
3. TURİZM ŞURASI, 1-3 Kasım 2017, Ankara 
I) TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ VE SÜRDÜREBİLİRLİK KOMİSYON KARARLARI 
 
A) DENİZ TURİZMİ 

1- Deniz Turizmindeki yetkilerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı altında toplanması ve genel müdürlük olarak temsil edilmesi  

2-Kültür ve Turizm Bakanlığınca katılım sağlanan yurt dışı turizm fuarlarında deniz turizminde hizmet veren kuruluşlara (yat işletmecileri, deniz turizmi 
tesisleri vb.) Bakanlık standında yer verilmesi 

3-Lisans düzeyinde deniz turizmi bölümü açılması, Turizm Fakülteleri ve Turizm Yüksek Okullarında “Deniz Turizmi” dersinin konulması 

4-Gemiadamları Yönetmeliğinin yanı sıra, deniz turizmi araçlarında çalışacak personelin ayrıca uzmanlaştırılarak turizm alanında eğitim almasının sağlanması 
veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca deniz turizmi araçlarında çalışacak personelin ayrıca eğitim alması 

5-Mavi yolculuk güzergâhındaki koyların koordinatlarının belirlenmesi ve bu koyların çevresinin yapılaşmaya açılmaması, koyların taşıma kapasitelerinin 
belirlenmesi, rastgele demirleme yapılmaması için mapa ve şamandıra işletim modelinin hayata geçirilmesi 

6-Deniz Turizmi tesislerinin bağlama kapasitesinin ve yat işletmeciliği için araç kapasitesinin artırılması 

7-Kıyı Master Planı ve Deniz Turizmi Stratejik Planının hazırlanması 

8-Yatlardan alınan ve depolanan atıkların denize-çevreye zarar vermemesi için yeterli sayıda bertaraf tesisi ve koy - körfezlerde bir adet sıvı atık arıtma tesisi 
kurulması 

9-Yat limanları ve civarındaki hassas alanlarda kaza, yangın vb. durumlarda can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından acil müdahale sisteminin 
kurulması 

10-Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir hattında yurtdışı tarifeli uçuşların azaltılmaması ve bu destinasyonlara Avrupa’dan ve Rusya Federasyonu’ndan 
doğrudan uçuşların sağlanması 

11-Kültür ve Turizm Bakanlığınca tüm bileşenleri kapsayan Turizm Birlik Yasasının çıkartılması, Bakanlıklararası ve Bakanlık içi komisyon kurulması,  

12-İlgili mevzuatta gemi - yat ayrıştırılmasının yapılması 

13-Kültür ve Turizm Bakanlığından belge almadan faaliyet gösteren deniz turizmi tesislerinin belge altına alınması 

14-Deniz turizmi araçlarında sınıflandırılma yapılmasına ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılması 

15-Deniz turizmi araçlarında belge iptalinin düzenlenmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılması 



16-İç sularda turizm amaçlı gezi tekneleri faaliyetlerini yürüten araçlar ile İstanbul Boğazı’nın markası olan “boğaz gezisi” yapan tur teknelerinin mevzuat 
kapsamına alınarak çalışma şekil ve standartlarının belirlenmesi 

17-Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gemi cins tanımında gezinti tenezzüh teknesi boylarının sınırlandırılması 

18-Kültür ve Turizm Bakanlığınca Günübirlik Deniz Kurullarının yetkilerinin arttırılması 

19-Yerel yönetimlerce günübirlik gezi teknelerine bağlama ve barınma imkânı sağlanması ve sınırlandırılması, günübirlik gezi tekneleri yüzer lokantalar olarak 
çalışmasının engellenmesi 

20-Seyir İzin Belgesi’nin Elektronik Sisteme Geçişinin sağlanması 

21-Yat limanlarının özel statüde Deniz Hudut Kapısı niteliğinde değerlendirilmesi 

22-Deniz turizmi aracı yolcu taşıma kapasitesinin Deniz Elverişlilik Belgesinde belirtilen kapasiteyi aşmamak kaydıyla,  turizm amaçlı olarak belirlenmesi, 
hizmet kalitesine göre sınıflandırılması 

23-Su altı dalış turizminde dalış alanlarının deniz trafiği açısından güvenirliğinin sağlanması, ticari dalış işletmelerinin yasal çalışma usul ve esaslarının 
oluşturulması, su üstü aktiviteleri istasyonları ve giriş-çıkış kulvarları ile parkur alanlarının yasal dayanağının ve çalışma usul ve esaslarının oluşturulması 

24-Deniz turizmi tesislerine ilişkin imar planlarında yüzer iskelelerin, imar planında belirtilmeyerek, sadece toplam m2 üzerinden tanımının yapılması ve plan 
notu olarak eklenmesi 

25-Yabancı bayraklı yat sahibinin ülkemizde 180 günde 90 gün kalabilme izninin, 365 günde 180 gün vize uygulaması şeklinde düzenlenmesi 

26-Yelken, yat yarışları yüzme yarışları vb. yarışların federasyonlara bağlı olarak denetlenmesi, tanıtım-teşvik bütçesi ile devlet tarafından desteklenmesi 

27-Deniz turizmi tesislerinin 5.bölge teşviklerinden yararlandırılması 

28-Deniz turizminin geliştirilmesi için ikinci el yat ithalinin kolay ve uygulanabilir hale getirilmesi 

29-Gulet, tirhandil ve aynakıç adı verilen ahşap mavi yolculuk teknelerinin yatırım ve işletme aşamasında teşviklerden yararlandırılması, çevreye duyarlı motor 
kullanan günübirlik gezi teknelerine destek verilmesi 

30-2007/13033 Karar Sayılı ‘Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’daki %8’lik KDV oranının, ticari yat 
işletmelerinin sunduğu geceleme hizmetleri için de uygulamasının sağlanması 

31-Deniz turizmi tesislerinde kira tespitlerinde alan büyüklüğü veya tesis kapasitesi gibi tek tip bir bedel tespit parametresinin esas alınması,  

32-Yap-İşlet-Devret modeli dışında yatırımı yapılan yat limanlarından hazine tarafından tahsil edilen kara ve deniz alanları kira bedellerinin ödenebilir 
seviyelere getirilmesi,  



33-Deniz yüzeyinden kira bedeli alınmaması, Mendirek içi deniz yüzeyi alanının yeniden tanımı ve hesaplamasının yapılması, Yüzer iskelelerin dolgu alanı 
olarak değerlendirilmemesi 

B) TURİZMDE SÜRDÜREBİLİRLİK 
 
1-Başbakanlığa bağlı Milli Turizm Örgütünün kurulması ve Kültür ve Turizm Bakanlığının bu konuda düzenleyici olması 

2-Tüm paydaşlarca ürün çeşitliliğine dayalı destinasyon örgütlenmesine gidilmesi ve alternatif turizm türlerini temsil eden bir örgütlenmenin oluşturulması 

3-Ulusal sertifikasyon kurumları oluşturularak sürdürülebilir ürünlerin ulusal firmalarca denetlenerek etiketlenmesi 

4-Turizm sektöründe Sürdürülebilirlik Kavramına ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması 

5-Ana turizm ürününü besleyecek sanatsal-kültürel etkinlikler, doğa, spor, sağlık, eğlence, yeme-içme gibi türlerinin yerel ölçekte gelişiminin sağlanması 

6-Sektör paydaşlarının enerji verimliliği konusunda ortak hareket etmesinin sağlanması ve çevre kirliliğini önleyecek tedbirler alması 

7-Eğitim ve öğretim dönemlerinin bölgelere göre düzenlenmesi ve çocuklu ailelerin tatil sezonlarının Ağustos’ta başlayarak Kasım’a kadar uzatılması 

8-Turizm sektöründe çalışan personele çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmesi 

9-Y ve Z kuşaklarının turizm taleplerinin analiz edilmesi ve bu analizlere göre turizm türlerinin çeşitlendirilmesi 

10-Koruma kullanma dengesi ve destinasyonların taşıma kapasitesi gözetilerek, turizm politikalarının, stratejilerinin ve eylemlerinin geliştirilmesi 

11-Kıyı turizminin yanı sıra, diğer turizm türlerinin ve ürünlerinin gelişimine yönelik noktasal ölçekte planlanma yerine gelişim aksları boyunca turizm 
koridorları, turizm bölgeleri, turizm kentleri ve eko turizm bölgelerinin oluşturulması,  

12-Aşırı enerji tüketimi, su tüketimi, yakıt tüketimi konularının denetlenmesi için basit yazılımların kullanılması 

13-Gelen turistin ülkemize sağladığı katma değerin tespit edilmesi amacıyla ülkemize gelen turist profilinin belirlenmesi, üst gelir grubunun ülkemizi tercih 
etmesini sağlayacak çalışmaların üniversiteler ile işbirliği içerisinde yürütülmesi 

14-Sürdürülebilir turizm projelerinin yerel halk ile entegre olmasının sağlanması, kontrol ve denetiminin yapılması, projenin uygulamadan sonraki dönemlerde 
periyodik ölçümlerinin yapılması ve zamana göre değişim süreçleri göz önüne alınarak projelerin güncellenmesi 

15-Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurtdışı temsilcilikleri tarafından turizm eğilimleri analizlerinin yapılması ve analizlere göre ürünlerin geliştirilmesi 

16-Yerel yönetimler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ortak çalışması ile bölgesel turizm değerlerinin tespit edilmesi 



17-Kültür turizminde erozyonun önlenmesi adına yerel turizm paydaşlarında sürdürülebilirlik bilincinin yaratılması, bu konuda paydaş olarak yer almalarının 
sağlanması, 

18-Yöresel ve organik ürünlerin kullanılmasının sağlanması,  

19-Kültürel ve tarihi binaların orijinal dokuya bağlı kalarak restorasyonunun yapılması, yeni binaların da tarihi ve kültürel yapıya uygun bir şekilde inşa 
edilmesi, sokak, mağaza ve dükkân tasarımlarının benzer bir şekilde tasarlanması, 

20-Çevre korunmasına ve yenilenebilir enerji kullanmasına ilişkin önlem alan tesislerin özendirilmesi 

21-Güneş panelleri kullanımının turizm sektöründe teşvik edilmesi, turizm tesislerinde ISO 50001 enerji yönetim sistemi kurularak enerji yönetiminin 
sağlanması,  

22-Uluslararası Çevre ve Hizmet Standardizasyonu Kriterlerini sağlamak amacıyla ISO, Green Globe, UNWTO Sertifikasyonu konularında akredite olunması, 

23-Atık tesislerinin yer seçiminde kamu oylaması, uzlaşma vb. mekanizmalarla karar verilmesi ve atık yönetim planının hazırlanması, 

24-Aşırı su tüketiminin önlenmesi için (golf sahalarının yeşil alanların sulanması, çamaşırhane, yüzme havuzları) yağmur suyu ve atık arıtma sularından 
faydalanılması, su ayak izi çalışmalarının yapılması,  

25-Turizm tesislerinde çevre dostu yönetim sisteminin oluşturulması (ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması) ve hayvansal ve bitkisel atıklardan elde 
edilen biyogaz ünitelerinin turizm tesislerinde enerji kaynağı olarak kullanılması, 

26-Turizm tesislerinde tüketilemeyen yiyeceklerin hayvan barınaklarına gönderilmesine yönelik düzenlemenin yapılması 

27-Sürdürülebilirlik konusunda mevzuatın geliştirilmesi,  

28-Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin görev sürelerinin uzmanlığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,  

29-Turistik belgeli işletmeler, seyahat acenteleri ve rehberlik gibi alanlarda olduğu gibi alternatif turizm işletmelerinin vasıf ve standartlarına göre 
belgelendirilmesi, 

30-Gürültü kirliliğine ilişkin net bir mevzuatın hazırlanması, 

31-Sürdürülebilir turizm ürünlerinin etkili pazarlamasının yapılması, 

32-Şehir markalaşması (destination/citybranding) konusunda tanıtım çalışmaları yapılması, 

33-Türkiye algısının olumlu olarak işlenmesi ve etkinlik-festival türü çalışmalar yapılması konusunda bir yarışma düzenlenmesi Rio Festivali, Octoberfest, Las 
Fallas gibi festivallerin Türkiye festivaline uyarlanması 



34-Çevre korumasına ilişkin önlem alan tesislerin özendirilmesi ve teşvik edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi tesisleri ile deniz 
turizmi araçlarında bulunan gri su, atık toplama ile bertaraf tesisleri için teşvik uygulanması, 

35-Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile ilgili destek ve teşvik mekanizmaları konularında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışmalar 
yapılması, 

36-Türkiye’deki turizm akademisyenlerinin uluslararası turizm araştırmaları konusunda desteklenmesi ve bu araştırmaların sonuçlarının ülkemiz turizm sektörü 
ile entegrasyonu konusunda yönlendirilmesinin sağlanması, 

37-Turizmde uygulanan uçak yakıt teşviklerinin düzenlenmesi için kişi başı (geri iade) teşviklere geçilmesi, küçük ve orta ölçekli turizm paydaşlarının da 
faydalanmasının sağlanması. 

  

C) KRUVAZİYER TURİZMİ 
 
1-Tanıtım kampanyalarında kruvaziyer turizmine yer verilmesi ve bölgesel tanıtımın öne çıkarılması (Örneğin; Efes, Bodrum, Antalya vb. destinasyonlar 
özelinde tanıtım yapılması) 

2-Tanıtım ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi aşamasında pazar çeşitliliğinin sağlanması ve turistlerin sahip olduğu kültürel değerlerin, tercihlerin ve 
alışkanlıkların göz önünde bulundurulması 

3-Ülke limanlarımız arasında rekabet yerine, ortak stratejilerin geliştirilmesi, dünya destinasyonları ile rekabet edilmesi 

4-Türkiye’nin kruvaziyer turizmindeki imajı ve algıyı yönlendirebilecek kruvaziyer potansiyeline hitap eden basın kuruluşları temsilcilerinin Türkiye’ye daveti 
ve kruvaziyer özelinde kampanya yapılması 

5-Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca uluslararası girişimlerde bulunularak, gerek siyasi 
ilişkiler gerekse İçişleri Bakanlığının katkıları da alınarak güvenli ülke imajının pekiştirilmesi 

6-Milli güvenlik birimlerimizin uluslararası kruvaziyer firmalarının güvenlik yetkilileri ile görüş alışverişinde bulunmalarının sağlanması 

7-Bakanlığımız ve Dış İşleri Bakanlığı yurtdışı temsilciliklerinin Kruvaziyer şirketlerinin yöneticileri ile bire bir ilişki kurmalarının ve ülkemizle ilgili 
güncelleme yapmalarının sağlanması 

8-Önde gelen kruvaziyer şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin mümkünse CEO veya VIP’lerinin ve sektörün en büyük çatı kuruluşu olan CLIA (CruiseLines 
International Association) yöneticilerinin ülkemize daveti ve kendilerine bilgilendirme yapılması 



9-Sea Trade Cruise Global organizasyonuna üst düzeyde katılım sağlanması ve etkinlik çerçevesinin genişletilmesi, Seatrade Hamburg ve Akdeniz 
toplantılarına katılım ve destek sağlanması, 2018 yılında gerçekleşecek Seatrade Akdeniz toplantısının ülkemizde yapılması konusunda girişimlerde 
bulunulması 

10-İstanbul’da tarihi yarımadaya yakın, trafikten en az etkilenecek, kruvaziyer turizmi operasyonlarına elverişli yeni bir Analiman inşa edilmesi 

11-Transit Liman/ İskeleler belirlenirken gerek şehir merkezi ile gerekse de hinterlandında çok önemli turistik değerler barındıran merkezlere öncelik verilmesi 
ve her iki transit limanın aynı hinterlanda hitap etmemesine dikkat edilmesi 

12-Kruvaziyer turizmine hizmet veren limanların Deniz Turizmi Yönetmeliğinde belirlenen alt ve üst yapı niteliklerini sağlayacak şekilde renovasyonunun 
yapılması veya yeni liman yatırımının yapılması 

13-Gemi şirketlerinin görüşleri alınarak İzmir ve Antalya'nın indi bindi limanı olarak altyapısının geliştirilmesi 

14-Gemi imalatı yatırımlarının teşvik edilmesi ve kruvaziyer limanların 5.bölge teşviklerinden yararlandırılması 

15-Kruvaziyer turizmine hâkim olan gemi işletmecilerinin ülkemizde liman işletmesinin teşvik edilmesi 

16-Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Dünya Turizm Örgütünün çalışmalarına Karadeniz’de kruvaziyer destinasyonu yaratmak için destekler verilmesi 

17-Bakanlar Kurulunun 17/07/2017 tarih ve 2017/10696 sayılı Kararı ile kruvaziyer turizmine sağlanan yakıt desteği ve teşviklerin ilerleyen yılları da kapsar 
şekilde düzenlenmesi ve sürdürülebilir olması 

18-İlgili diğer Bakanlıkların sorumluluğunda olan Fener ve Tahlisiye ücretleri ile Sağlık rüsumlarının, yanaşma ve bağlama gibi hizmetlerinin 2017-2018-2019 
seneleri için ücretsiz sağlanması veya önemli bir indirim uygulanması 

19- Deniz Turizmi Yönetmeliğinin, kruvaziyer gemi limanlarının “indi-bindi veya analiman” ve transit liman olması göz önünde bulundurularak 
güncellenmesi 

 
 
 
II. YATIRIM – TEŞVİK – FİNANSMAN KOMİSYONU KARARLARI 

A) DENİZ TURİZMİ  
 
1-Deniz turizmi tesislerinde, konaklama tesislerinde olduğu gibi, tekne bağlama bağlama sözleşmelerinden alınan damga vergisinin Vergi Resim Harç istisna 
kapsamında muafiyet sağlanması.  

2-Marinalarmızda kışlayan yabancı bayraklı teknelerin Türkiye dışında alternatif marinalara gitmesini önleyecek ve teşvik edecek tedbirlerin alınması 



3-Yabancı bayraklı yatların sürekli kalması önündeki yasal düzenlemelerin kaldırılması ayrıca bakım, onarım, refit işlerinin Türkiye’de yapılmasını teşvik 
amacıyla vergisel muafiyetlerin getirilmesi 

 

 
 
 
 
 
III. DENİZ TURİZMİ SEKTÖRÜNDE EĞİTİM ve İSTİHDAM  
 

Kalkınmanın, çağdaşlaşmanın ve dışa açılmanın esasını oluşturan eğitimin en önemli işlevlerinden biri de nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Belirlenen 
nitelikteki insanı yetiştirmek, ancak iş alanlarının gereksinim duyduğu bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandıracak eğitim öğretim ortamının sağlanmasıyla 
mümkündür. Denizcilik eğitimi, toplumun tüm kesimlerine optimal seviyede yansıtılmalıdır. 

Özellikle kamu ve özel sektör kuruluşlarının denizcilik eğitimi alanına gerekli önemi göstermemeleri sonucu bir yandan kamunun eğitim maliyetini arttırmakta, 
diğer yandan da verilen eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

A) DENİZCİLİK EĞİTİMİ ALANINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR; 

a) Günlük deniz gezileri yapan işletmelerin gereksinim duyduğu işgücünün yetiştirilmesinde darboğazlar vardır. 
b) Deniz turizmi alanında çalışan ya da gereksinim duyulan personeli yetiştirmek üzere açılmış olan orta ve yüksek öğretim düzeyindeki eğitim kurumları 

yetersizdir. 
c) Yaygın eğitim alanında özel sektör tarafından açılmış olan kurslarda verilen eğitim nitelikli değildir. 
d) Denizcilik eğitimi konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında istenilen düzeyde koordine 

sağlanamamıştır. 
e) Turizm meslek yüksek okulları ile turizm alanında eğitim veren işletmecilik fakültelerinde yat turizmi ile ilgili derslere yeterince yer verilememektedir. 

Bu sorunların çözümüne yönelik olarak: 

a) Deniz turizmi alanında çalışan personeli yetiştirmek üzere orta öğretim düzeyinde resmi ve özel Anadolu Meslek Liseleri ile yat limanlarının bulunduğu 
yörelerdeki Anadolu Meslek Liseleri bünyesinde denizcilik eğitimi bölümleri açılmalıdır. Nitekim Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 
yıllardır yatçılık eğitimi veren okul, sektör ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın müştereken hazırladığı müfredatıyla bu konuya iyi bir örnektir.  

b) Deniz Turizmine eleman sağlayacak okulların teşviki ve Turizm Fakülteleri ve Turizm Yüksek Okullarında “Deniz Turizmi” dersi konularak bu alandaki 
yetişmiş eleman ihtiyacı karşılanmalıdır.  

c) Denizcilik eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarında yat işletmeciliği, deniz turizmi vb. alanlarda çalışacak elemanların yetiştirilmesi için gerek 
duyulan bölümler açılmalıdır.  



d) Yaygın eğitim alanında Özel sektör tarafından açılmış olan kurslarda verilen eğitim, denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu becerikli insan gücünü 
yetiştirebilecek nitelikte olmalıdır.  

e) Denizcilik eğitimi konusunda ilgili birimler arasında koordinasyon sağlanmalıdır.  
f) Turizm meslek yüksek okullarında ve turizm alanında eğitim veren işletmecilik fakültelerinde yat turizmiyle ilgili derslere daha fazla yer verilmelidir. 
g) Deniz araçlarında çalışan personelin eğitimleri, sınavları, yeterlilikleri ve ehliyetleri Gemiadamları Yönetmeliği ve ilgili yönerge uyarınca Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca (UDHB) yürütülmekte olup, turizm alanında hizmet veren yatlar, günübirlik gezi tekneleri ve yüzer deniz aracı 
personelleri de bu mevzuata tabidir. Ancak, söz konusu araçların turizm faaliyetlerinde bulunması nedeniyle, teknik konuların yanı sıra hizmet sektörüne 
yönelik konularda da eğitim almaları gerekmektedir. Bu kapsamda, UDHB ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca koordineli çalışılarak, deniz turizmi 
araçlarında çalışacak personelin ayrıca uzmanlaştırılarak turizm alanında eğitim almasının sağlanması veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca deniz turizmi 
araçlarında çalışacak personelin ayrıca eğitim alması sağlanmalıdır.    

 
B) DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE YENİ İSTİHDAM OLUŞTURULMASI 

 
Yat turizminde iç Pazar talebi ve buna bağlı istihdam  
Vatandaşların denizle buluşmalarına imkân sağlayabilmek ve deniz iç turizmini geliştirebilmek için ikinci el yat ithalinin kolay ve uygulanabilir hale 
getirilmelidir. Bu yolla ülkemiz yat kapasitesi artırılarak talep oluşturulması ve 2023 yılı hedeflerine ulaşabilmek doğrultusunda yeni deniz turizmi tesisi arzı 
yaratılmış olacaktır. Artan yat kapasitesi çerçevesinde yat turizmi hareketliliği artacak ve bunların turizm harcamaları yanında yatın tamir, bakım, onarım vb. 
işlemlerinin yapılabilmesi için doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlanmış olacaktır.  
 
Kruvaziyer liman ve hizmetlerine bağlı istihdam 
İstanbul’da tarihi yarımadaya yakın, trafikten en az etkilenecek, kruvaziyer turizmi operasyonlarına elverişli, yolcularının seyahatlerine başlangıç yaptıkları ve 
bitirdikleri yeni bir Analiman (homeport) inşa edilmesi halinde bunun doğrudan ve dolaylı istihdama etkisi aşikardır.  
 
İstanbul’un bir ana liman halini kazanmasıyla birlikte, lojistik açıdan turistik bölgelere ve havalimanına ulaşımı optimize edilen büyük kruvaziyer firmalarının 
tercih ettiği gerek yolcu değişim işlemlerini gerekse yakıt ve hammadde takviyelerini ve yiyecek-içecek vs. tedariklerini İstanbul’dan yapabilecek, böylelikle 
ekonomiye ve istihdama doğrudan ve dolaylı büyük katkı sağlayacaktır.  
 
Ayrıca gemiye biniş öncesi ve gemiden iniş sonrası yolcular İstanbul’a uçuş ve konaklama ihtiyaçlarını karşılama gereksinimi duyacağından konaklama 
sektörüne de ciddi bir gelir ve istihdam sağlanacaktır.  
 
Bu doğrultuda Karadeniz limanlarımızın da benzer bir altyapıda tekrar organize edilmesi ve kruvaziyer turizmine elverişli bir hale getirilmesi halinde bölge 
ekonomisine katkı ve yerinde istihdam oluşturulması sağlanmış olacaktır.  


