etkinlik 

direktörü, 3 

büyük tur 

operatörü ile 

mülakat 

- Çekme faktörleri; 3S (deniz, kum, 

güneş),  

- İtme faktörleri; destinasyon 

pazarlaması ve promosyonlar, 

- Çekme faktörlerinden egzotiklik, 

tropikal iklim ve coğrafi konum önemli; 

itme faktörlerinden destinasyon 

olanakları, hizmet kalitesi ve düşük 

fiyatlar önemli, 

- Bilgi kaynağı olarak %39,8 internet, 

%25,3 dergi ve gazeteler, %22,3 seyahat 

acentaları, %12,7 ise ağızdan ağıza 

pazarlama (WOM) kullanılmaktadır. 

14 Bertella, 2015 İtalya’nın 

Toskana 

bölgesinde 

“yurtdışında 

- 30 yerel 

hizmet 

sağlayıcının 

web 

- Çiftler düğün turizmine yalnız ya da 

küçük bir grup eşliğinde katılmakta, 

- Resmi uygulamalar tamamen 

soyutlanmamakta, bu tip düğünlerde 
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aile olmak” 

perspektifinden 

düğün 

turizmini 

incelemek 

sitelerinden 

ikincil 

veriler,  

- 14 düğün 

planlamacısı 

ve 1 papazla 

mülakat 

bireycilik ve beraber olma arzusu üst 

üste binmekte, 

- Beraber olma ve bireycilik, yaş ve 

yaşam döngüsündeki aşamaya göre 

değişmekte, 

- Resmiyetten giderek uzaklaşan, daha 

spontane sahneler tercih edilmekte, 

- Çiftlerin sadece kadeh tokuşturup 

evlilik yemini ettiği daha sivil törenler 

yaygınlaşmakta, 

- Çiftlerin düğün planlamacılarıyla ilk 

iletişimleri e-posta, Skype ya da telefon 

aracılığıyla olmakta,  

- Düğün öncesi destiansyona yapılan ön 

seyahatler düğünün başarısı için 

önemli, 

- Toskana’da düğün deneyimi sembolik 

ve otantiktir. 

15 Rogerson, 

2015 

Güney 

Afrika’da 

düğün turizmi 

sektörünün 

gelişimini 

incelemek 

- Güney 

Afrika  

30 düğün 

planlamacısı

yla mülakat 

- Düğün turizmi, hem kentlerde hem de 

kırsal çevrede doğal güzelliklerin 

olduğu yerlerde gelişmekte, 

- Ağırlıklı olarak Cape Winelands 

çevresindeki Cape Town, 

Johannesburg, Durban düğün turizm 

yerleri,  

düğün planlamacıları tarafından düğün 

turizmi, iş turizmi ile bağlantılı olarak 

görülmekte, 

- Hizmet düzeyinin arttırılması, 

mekânsal kolaylıkların maksimize 

edilmesi, bahçe ortamlarının 

sağlanması ve arttırılması önemli 

konular olarak görülmektedir. 

16 Del Chiappa 

ve Fortezza, 

2016 

Destinasyon 

düğününün ne 

olduğu, nasıl 

organize 

edildiği ve yer 

seçiminde 

düğün 

planlamacılarını

n etkisini 

değerlendirmek 

- Verona, 

Venice, 

Florence ve 

Palerma’da 

15 düğün 

planlamacısı

yla mülakat 

- Verona, Venice, Florence ve Palerma 

şehirlerinin karşılaştırması yapılmış, 

- Sadece Verona’da deneyimsel ve 

duygusal odaklı pazarlama yapıldığına 

değinilmiş ve diğer 3 şehirde de ürün 

odaklı yaklaşımdan deneyimsel ve 

duygusal odaklı yaklaşıma geçilmesi 

gerektiği vurgulanmış, 

- Düğün turizminin gelişmesi için kamu 

ve özel sektör arasında eşgüdüm ve 

işbirliğinin şart olduğu,  

politika yapıcıların işbirliğini 

kolaylaştırıcı rol üstlenmesi gerektiği,  

nikah işlemleri ile ilgili bürokrasinin 

azaltılması gerektiği, düğün törenleri 

için yer seçeneklerinin arttırılması 

gerektiği belirtilmiştir. 

17 Bertella, 2016 Toskana’nın 

düğün turizm 

- Anket  - Düğün planlamacıları düğün ve 

turizm ile ilgili birçok ürünü bir paket 



 

502 

 

destinasyonu 

olarak 

gelişimini 

incelemek, 

özellikle düğün 

planlamacılarını

n koordinatör 

ve yenilikçi 

rollerini 

tanımlamak 

- 49 düğün 

planlamacısı 

- 5 Toskana 

resmi web 

sayfasından 

ikincil veri 

toplamış  

- 1 belediye 

kayıt ofisi 

yetkilisi ile 

Mülakat 

haline getirip müşterilerine sunarak 

koordinatör olarak hareket etmekte, 

- Düğün planlamacıları bölgesel 

projelere destek olabilecek işbirlikçi 

ortak bulmakta zorlanmakta, 

- İstihdam biçimleri, resmi meslek 

birliklerinin olmaması, profesyonel 

olmayan düğün hizmetleri şirketlerinin 

varlığı, yasal olarak tanınmayla ilgili 

eksiklikler ve yerel kamu otoritelerin 

pazara yönelim eksiklikleri sebebiyle 

düğün planlamacılarının yenilikçi 

rolleri sınırlanmaktadır. 

Tablo 1’de verilen araştırmaların sadece amaçlarına bakıldığında, alan yazında ampirik 

olarak düğün turizmini çalışan araştırma sayısının sınırlı sayıda olduğu söylenebilir. 

Araştırmalar veri toplama teknikleri açısından incelendiğinde, yapılan araştırmaların 

genelde ya ikincil verilerden yararlandığı ya da nitel veri toplama tekniklerini kullandığı 

görülmektedir. Nitel veri toplama tekniklerinden ise mülakatın daha çok benimsendiği 

anlaşılmaktadır. Araştırmaların örneklemine bakıldığında, araştırmaların önemli bir 

kısmının düğün planlamacıları/organizatörleri üzerinde yapıldığı görülmektedir. 

Araştırmalar bulguları açısından incelendiğinde ise, doğal güzellikler, romantizm ve 

maliyet düşüklüğünün bireyleri düğün turizmine yönlendirdiği, düğün turizminin karlı 

alternatif bir turizm ürünü olduğu ancak kamu otoritesinin desteğinin eksik olduğu, 

düğün turizminin stresi azaltan bir faaliyet olduğu anlaşılmaktadır.Tüm bunlara ek olarak, 

yapılan çalışmalara bakıldığında, genel olarak arz odaklı bir yaklaşımın benimsendiği 

dikkati çekmektedir. 

ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER 

Düğün sektörü temsilcileri, bu sektöründünyadaki toplam cirosunun 165 milyar dolara 

ulaştığını belirtmektedir (Hürriyet, 2012). Bu pastadan en büyük payı 90 milyar dolarla 

ABD alırken, Türkiye’de etkinlik pazarının büyüklüğünün 450 milyon dolar olduğu ve bu 

pazarın 200 milyon dolarının düğünlere ait olduğu belirtilmektedir (Hürriyet, 2012).  

Dünyada düğün organizasyonu sayısına göre LasVegas yılda 106.000 düğünle birinci 

sıradayken; İstanbul yıllık 90.000 düğün organizasyonuyla LasVegas’ı yakından takip 

etmektedir (Hürriyet, 2012). Türkiye’de düğün turizmi açısından İstanbul ve Antalya ön 

plandaki destinasyonlarken, Fethiye-Ölüdeniz de ilgi görmeye başlayan bir destinasyon 

olmaktadır (Hürriyet, 2012). Özellikle Ruslar ve İranlıların Antalya’ya ilgi gösterdiği 

belirtilmektedir. Düğün organizasyonu yapan ve kıyafet tedarik eden şirketlere göre yılda 

en az 3.000 turist çift, Türkiye’de evlenmektedir (Haber3, 2011). Bu sayı, düğün 

alışverişlerini Türkiye’de yapıp giden turist sayısı da eklenince, iki katına çıkmaktadır. 

Rusya'nın en ünlü düğün magazin şirketlerinden birinin internet sitesinde 

(www.wedding-magazine.ru), düğün turizmi yapılacak ülkeler arasında Türkiye’nin, 

dünya sıralamasında 7. sırada yer aldığı ifade edilmektedir (Haber3, 2011). Dolayısıyla 

Türkiye’nin bu pazarda iyi bir rekabet avantajı elde edebilecekken, bu pazara gerekli ilgiyi 

vermemiş olması, Türkiye için önemli bir kayıp olarak düşünülmektedir. 

Şüphesiz ki, yeni bir turistik ürünü geliştirmeden önce, söz konusuürünün destinasyon 

potansiyelini değerlendirmek, önemli avantajlar sağlayabilecektir. Bunun için de, öncelikle 

ilgili araştırmaların yapılması önem arz etmektedir. Bu husus düğün turizmi açısından 
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değerlendirildiğinde, Türkiye’deki turizm araştırmacılarının bu alana henüz ilgi 

göstermediği anlaşılmaktadır. Bu da Türkiye turizm yazını için önemli bir eksiklik olarak 

görülmektedir.Turizm yazını tarafından bu alan göz ardı edilse de, özellikle Antalya’da 

düğün turizmi üzerinde yoğunlaşmış şirketlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Turizmin 

dört mevsime yayılmasına ve kışın atıl kalan tesislerin daha verimli kullanılabilmesine 

olanak sağlayacak bu niş pazarda Antalya, girişimciler nezdinde bir altyapı oluşturmuştur. 

Ancak destinasyonların markalaşmasıyla ilgili Antalya üzerinde yapılan bir çalışmada 

Antalya’nın marka bir destinasyon olmasına rağmen, marka değerinin çok düşük olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Doğanlı, 2006). Turizm araştırmacılarının Antalya üzerinde düğün 

turizmi ile ilgili araştırmalar yürütmesi, hem kentin markalaşması hem de düğün 

turizminde geliştirilmesi yolunda katkı sağlayacaktır. Türkiye’de düğün turizmi 

pazarında ilgi duyulan bir diğer şehir İstanbul’dur. 2010’da Dünya Kültür Başkentlerinden 

biri seçilen İstanbul, İpar (2011) ve Uysal (2013)tarafından yapılan iki ayrı çalışmada, 

yüksek değerde bir marka şehir olarak nitelendirilmiştir. Kendisine en yakın şehirler 

olarak Roma ve Atina’nın belirtildiği İstanbul “İmparatorluklar Başkenti”, “Konuksever”, 

“Medeniyetler Başkenti”, “Dinler Başkenti”, “Doğu ve Batı arasındaki şehir”, “Hoşgörü” 

gibi kelimeler ile tarif edilmiştir (İpar, 2011; Uysal, 2013). Turizm araştırmacılarının 

İstanbul üzerinde de düğün turizmini çalışması, kentin bu alanda gelişmesinde önemli 

katkılarda bulunabilecektir. Böylece İstanbul’un sahip olduğu doğal imaj 

kullanılarak,düğün turizmi pazarında başarılı bir tanıtım faaliyeti sürdürülebilir.  

Düğün turizmini arz odaklı çalışmak elbette önemlidir. Ancak tüketicinin ne istediğini 

bilmemek, önemli kayıplara sebep olabilmektedir. Bu nedenle, ileride konuyla ilgili 

yapılacak araştırmaların tüketici odaklı da yapılması sektörün gelişimi açısından önem arz 

etmektedir. Nitekim doğru bir şekilde kurgulanmış, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bir 

ürünün uzun ömürlü olması, muhtemel bir sonuçtur. 

Nitel veri toplama teknikleri, katılımcıların düşüncelerini detaylı öğrenmek için faydalı bir 

yoldur. Ancak az sayıda kişiyle görüşülmesi, bir dezavantaj olarak kabul edilebilir. Bunun 

üstesinden gelebilmek için, düğün turizmiyle ilgili araştırmalarda anket tekniğinin 

kullanılması faydalı olabilecektir. Ancak düğün turizmine ilişkin yapılan yazın 

taramasında önemli olduğu tespit edilen bir eksiklik, konunun çeşitli yönleriyle ilgili 

herhangi bir ölçeğin bulunmamasıdır. Dolayısıyla konuyla ilgilenen araştırmacıların, 

düğün turizminin birçok yönüyle (düğün turizmi planlamacılarının karşılaştıkları 

sorunlar, düğün turizmi potansiyel katılımcılarının beklentileri gibi) ilgili ölçek geliştirme 

çalışmaları yapması, ilgili yazına önemli bir katkı sunacaktır. 

Sonuç olarak, Türkiye’de düğün turizminin geliştirilmesi için, düğün turizmine ilişkin 

araştırmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. Araştırmacıların söz konusu 

konuyuampirik olarak çalışması, düğün turizmi sektörünün gelişmesine ve Türkiye’deki 

turizm sektörünün yılın bütününe yayılmasına yardımcı olabilecek, ayrıca turizm yazınına 

önemli bir katkı sunacaktır. Bu husus, bu çalışmanın, düğün turizmi konusuyla ilgilenen 

ya da ileride ilgilenecek araştırmacılara bulunabileceği temel önerisidir. 

Bu çalışmada yapılan analizler ve analizlere ilişkin sonuçlar, yapılan sistematik yazın 

taraması, bu tarama için belirlenen anahtar sözcükler ve taramanın yapıldığı tarihler 

kapsamındadır. Ayrıca düğün turizmiyle ilgili tespit edilen araştırmalar, bu çalışma için 

yazın taramasının yapıldığı veri tabanları kapsamındadır. Öte yandan, bu çalışmada 

sadece erişilebilen araştırmalar değerlendirmeye alınmıştır. Dolayısıyla çalışmanın 

ekonomik sınırlılığı da bulunmaktadır. Başka anahtar sözcüklerle, farklı yazın taraması 
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şekliyle, farklı veri tabanlarında ya da başka tarihlerde yapılacak yeni taramalar 

sonucunda, daha fazla sayıda araştırmanın ve daha farklı sonuçların elde edilmesi 

muhtemeldir.  
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