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Bir Dış Politika Aracı Olarak 
Yumuşak Gücün Turizm Sektörüne 
Etkisi: Türkiye Örneği Üzerinden Bir 
Değerlendirme

Özet

Bu çalışmada uluslararası politikada yumuşak gücün artan öneminin vurgulanma-
sı ve bunun turizm sektörü üzerindeki etkisi Türkiye örneğinden hareketle anlatıl-
maya çalışılmıştır. Yumuşak gücün günümüzdeki rolünün sektörel yansımalarının 
olduğu ve bu bakımdan turizmin, Türkiye’nin yumuşak gücünden etkilendiği sap-
taması yapılmıştır. Türkiye’nin diğer yumuşak güç unsurlarının turizme yansıması 
değerlendirilerek, aralarında doğru yönlü ilişki olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca tu-
rizm faaliyetlerinin bir ülkenin imajını oluşturan, çıkarlarını gerçekleştirmeye yara-
yan, yumuşak güç unsurlarından biri olduğu değerlendirilmiştir.

Çalışmada yumuşak gücün önemine değinilerek, bir yumuşak güç unsuru olan tu-
rizmin devletlerin çıkarlarının gerçekleştirilmesindeki etkisi üzerine vurgu yapıl-
mıştır. Turizmin diğer yumuşak güç unsurlarının da desteğiyle, Türkiye’nin bölge-
sel güç olma niteliğine katkı yapabileceği değerlendirmesi yapılmıştır. Turizm faa-
liyetleri sonucu elde edilen kazançların bu varsayımı desteklediği sonucuna nitel 
araştırma yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır. 
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The Effect of Soft Power on Tourism as a 

Foreign Policy Tool: An Evaluation Through 

Turkey Example
Abstract

In this study, the emphasize in the increasing importance of soft power in interna-
tional politics and its impact on the tourism sector is explained through the case 
of Turkey. The current role of soft power has sectorial reflections. For that reason, 
it has been detected that tourism has been affected by the soft power of Turkey. 
By evaluating the reflections of Turkey’s other soft power elements on tourism, it 
has been demonstrated that there has been a direct relationship between them. 
Also it has been evaluated that the activitiy of tourism which has been the image 
of a country and its interests has been considered as one of the elements of this 
soft power.

In the study, the impact of tourism, as an element of soft power, has been emh-
phasized in the realization of the interests of the states by referring to the impor-
tance of soft power. It has been evaluated that tourism has contributed to the qu-
ality of Turkey’s regional power with the support of other elements of soft power. 
By using the qualitative research it has been concluded that the gains as a result 
of tourism activity have supported this assumption.
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