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ÖZ 

 

Önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Van İli, geçmişte bu potansiyeli kullanarak, kendi 

bölgesinde bir turizm markası olmayı başarmış nadir yerleşmelerden biridir. Ancak bugün gelinen 

nokta itibarı ile Türkiye turizmden yeterince pay alamamaktadır. Buradan hareketle Van'ın turizm 

değerleri seçilmiş iller düzeyinde ele alınmış ve rekabet gücü analiz edilmiştir. Bu bağlamda Van kent 

merkezinde 57 işletmede 104 kişiye anket uygulanmıştır. Üç bölümden oluşan anket soruları işletme 

sahipleri ve yönetici pozisyonunda bulunan kişilerle yapılmıştır. Anket sonucunda ortaya çıkan 

bulguların en önemlileri, önceden seçilmiş illere göre rekabet düzeyleri konusunda, işletmelerin hem 

kendilerine hem de Van ilinin turizm kaynaklarına çok güveniyor olmaları ve var olan kaynakların her 

şekilde onları destekler nitelikte olduğu bilgisidir. İkinci olarak ulusal konjonktürün, diğer bir ifadeyle 

huzur ve güvenin bölgede yarattığı olumlu havanın sürekli mi yoksa geçici bir durum mu olup 

olmadığı bilgisidir. Şüphesiz bu durum, geleceği planlama ve yatırımlar konusunda bir dezavantaj 

olarak görülmektedir. 
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1.GİRİŞ 

Van coğrafik olarak Türkiye’nin en doğusunda, gelişmiş turizm merkezlerine (Antalya, 

İstanbul, İzmir, Muğla)  uzak bir konumda yer almaktadır. Buna karşılık bünyesinde barındırdığı tarihi 

ve doğal değerler açısından bölgesinde farkındalık yaratan ve bu değerleri ulusal ve uluslararası pazara 

sunabilecek nadir turizm bölgelerinden biridir. Bunun başlıca nedenleri; bir taraftan Urartu 

Medeniyetinin başkenti olma ve bu medeniyetin onlarca tarihi yapısına ev sahipliği yapma, bir taraftan 

da Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölünün kıyısında yer alması ve başta su sporları olmak üzere 

diğer birçok aktiviteye fırsat sunması, ekoturizm olanakları, kültür ve kış turizminin en güzel 

örneklerinin görülebildiği bir il olmasıdır. Ayrıca değişen ve dönüşen yeni dünya düzeni ve oluşan 

uluslararası konjonktür, Van’ın turizm değerlerini pazarlamada yeni fırsatlar sunacak bir yapılanmaya 



doğru evirilmektedir. Ancak, Van bu turistik değerlerini sunarken turizme ilişkin altyapı ve üstyapı 

sorunlarını aşmış ve rekabet edebilecek bir pozisyona gelmiş olması gerekmektedir. 

 Tam da bu nokta da, Van’ın rekabet düzeyinin bilinmesi gerek turizme ilişkin değişkenlerin 

konumlanması ve gerekse turist talebini yönlendirme ve planlı bir yaklaşım sergilenmesi için 

gereklidir. Bu kapsamda,  benzer turizm çeşitlerini pazarlayan illere göre rekabet edebilirlik düzeyinin 

ne olduğu ya da bu illere göre nerede olduğu bilgisi Van’ın turizm geleceği açısından anlamlıdır. Zira 

Van’ın turizm geleceğini tanımlamak için diğer değişkenler gibi rekabet düzeyine ilişkin 

beklentilerinde ölçülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, Van’ın rekabet düzeyini en iyi şekilde ortaya 

koyabilmek için Van kent merkezinde turizm sektöründe hizmet veren işletmelerin büyük bir kısmı ile 

bire bir anketler gerçekleştirilmiştir. Ankette en önemli başlık seçilen illerin pozisyonu ile ilgilidir. 

Şöyle ki, illerin tespitinde birçok temel değişken esas alınmıştır. Bunlar, söz konusu illerin Van'la 

benzer turizm çeşitlerine ve coğrafik özelliklere sahip olmaları, turizmde henüz yeni ve Türkiye 

pazarından yeterince pay alamıyor olmaları ve turizme konu olan kaynaklarını pazarlama noktasında 

istekli ve bu anlamda da girişimlerde bulunuyor olmaları gibi nedenler sayılabilir. 

Şekil: 1 Van İli Coğrafik Konumu  

 

Esas olarak kime ya da neye göre rekabet edilmeli sorusu çok önemlidir. Dolayısıyla yukarıda 

ifade edilen ve illerin belirlenmesinde belirleyici olan değişkenler aynı zamanda kendi içinde de bir 

takım dinamikleri barındırmaktadır. Bu bağlamda turizm sektöründe birçok tanımlama ve model 

arayışına gidilmiştir. Bunlardan biri,  Kim’in (2000), turizm sektöründe rekabet ve rekabet gücünü 

açıklamaya yönelik olarak geliştirdiği rekabet modelidir. Bu modelde, turizm sektöründe rekabeti 

oluşturan kaynaklar dört açıdan incelenmektedir. Bunlar bir ülkenin doğal kaynaklarından başlayıp, 

turizm politikası, planlaması ve turizm talebine kadar birçok değişkeni içine almaktadır. Kim aynı 

zamanda Dwyer ile birlikte önceki çalışmalarına dayanarak bütünleştirilmiş rekabetçi modeli 



geliştirmişlerdir. Bu model rekabet gücüne etki eden faktörlerin neler oluğunu ortaya koymaktadır. 

Örneğin doğal kaynaklar (iklim, doğal güzellikler, tarihi ve kültürel değerleri)  ve geliştirilmiş 

kaynaklar (turizm alt yapısı; konaklama tesisleri ulaşım sistemi vb.) ile birlikte destek faktör ve 

kaynaklar ( hizmet kalitesi, konukseverik ve pazar ilişkileri) rekabet gücü elde edilmesini sağlayan en 

temel unsurları içermektedir Dwyer ve Kim (2003).   

Teknolojik gelişme, yenilik yapma, kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını sağlama 

açısından itici güç olarak tanımlanabilen rekabet kavramı Aktan ve Vural (2004) özellikle son yıllarda 

küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki sınırların hızla ortadan kalkması ve ulaşım alanıyla iletişim 

alanındaki teknolojik gelişmelerin hızlanması ile her alanda olduğu gibi turizm sektöründe de her 

zamankinden daha önemli hale gelmiştir. 1950’li yıllardan sonra Dünya GSMH’dan daha hızlı bir 

gelişmeye sahip olan uluslararası turizm sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede döviz 

kazandırıcı, yabancı sermayeyi teşvik edici, istihdam arttırıcı özellikleri ile ekonomik büyümenin ve 

gelişmenin en önemli kaynaklarından biri olarak görülmektedir Samırkaş ve Bahar (2011). Ayrıca 

ülkeler, ulusal düzeydeki ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmak için ulusal ekonominin yapı taşları 

olarak görülen bölgelerin rekabetçi ve dinamik olması gerektiğini vurgulamakta ve rekabet 

edebilirliğin artırılması bölgesel ekonomik politikanın en önemli hedefi olarak ortaya konmaktadır 

Boschma (2004). Bu bağlamda, bölgesel kalkınmanın sağlanması ve bölgelere rekabetçi olma özelliği 

kazandıran en önemli sektörlerden birisinin “turizm” olduğu kabul edilmektedir. Turizm sektörü, 

ülkelerin veya bölgelerin sahip oldukları turizm arz kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak bölgesel 

kalkınmada önemli bir yere sahiptir. Türkiye açısından bir değerlendirme yapıldığında, ülkenin tabii 

güzelliklere ve tarihi zenginliklere sahip bölgeleri; genellikle sanayileşmenin hız kazandığı bölgelerin 

dışında, sahillerde, dağ yamaçlarında, arkeolojik kazıların bulunduğu yerlerde veya göl kenarlarında 

bulunmaktadır. Ancak bu bölgeler genellikle turizm sektöründen yeterince faydalanamamaktadır. 

Türkiye’deki bölgeler arasında ekonomik ve sosyal kriterler açısından görülen büyük farklılıklar 

turizm göstergeleri açısından da görülmektedir Samırkaş ve Bahar (2013). 

Çalışma konusu olan Van ili, Türkiye’de diğer bölgelere göre gelişmişlik farkının en çok 

olduğu, Doğu Anadolu Bölgesi içinde yer alan Muş,  Bitlis, Van ve Hakkari illerini kapsayan TR2 

bölgesi içindedir. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hâsıla tutarının illere göre karşılaştırılması 

yapıldığında, 81 il içerisinde, Van 72. sırada yer almaktadır DAKA  (2010). Van ilinin sosyo 

ekonomik anlamda görülen az gelişmişliği turizm göstergeleri açısından da kendini göstermektedir. Bu 

bağlamda bu çalışmanın amacı Van ilinin turizm göstergeleri açısından rekabet gücünü ortaya koymak 

ve sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi varlıklarını değerlendirmesi noktasında önerilerde 

bulunmaktır. 



Çalışma dört bölümden oluşturulmuştur. Giriş bölümünü takip eden ikinci bölümde çalışmada 

kullanılan yöntem tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde, araştırma bulgularına yer verilmiştir. Dördüncü 

bölümde ise çalışmanın sonuçları özetlenmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

2. YÖNTEM 

Van'ın turizm sektöründeki rekabet düzeyini ölçmeyi amaçlayan çalışma için Kozak ve 

Rimmington (1999) tarafından Türkiye’nin rekabet düzeyini ölçen çalışma ile Bahar’ın (2004) 

Türkiye’nin turizm sektörü açısından Akdeniz Bölgesi içindeki karşılaştırmalı rekabet gücünü ölçen 

çalışma örnek alınarak bir anket hazırlanmış ve söz konusu anketin uygulanacağı işletmelerin tespiti 

yapılmıştır. Anket Van ilinin muhtemel rakipleri olarak görülen kentleri deneyimleyen 18 yaş ve üzeri 

işletme sahipleri veya idareci pozisyonundaki kişilere uygulanmıştır. Temel veri katılımcılarla yüz 

yüze yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleştirilen 2 sayfalık araştırma sorularından elde edilmiştir. 

Bire bir yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleştirilen ankete 57 işletmede 104 kişi katılmıştır. 

Ankete katılmak istemediklerini belirtenlerin oranı yaklaşık % 4’tür. Söz konusu anket 2013 yılı 

Aralık ayında turizm belgeli konaklama işletmelerinde ve seyahat acentelerinde ve diğer yerel turizm 

işletmelerinde gerçekleştirilmiştir. Anketlerin oluşturulmasında konuya ilişkin dizin taramasına ilave 

olarak uzman görüşlerinden de yararlanılmıştır. Anket soruları 3 kategoride hazırlanmıştır. İlk 

kategoride katılımcıların kişisel bilgileri ve daha önce ziyaret ettikleri kentler ve ziyaret sayısını 

ölçmeyi amaçlarken, ikinci kategoride deneklerin Van'ın daha önce deneyimlediklerini ifade ettikleri 

ile göre yerel dinamikler ve ulusal dinamikler açısından Van’ın rekabet düzeyini ölçmeyi 

amaçlamıştır. Üçüncü kısımdaki sorular ise, deneklerin temsil ettikleri işletmenin bilgilerini ölçmeyi 

amaçlamaktadır. Ağırlıklı olarak 5’li Likert yönteminin uygulandığı anket sorularının yanı sıra ankete 

katılan kişilerle söyleşi tarzında görüşmelerde gerçekleştirilmiştir.   

 

3. ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI 

Van kent merkezinde turizm işletmelerine uygulanan anket birçok değişken açısından 

irdelenmiş ve Van'ın belirlenmiş illere göre rekabet düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır. Uygulanan anketin 

başarılı ve sağlıklı sonuçlar ortaya koyduğu düşünülmektedir. Bu durumu doğrulayan iki temel bileşen 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki, anketin kent merkezindeki hemen hemen bütün işletmelere uygulanmış 

olması ve ikincisi, anketin bütün deneklerle bire bir gerçekleştirilmesi ve konuya ilişkin ayrıca 

mülakatların da yapılmış olmasıdır.  

Frekans Analizleri: Van'ın rekabet düzeyini ölçmeyi amaçlayan anket, bir şekilde rakip kabul 

edilen ve özellikle seçilmiş illerden oluşmaktadır. Bu nedenle ankete kişisel bilgilerden hemen sonra 

yer alan, daha önce aşağıdaki illerde bulundunuz mu, bulundunuz ise kaç kez ziyaret ettiniz şeklindeki 

soruyla başlanmıştır. Bu soruda, deneklerin büyük çoğunluğunun söz konusu illerin büyük bir kısmını 

deneyimledikleri bilgisine ulaşılmıştır. Ancak deneklerden sadece seçtikleri bir il ile Van ilini 

kıyaslamaları istenmiştir. Dolayısıyla denekler tarafından kıyaslama için seçilen illerin oranına 



bakıldığında ağırlıklı olarak, % 30,8’i Diyarbakır, % 21,2’si, Trabzon ve onu sırasıyla Mardin, Urfa ve 

Erzurum ilinin takip ettiği görülmektedir. Şüphesiz deneklerin bu illeri deneyimleme sayısı da 

farklılaşmaktadır. Örneğin, Trabzon’u kaç kez ziyaret ettiniz sorusuna 22 denek’in 10’u Trabzon’u bir 

kez, 4’ü 2, 4’ü 5 ve 4’ ise 7’den fazla ziyaret etiklerini ifade etmişlerdir. 

Ziyaret edilen illerin tamamının ele alındığı ve Van ile kıyaslandığı frekans analizleri 

bölümünde, öncelikle ankete katılan deneklerin kişisel bilgileri ve sonrasında deneyimledikleri il ile 

Van arasındaki turizme ilişkin bilgiler sorgulanmıştır. Anketin uygulandığı kişilerin görevlerine 

bakıldığında %32.7'sinin işletme sahibi veya ortak, 32.7'sinin müdür yada departman müdürü,  % 34. 

6'sının ise diğer pozisyondaki deneklerden oluştuğu görülmektedir. Eğitim durumuna bakıldığında ise, 

ön lisans ve lisans mezunu denek sayısının toplam katılımcıların yarıdan fazlasını oluşturduğu (% 

55,8), ikinci sırayı ise (% 36,5) lise mezunlarından oluştuğu anlaşılmaktadır. İşletmelerin temsil 

kabiliyetlerinin anlaşılması için bünyelerinde çalıştırdıkları işçi sayısı anlamlıdır. Diğer bir ifadeyle 

çalıştırdıkları işçi sayısı bir yerde işletmelerin büyüklüğü hakkında bilgi vermektedir. Bu anlamda 

çalışan sayısına bakıldığında en büyük oranı % 36,5 ile 1-10 kişi çalıştıran işletmeler olurken, ikinci 

en büyük oranı ise % 30,8 ile 51 kişi ve üzeri çalışanı bulunan işletmeler olmaktadır.  

      
     Tablo 1: Görev, Eğitim Düzeyi ve İşletmelerde Çalışan Sayısı İle ilgili Frekans Dağılım Tablosu 

Göreviniz  Eğitim Düzeyiniz  Çalışan İşçi Sayısı 

 Frekans Yüzde  Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 

Sahip 26 25,0 İlk Orta 8 7,7 1-10 38 36,5 

Ortak 8 7,7 Lise 38 36,5 11-20 22 21,2 

Müdür 18 17,3 Turizm Önlis. 18 17,3 21-50 12 11,5 

Departman Müd. 16 15,4 Turizm Lisans 6 5,8 51+ 32 30,8 

Diğer 36 34,6 Diğer Fak 34 32,7 Toplam 104 100,0 

Toplam 104 100,0 Toplam 104 100,0    

 

 

Van'ın kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan rekabet düzeyini belirlemeye yönelik soruların 

ilki, Van’daki hizmet kalitesi ile ilgilidir. Bu soruya diğer birçok soruda olduğu gibi deneklerin 

ağırlıklı bir kısmının (% 84.6) çok iyi veya iyi şeklinde cevap verdikleri görülmektedir. Van’daki 

turistik ürün çeşitliliği ile yapılan kıyaslamadaVan’ın diğer illere göre %78.8 oranında çok iyi ve iyi 

olduğu düşünülmektedir. Konukseverlik konusunda Van’daki işletmeler tartışmasız olarak çok iyi 

olduklarını düşünmekteler. Zira deneklerin % 53,8’i çok iyi ve %36,5’i iyi (% 90,4) olduğunu 

düşünmektedir.  Ancak müşterinin ödediği paranın karşılığını alma düzeyine ilişkin (% 71.2 çok iyi ve 

iyi) sorudan itibaren deneklerin sonraki sorulara verdikleri cevaplar, Van'ın rekabet düzeyinin yavaş 

yavaş düştüğünü göstermektedir.  Hijyen ve temizliğin kalitesinde çok iyi ve iyi’nin oranı % 65,4'e, 

alışveriş imkânlarında %63,5’e, sağlık hizmetlerinin kalitesinde % 63,5’e, ulaşım ağı ve hizmetleri % 

65,4’e iletişim ağı % 57,7’ye gerilemektedir. Van’daki gece yaşantısı ve eğlence olanaklarında çok iyi 

ve iyinin oranı % 50’ye, sportif aktivitede % 36,5’e, çocuklara sağlanan hizmetlerde % 42,3’e, tanıtım 

ve reklam politikalarının etkinliği konusunda % 32,7’ye, Van Gölü kıyısındaki kumsalların kalitesi 



konusunda % 17,3’e kadar düşmektedir. Ancak diğer birçok bileşende yine işletme sahipleri ya da 

yöneticilerinin büyük bir kısmı Van’ın rekabet edebilirlik düzeyini oldukça yüksek gördüklerini 

söylemek mümkündür. Bu değişkenlerin bir kısmına bakıldığında, denekler, Van’daki yiyecek içecek 

kalitesine % 84,6 oranında çok iyi veya iyi şeklinde cevap verirken, konaklama tesislerinin kalite ve 

standardına % 78,8, Van Gölünün varlığına % 96,2, hava alanını kullanma düzeyine % 67,3, Van’daki 

kültürel zenginliğe % 78,8, tarihi zenginliğe % 85,5,ve ulaşılabilirliğe % 76.9, şeklinde cevaplar 

vermişlerdir.  

         Tablo 2: Van’daki Hizmet Kalitesi ile İlgili Frekans Dağılım Tablosu 

Daha önce  

hangi ilde bulundunuz 

 Van’daki  

hizmet kalitesi 

 Van'daki konaklama  

tesislerininkalite ve standardı 

 Frekans Yüzde   Frekans Yüzde   Frekans Yüzde 

Bitlis 10 9,6 Çok iyi 20 19,2  Çok iyi 24 23,1 

Diyarbakır 32 30,8 İyi 58 55,8  İyi 58 55,8 

Erzurum 10 9,6 Fikrim yok 10 9,6  Fikrim yok 6 5,8 

Gaziantep 8 7,7 Kötü 14 13,5  Kötü 14 13,5 

Kayseri 4 3,8 Çok kötü 2 1,9  Çok kötü 2 1,9 

Mardin 12 11,5 Toplam 104 100,0  Toplam 104 100,0 

Şanlıurfa 6 5,8        

Trabzon 22 21,2        

Toplam 104 100,0        

 

İkinci bölümde ise, Van merkezli olmayan değişkenlerin yer aldığı ya da diğer bir ifadeyle 

Van’da ki dinamiklerin bir şekilde müdahale edemediği, daha çok ulusal düzeyde turizm sektöründeki 

rekabet edebilirliği ortaya koyan değişkenlerle ilgilidir. Bir önceki analizlerde deneklerin Van’a ilişkin 

ortaya koydukları öz güven ve yüksek düzeydeki rekabet edebilirlik görüşü,  maalesef aşağıda 

yöneltilen sorulardatam tersi bir durumla kendini göstermiştir. Şöyle ki diğer illere göre rekabet 

düzeyini belirlemede Van’ın ekonomik krizlere karşı direnci nedir şeklindeki soruya deneklerin sadece 

% 17.3’ü iyi veya çok iyi şıkkını cevaplarken, % 55.8’nin fikrim yok şıkkını işaretlemiştir. Politik 

istikrarsızlık Van’ın turizmde rekabet düzeyini nasıl etkiler şeklindeki soruya çok iyi ve iyi diyenlerin 

oranı % 9,6, doğal afetlerde %9,6, savaş ve terör olaylarında % 7,7, devlet ve bürokraside % 17,3 

olmuştur. Tablodan da anlaşılacağı üzere en zayıf halkanın uzun yıllardır bölgeyi derinden etkileyen 

savaş ve terör olduğu açıkça ortaya çıkmıştır.  

   Tablo 3: Van’daki Hizmet Kalitesini Etkileyen Dışsal Faktörlerle ile İlgili Frekans Dağılım Tablosu 

Politik İstikrarsızlıklar  Doğal Afetler  Savaş ve Terör Olayları 

 Frekans Yüzde  Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 

Çok iyi 6 5,8 Çok iyi 6 5,8 Çok iyi 4 3,8 

İyi 4 3,8 İyi 4 3,8 İyi 4 3,8 

Fikrim yok 26 25,0 Fikrim yok 8 7,7 Fikrim yok 10 9,6 

Kötü 46 44,2 Kötü 44 42,3 Kötü 58 55,8 

Çok kötü 22 21,2 Çok kötü 42 40,4 Çok kötü 28 26,9 

Toplam 104 100,0 Toplam 104 100,0 Toplam 104 100,0 

 



Van’da turizme hizmet veren söz konusu işletmelerin pazarlama ve rekabet stratejilerinin 

Van’ı diğer iller arsında nasıl bir yere getirir sorusuna ise çok iyi veya iyi bakanların oranı 

beklentilerin üstünde % 73,1 ve % 65,4 şeklinde yüksek çıkmıştır.  Turizme özgü maliyet ve teşvik 

politikalarının olması Van'ın rekabet düzeyini nasıl etkiler sorusuna çok iyi veya iyi diyenlerin oranı % 

69.2, Van'ın ulusal turizmdeki rekabet düzeyini nasıl görüyorsunuz sorusuna ise çok iyi veya iyi 

diyenlerin oranı ise % 50 olmuştur.  

Anketin gerçekleştirildiği işletmelerin türü ve turizm belgeliyse sınıfına ilişkin bilgilere 

bakıldığında, ağırlıklı olarak belgeli konaklama tesislerinin (% 44.3) yer aldığını onu diğer konaklama 

tesisleri (% 21,8), A ve B sınıfı seyahat acenteleri (%18,4), restoran ve kahvaltı salonlarının (%15.5) 

takip ettiği görülmektedir. Ancak görülen o ki, Van’da hizmet veren turizm işletmelerinin tamamının 

temel bir sorunu var o da kalifiye işgücüdür. Zira, çalışanların sadece % 21,3’ü turizm lisesi, turizm 

lisan ve ön lisans mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Aynı durum işletme sahibi ya da yöneticisi 

durumundaki kişilerde de görülmektedir.  

Çapraz Analizler: Seçilen iller düzeyinde ve ziyaret edilen yerlerin her birine göre Van’ın 

rekabet düzeyine ilişkin sonuçlar oldukça anlamlı bulunmuştur. Çünkü denekler her ne kadar Van’ın 

rekabet edebilirlik düzeyini genel anlamda yüksek bulsalar da iller düzeyinde bir farklılaşmanın 

olduğu görülmektedir. Bu farklılaşmalar sorular düzeyine indikçe ve deneyimleme sayısı arttıkça daha 

anlamlı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Trabzon ile kıyaslama yapan deneklerin ortaya koyduğu 

tablo Van’ın, eğlence imkânları, sportif aktivite, reklam-tanıtım, kumsalın varlığı, temizlik ve hijyen, 

sağlık hizmeti gibi konularda daha kötü, iletişim, ulaşım gibi konularda ise başa baş bir durumda 

olduğunu göstermektedir. Oysa aynı değişkenler ilin birden fazla ziyareti söz konusu ise 

farklılaşmaktadır. Şöyle ki, ziyaret sayısı arttıkça kıyaslanan ilin rekabet düzeyi artmaktadır. Oysa aynı 

başlıklar Bitlis’le kıyaslandığında, Van’ın lehine bir tablonun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Diyarbakır 

ile yapılan kıyaslamada tanıtım-pazarlama, temizlik-hijyen, sportif aktivite, çocuklara sağlanan hizmet 

Van daha kötü durumdayken diğer değişkenlerde iyi olma özelliğini korumuştur. Mardin ile yapılan 

kıyaslamaya bakıldığında, Van’ın gece yaşantısı-eğlence, sportif imkânlar, alışveriş imkânı ve tanıtım-

reklam konularında daha kötü durumda olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Mardin gibi çok daha 

küçük bir yerleşmenin özellikle alışveriş, gece yaşantısı-eğlence imkânları noktasında öne çıkması 

Van’ın özellikle başta İran olmak üzere Türkiye’ye giriş yapan turistleri neden Van’da tutamadığını da 

açıklamaktadır. Van ile eşit düzeyde bakılan değişkenler ise turistik ürün çeşitliliği, sağlık hizmetleri 

ve hava alanı kullanımı şeklinde sıralamak mümkündür. 

4. SONUÇ  

Van 1990’lı yıllara kadar Türkiye’ye giriş yapan her 100 turistten 17’sinin uğradığı ve bir 

şekilde deneyimlediği bir il olmasına karşılık, bugün gelinen nokta itibarı ile her 100 turistten sadece 

1.5’nin ziyaret ettiği bir il haline gelmiştir. Şüphesiz bu durumun yaşanmasında birçok değişken 

önemlidir. Ancak bu sürecin aşılmasında, Van’ın bir bütün olarak çevresine göre nerede olduğu 



bilgisi, diğer bir ifadeyle rekabet düzeyi, bu sürecin yeniden tanımlanmasını ve geleceğe ilişkin yeni 

yaklaşımların geliştirilmesini kolaylaştıracaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışma oldukça anlamlı 

sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Zira turizm işletmelerinin tamamına yakınının görüşü 

alınarak ortaya konulan ve temsil kabiliyeti yüksek olan bu çalışmanın ilk sonucu, ankete katılan 

bütün deneklerin Van’ın turizm dinamiklerine oldukça güveniyor oldukları ve birçok il’lede rahatlıkla 

rekabet edebilecek düzeyde olduklarına ortaya koymaktadır. İldeki turizmin yeniden yapılandırılması 

için gerekli olan bu güvenin arkasında iki neden ön plana çıkıyor. Bunlar, son dönemdeki ulusal 

konjonktür ve Van’ın geçmişte ulaşmış olduğu turist sayısı olarak görülmektedir. Ancak bu olumlu 

tabloya karşın, geçmişte yaşanmış sosyal huzursuzluklar işletmelerin kafasında hala bir soru işareti 

oluşturmaktadır. Bu sonuca, Van ilinin ulusal düzeyde turizm sektöründeki rekabet gücü konulu anket 

sorularına verdikleri cevaplardan anlıyoruz. Zira bu bölümde Van’ın rekabet düzeyini çok iyi ve iyi 

olarak işaretleyen denek sayısı % 10’lar civarındadır. Özetle söylemek gerekirse, işletmeler rekabet 

konusunda hem kendilerine hem de Van’ın turizm dinamiklerine güveniyorlar. Ancak gelecek 

konusunda hala tedirgin bir bekleyiş içinde olduklarını söylemek yanlış olmaz.  
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