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Turizmin Yoksulluğu Önlemedeki 
Etkisi ve Mikro Kredi Sistemi

Özet

Birleşmiş Milletlerin Milenyum Deklarasyonunda 21. yüzyılda dünyanın karşılaştığı en 
önemli sorunlardan birinin yoksullukla mücadele olduğu belirtilmektedir. Öte yandan 
turizm sektörü, pek çok fakir ve yoksul durumda olan az gelişmiş ülkelerde istihdam 
yaratmada ve döviz geliri sağlanmasında en önemli kaynaklardan birisidir. Dünya Tu-
rizm Örgütü, günümüzün en önemli dinamik aktivitelerinden birinin turizm olduğunu 
vurgulayarak, bu sektörün gücüne ve yoksullukla ilgili mücadeledeki önemine dikkat 
çekmektedir. Bu bağlamda yapılacak çalışmanın amacı turizmin yoksulluğu önleme-
deki etkisini araştırmak ve mikro finans yaklaşımının ne ölçüde başarılı olup olama-
yacağını tartışmaktır. Elde edilen sonuçlara göre, turizmin yoksulluğu mikro kredi 
aracılığıyla önlemesinde yedi yaklaşım bulunmaktadır. Bu yedi yöntemden biri ya da 
hepsi bir bütün olarak mikro kredi sistemi uygulamasından yararlanılarak çeşitli turizm 
projeleri altında uygulamaya konulabilir. Bunların turizm sektöründeki insanların yara-
rına olacak şekilde mikro krediler kullanılarak başarıyla uygulanması, hiç kuşkusuz bu 
sektörün yoksul insanların sayısını azaltması noktasında önem arz etmektedir.
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The Impact of Tourism in Allaviating the Poverty 

and the Use of Micro-Credit System
Abstract

It is stated in the Millenium Declaration of the UN that one of the most important 
problem 21.centry world is facing is to alleviate the poverty. For many poor count-
ries, tourism increases employment and provides arbitrage income. World Tourism 
Organization also underlines the importance of tourism as a dynamic activity area 
and as a force to alleviate against poverty. Within this context, the aim of this paper 
is to analyse the impact of tourism against poverty and to discuss how successful the 
micro-credit approach will be. In accordance with the conclusion, there are seven dif-
ferent approaches in preventing poverty with the use of micro-credit. Just one or all of 
the appraoches togehter can be implemented in different tourism projects. Successfull 
implementation of these approaches in favour of tourism sector, the number of the 
poor can be very well reduced. 
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