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Turizmde Zıt Yaklaşımlar, Helal Turizm ve Hedonizm Yaklaşımının Karşılaştırılması 

Ömer SARAÇ 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Turizm Fakültesi 

o.sarach@hotmail.com 

Prof. Dr. Orhan BATMAN 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Turizm Fakültesi 

obatman@sakarya.edu.tr 

Özet 
Sanayide artan üretime bağlı olarak ortaya çıkan hedonik tüketim her geçen gün çevrenin kirlenmesine, doğadaki 

kıt kaynakların yok olmasına ve toplumların değerlerini yitirmesine neden olmaktadır. Hedonik tüketimin çevreye, 

doğaya ve sosyal yapıya zarar verdiği endüstrilerden birisi de turizmdir. Ekonomik gelir sağlamak amacıyla 

plansız bir şekilde ve hedonik bir tüketim anlayışıyla inşa edilen ve kullanılan turizm işletmeleri, verimli 

toprakların beton yığını haline gelmesine, flora ve fuana dengesinin bozulmasına, hava, su, toprak ve gürültü 

kirliliğine neden olmakta bu muhteviyatla gelişme gösteren turizm işletmelerinin sayısının artış göstermesi ise 

bölge sosyo kültürel yapısının yok olmasına neden olarak turizmin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokmaktadır. 

Buna karşın Helal Turizm ise çevreyi koruyan, israfı yasaklayan, sosyal yaşantıya ve inançlara saygı gösteren bir 

anlayışla turizmin sürdürülebilirliğinde büyük bir ehemmiyete sahiptir.  

Bu araştırmanın amacı hedonik tüketimin yol açtığı ve sürdürülebilirliğe zarar veren sorunların çözümünde Helal 

turizmin önemi ve gerekliliği üzerinde durmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hedonik tüketim, Sürdürülebilirlik, Çevre, Helal Turizm. 

 

OPPOSITE APPROACHES IN THE TOURISM, COMPARISON OF HALAL TOURISM 

AND HEDONISM APPROACH  

Abstract 

Hedonic consumption resulting from increased production in the industry is causing the pollution of the 

environment every day, the destruction of scarce resources in the nature and the loss of the values of the societies. 

One of the industries in which hedonic consumption hurts the environment, nature and social structure is tourism. 

Tourism enterprises built and used in an unplanned and hedonic consumption way in order to provide economic 

income cause pollution of air, water, soil and noise by causing fertile soil to become a concrete pile, deterioration 

of flora and fauna balance and increase in the number of tourism enterprises that develop with this content the 

threat of tourism sustainability is causing the region to lose its socio-cultural structure. On the other hand, Halal 

Tourism has a great importance in the sustainability of tourism with an understanding that protects the 

environment, prohibits waste, respects social life and beliefs. The aim of this research is to emphasize the necessity 

and importance of Halal tourism in the solution of the problems caused by hedonic consumption and harming 

sustainability. 

Keywords: Hedonic consumption, Sustainability, Environment, Halal Tourism. 
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GİRİŞ  

Sanayi Devriminden ve özellikle de 1900’lü yıllardan sonra ekonomik kazancın artması, boş zaman 

kavramının ortaya çıkması, merak duygusunun oluşması ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu 

mesafelerin kısalması, bireylerin seyahat eğilimi göstermelerine neden olmuş, turizmin gelişmesini 

sağlamıştır. 

Ekonomik yönüyle büyük bir potansiyele sahip olan turizme gereken ehemmiyet ise ancak 1950’li 

yıllardan sonra verilmeye başlanmıştır. 2. Dünya Savaşından sonra sanayide istikrar sağlanmış ve 

liberalizm akımı, etkilerini göstermeye başlamıştır. Bugünün gelişmiş batılı devletleri turizmi ekonomik 

büyümenin ve gelişmenin önemli bir kaynağı olarak görmüş, liberalizmin de etkisiyle turizm, çağdaş 

anlamda yeni bir çehre kazanmıştır (Diamond, 1977, s.539; Britton, 1982, s.332; Copeland, 1991, s.515; 

Crouch ve Ritchie, 1999, s.138; Hao, Var ve Chon, 2003, s.33). 

Gelişen sanayi ile birlikte, endüstriyel her alanda olduğu gibi turizm ekonomisi dinamiklerinde de 

Liberalizmin izlerine rastlamak mümkün olmuştur. Adam Smith’in “The Wealth of Nations” adlı 

kitabıyla Liberalizmin sloganı haline gelen "laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même" 

(bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, dünya kendi kendine döner) ibaresi turizmde de kendine yer 

bularak turistlerin hiçbir sorumluluk almadan ekonomik, sosyal ve doğal çevreye olan tahribatlarına göz 

yumulmasına neden olmuştur. Buna karşın toplumsal infiallerin başlaması üzerine “bırakınız yapsınlar” 

anlayışının geçerli olmayacağı anlaşılmıştır.  

Hammaddesini bizzat doğa, çevre ve sosyal yapıdan alan turizmin her geçen gün gelişme göstermesi ve 

hedonik tüketim anlayışına sahip turistlerin doğal kaynakları gelecek nesilleri göz ardı ederek 

tüketmekten haz alması ise sosyal ve çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 20. yüzyılın 

sonlarına doğru yaşanan bu sorunların, ekonomik açıdan taşıdığı önem de göz önünde bulundurularak 

Dünya Çevre ve Kalkınma komisyonunca hazırlanan “Brutland Raporu”nda Sürdürülebilir Kalkınma 

kavramına yer verilmiş bu kavrama koşut olarak Sürdürülebilir Turizm ortaya çıkmıştır. Collin’e (2004) 

göre sürdürülebilirlik kavramı bugünün ihtiyaçları karşılanırken gelecek nesillerin de bu ihtiyaçları 

karşılamalarına olanak sağlayacak bir çevre bırakmaktır.  

Bu doğrultuda 1950’li yıllardan sonra gelişme göstermiş turizm olgusunun sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasında çevrenin ve doğal kaynakların kendisini yenilemesine izin vermeksizin hedonik bir 

yaklaşımla hunharca tahrip edilmesinin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler ise turizmin 

yeni bir çehre kazanmasını sağlamıştır. Böylelikle sürdürülebilir turizm kapsamında gerçekleştirilen 

faaliyetlerin yanı sıra son zamanlarda Helal Turizm yaklaşımının gelişme göstermeye başladığı 

görülmektedir. Helal turizm çevreyi koruyan, israfı yasaklayan sosyal yaşantıya ve inançlara saygı 

gösteren bir anlayışla turizmin sürdürülebilirliğinde büyük bir ehemmiyet teşkil etmektedir. 

Bu araştırmada Sanayi Devrimiyle birlikte hayat bulan liberalizm akımının bir çıktısı olan hedonizm 

yaklaşımı ile devam eden turistik faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde helal turizmin ehemmiyeti ve 

gerekliliğinin vurgulanması amaçlanmıştır. 

Hedonizm Yaklaşımı 

Sanayi Devriminden sonra liberalizmle birlikte yaşanılan değişiklikler her alanda olduğu gibi tüketim 

konusunda da kendisini hissettirmiştir. Bu devrim liberalizmle birlikte; gelişim sürecine ait tüm 

evrelerde üretmek ve üretilenin satılarak tüketilmesi temeli üzerine kurulmuştur.  Günümüzde ise 

tüketim, gereksinimlerin karşılanmaya çalışıldığı bir kavram olmaktan ziyade, günlük yaşamın bir 

parçası ve sosyal bir faaliyet olarak kendisine yer bulmuştur. Hatta dış uyarıcılardan güdülenmenin yanı 

sıra tüketicilerin kendi hayal dünyalarında bir ürüne atfettikleri birçok imaj vardır. Bu imaj onları 

duygusal anlamda haz ve zevk alabilecekleri tüketim faaliyetlerine yönlendirmektedir (Ünal ve Ceylan, 

2008, s.266). Hedonik yaklaşım kapsamında değerlendirilen bu faaliyet, tüketicilerin ürün üzerinde 

algıladıkları imaj, fantezi ve duygusal uyarımlar esasına dayandırılmaktadır (Okado, 2005, s.44). 
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Hedonizm kısaca hazcılık olarak ifade edilmektedir. Bir ahlak teorisi olan hazcılığa göre zevk veren ve 

ızdıraptan kurtaran şeyler iyi, ızdaraba iten şeyler kötüdür. Başka bir ifadeye göre hedonizm, 

tüketicilerin kendilerini zevke adamaları anlamına gelmektedir. Hedonik tüketim ise bu haz 

durumundan tat almak olarak ifade edilmektedir (Hirschman ve Holbrook, 1982, s.92; Hopkinson ve 

Pujari, 1999, s.274; O’Shaughnessy ve O’Shaughnessy, 2002, s.526; Altunışık ve Çallı, 2004, s.235). 

Hedonik tüketiciler haz almayı yaşamın amacı olarak görmekte ve satın aldıklarıyla sürekli bir haz 

arayışı içerisinde bulunmaktadırlar. Bu durum ancak hedonik tüketicilerin gereksinimlerini karşılamak 

için değil haz almak için tüketim yaptıklarıyla açıklanabilmektedir (Hirschman vd., 1982, s.92; 

Baudrillard, 2004, s.94). 

Bu bağlamda hedonizm, felsefi ve psikolojik boyutlarda değerlendirilebilmektedir. Felsefi boyutunda 

tüketicinin amacı en yüksek düzeyde haz elde edebilmektir. Bunun bir sonucu olarak da hayatı boyunca 

bu amaç için çaba sarf etmektedir. Psikolojik boyutunda ise tüketici haz aldığı şeyler için dış uyarıcılar 

tarafından güdülenmekte ve bu doğrultuda arzularına ulaşmak için çaba sarf etmektedir (Fromm, 1991, 

s.19–20). Bu düşüncelere koşut olarak Hedonik yaklaşımın hayatta en büyük hedefi menfaat ve nefsini 

tatmin etmektir. Böylece midesini doldurmak ve cinselliğin peşinde koşmaktır. Zira hedonik tüketiciler, 

günün birinde Yaratıcıya hesap verme inancı zayıf veya bu inanca sahip olmayan kimselerden 

oluştuğundan, dünyadan ne koparırsa onu kendilerine kâr saymaktadır. Hedonizmin bir çıktısı olan haz 

ise; vandalizm, çocuk ve kadın istismarı, gay-lezbiyen gibi sapkın cinsel ilişkiler; kumar ve uyuşturucu 

gibi aile yaşantısını sona erdiren zararlı alışkanlıklar; gastronomi adı altında maymunun canlı iken 

kafatasının yarılıp beynin yenmesi gibi insanlık vicdanını kanatan uygulamaları normal saymaktadır. 

Sonuçta Sanayi Devrimi akabinde, gelişmiş batılı devletler tarafından bir çehre kazandırılmış turizm, 

liberalim ile tanışmış, madde ve insan ilişkisi hedonizm yaklaşımına göre şekillenmiştir. Bu durum haz 

için yaşayan toplulukların oluşmasına zemin hazırlamıştır (Yener, 2010, s.43). Bunun bir sonucu olarak 

da doğada ve çevrede yer alan kıt kaynaklar her geçen gün hızlı bir şekilde tükenmeye başlamış, turizm 

geleceği tehlike altına girmiştir. Bu bağlamda mevcut kaynakların idareli kullanılıp gelecek nesillere 

aktarılabilmesinde Helal Turizm yaklaşımı ehemmiyet teşkil eden bir çözüm olarak görülmektedir. 

Helal Turizm  

Helal turizm; konaklama faaliyetleri içerisinde ortaya çıkan gereksinimlerin İslami inanışlar ve kurallar 

çerçevesinde karşılanmasını sağlayan bir turizm çeşididir (Arpacı ve Batman, 2015, s.186). Bu turizm 

çeşidinin temel amacı Müslüman turistlerin; turistik faaliyetleri içerisindeki gereksinimlerini, dini inanç 

ve kurallarına halel getirmeyecek mertebede yerine getirmektir (Büyükşalvarcı vd., 2016, s.1058).  

Bunun yanı sıra helal turizm, son yıllarda uluslararası turizm pazarında yükselişe geçmiş bir turizm 

yaklaşımı olarak varlık göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre uluslararası turizm pazarı yıllık 

ortalama 3,8 büyürken helal turizm pazarının 4,8 oranında bir büyüme kaydettiği görülmektedir 

(DinarStandard ve CrescentRating, 2012). Bu durumun en önemli müsebbibi dünyada Müslüman 

sayısının günden güne çoğalması ve bu Müslümanların gelir seviyelerinin artmasıdır. Bu bağlamda 

turistlerin satın alma kararlarında sosyal, kültürel, kişisel ve psikolojik faktörlerin dışında dinin de etkili 

olduğu söylenebilmektedir (Köleoğlu, Erdil ve Gezen, 2016, s.364). 

Müslüman turistlerin; turizm faaliyetleri sürecinde ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik İslami Oteller 

Türkiye’de 1996 yılında açılmaya başlamıştır. Buna karşın bu doğrultuda dini hassasiyeti olan turistlere 

yönelik oteller “helal turizm” kapsamında değer kazanarak 2002 yılından sonra artış göstermeye 

başlamıştır (Yeşiltaş, Cankül ve Temizkan, 2012, s.196; Pamukçu ve Arpacı, 2015, s.320). Turizm 

faaliyetlerinin Sanayi Devrimine koşut olarak 1950’li yıllardan sonra gelişme göstermeye başladığı 

düşünüldüğünde, helal turizmin bu pazara oldukça geç giriş yapan bir turizm yaklaşımı olduğu 

görülmektedir. Bu durumun birçok nedeni olmasına rağmen en önemlisinin Sanayi Devriminin, gelişmiş 

batılı devletlerde ortaya çıkmış olması gösterilebilmektedir. 

Sanayi devrimiyle birlikte bireylerin eğitim ve ekonomik seviyesi yükselmiş, boş zaman kavramı 

oluşmuş, teknolojik gelişmeler sonucu turizmin gerçekleşebilme nedeni olan seyahatlerin ulaşım süresi 

kısalmıştır (Kozak, Kozak, Kozak, 2014, s.31). Bu doğrultuda seyahat faaliyetlerinde artışların 
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görülmeye başlaması ile ortaya çıkan turizm, gelişmiş batılı devletlerin dini düşünceleri, inançları ve 

yaşayış biçimleri doğrultusunda bir çehre kazanmıştır.   

İslam ülkeleri turizm faaliyetlerine Batılı devletlere nispeten daha geç giriş yapmıştır (Pamukçu, 2017, 

s.1). Çünkü İslam ülkeleri Sanayi Devrimin sağlamış olduğu gelişmelerden daha geç istifade etmiştir. 

Batılı gelişmiş devletler tarafından bir çehre kazandırılmış turizm faaliyetleri ise, İslam inançlarına ters 

düştüğünden turizm bilinci İslami ülkelerde uzun yıllar boyunca oluşamamıştır. Çünkü bir yerden başka 

bir yere seyahatler sonucu ortaya çıkan her türlü sosyal, kültürel, iktisadi olaylar ve ilişkiler bütünü 

olarak kabul edilen turizm (Olalı ve Timur, 1988); batılı devletler tarafından liberalizm ile 

harmanlanarak hedonik bir tüketimin etkisi altında bırakılmıştır. Bu durum; turizmin tanımının, doğal 

kaynakların yanı sıra içki, kumar, fuhuş ve dünya nimetlerinin hunharca kullanılması olarak kabul 

edilmesine neden olmuş; bunların dışında gerçekleşecek faaliyetlerin turizm içerisinde 

değerlendirilemeyeceği algısı oluşturulmuştur. 

Sergilenen bu hedonik tüketimin sonu olmadığı ve geleceği ziyadesiyle tehdidi altında bıraktığı 

anlaşıldığında, konuya sürdürülebilir turizm çerçevesinden bakılmış, sonrasında buna koşut olarak 

sorumlu turizm türleri ortaya çıkmıştır. Helal turizm ise sahip olduğu ilkeleriyle hedonik tüketime karşı 

çevreci, israfı yasaklayan, insan sağlığına ve sosyal yaşantısına değer veren (Sarı, 2017, s.507) ve 

turistik faaliyetleri teşvik edici bir sorumlu turizm çeşidi yapısıyla ön plana çıkmaktadır. 

İslamiyet; çevreyi korumayı emretmiş, israfı ve insan sağlığına zararlı yiyecekleri haram kılmış bunun 

yanı sıra toplum inancıyla çatışmayı yasaklamıştır. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) bir 

hadisinde akarsuda akan suyun bile tasarruflu kullanılmasının yani israf edilmemesinin ehemmiyeti 

üzerinde durmuştur. Böyle bir durumda İslamiyet’in toplumsal hayatı ve çevreyi tehdit ve tahrip 

etmeyen, bilakis çevreye ve çevrede yaşayanlara fayda sağlayan bir sorumlu turizm anlayışını 

desteklediği sonucuna ulaşılmaktadır (Batman, 2017, s.32). 

Helal turizm kapsamında; İslamiyet’in turizm faaliyetleriyle ters düşen bir yapıya sahip olduğu 

düşüncesi ise turizmi kendi dini itikatları, düşünceleri ve yaşam tarzları doğrultusunda şekillendiren ve 

o doğrultuda turizme bir çehre kazandıran batılı düşünceye aittir. Çünkü turizm bir yerden başka bir 

yere seyahat edip başladığı yere geri dönünceye kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetler olarak kabul 

edilmektedir (Samori vd., 2016, s.132).  İslam dinine mensup bireylerin geldiği yere geri döneceği inancı 

da turistik faaliyetlere paralellik göstermektedir. Bunun yanı sıra İslamiyet seyahat etmeyi 

emretmektedir. İslamiyet’te Müslümanların nerden geldiğini bilip şükretmesi durumunda yiyip içmeleri 

bile ibadet olarak kabul görürken; Allah’ın yarattığı kâinatı gezmek, görmek ve ona bir anlam yüklemek 

yani tefekkür etmek de sevap kazanmaktır (Aydın, 1966, s.201; Batman ve Arpacı, 2016; Pamukçu, 

2017, s.26). Ayrıca İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadisinde “seyahat eden sıhhat bulur” 

ifade etmiştir. 

Tüm bu anlatılanlar ışığında; İslami kurallara göre şekillenen Helal turizm kapsamında turistik 

faaliyetlerin haram kılınmadığı hatta helal dairede teşvik edildiği düşünülürse bu turizm yaklaşımının 

sorumlu bir turizm çeşidi olarak ele alınıp geliştirilmesi; çevrenin korunmasında, israfın önüne 

geçilmesinde, sosyal yaşantıya ve dini inançlara değer verilmesinde böylelikle de turistik faaliyetlerin 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında büyük bir önem taşıdığı anlaşılmaktadır. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sanayi Devriminden sonra hedonik tüketimin ortaya çıkmasıyla makineleşme ve sanayileşme artmıştır. 

Bu durum, doğal kaynaklarda tükenmelere, sosyal yapıda ise bozulmalara neden olmaktadır. Böylelikle 

ortaya çıkan çevre sorunu tüm insanlığı tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır (Başol, Gökalp, 1997; Barlas, 

1998). Kaynağını doğa, çevre ve sosyal yapıdan alan turizm de hedonik tüketimin bir sonucu olarak 

ekonomik, toplumsal ve doğal çevreye ziyadesiyle zarar veren endüstriler arasındadır.  

Turizm işletmelerinin yanlış saha kullanımı flora ve fauna sistemlerine zarar vermekte, bu işletmelere 

ait atıkların denize bırakılması suları, filtresiz bacalardan tüten dumanlar ise havayı kirletmektedir. Bu 

muhteviyata ait turizm işletmelerin her geçen gün artması bölgelerin kültürel kimliklerini ve sosyal 

yapılarını da etkileyerek turistik faaliyetlerin sürdürülebilirliğine halel getirmektedir. 

Çünkü bir bölgenin turistik sürdürülebilirliğini sağlamak çevreye verilecek zararın en alt seviyede 

tutulmasıyla başlamakta, yöre halkının refah seviyesinin gözetilmesi ve halkın karar sürecine dâhil 

edilmesiyle devam etmektedir. Sürdürülebilirliğe zarar veren ve hedonik tüketimi tetikleyen kitlesel 

turizm ile çevre zarar görmekte ve çevre halkın kazanç sağlaması gereken gelir; paket tur, ulaşım araçları 

ve büyük otel sahiplerine kalmaktadır. Oysa sorumlu turizm anlayışıyla birlikte, yöre halkı bahsi geçen 

bu gelirlerin % 95’ine sahip olmaktadır (The International Ecotourism Society, 2011; Kahraman ve 

Türkay, 2014, s.50). 

Sorumlu turizm anlayışı kapsamında Helal turizm ile birlikte israftan kaçınılmakta, çevre düzeni ve 

temizliğine dikkat edilmekte, İslami düşünceye sahip turistlerin ve yöre halkın dini inançlarına saygı 

gösterilerek turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Helal turizmin hedonik tüketime 

karşın izlemiş olduğu çevreci yaklaşımla sürdürülebilirliğe katkı sağlamasının yanı sıra gelişime açık 

bir potansiyele sahip olması bölgelere ekonomik olarak da büyük oranda fayda sağlamaktadır. 

Bu bağlamda dünyada nüfusu 1,5 milyarı aşmış İslami düşünceye sahip Müslümanın yaşadığı 

düşünüldüğünde 1,5 milyar potansiyel turistin var olduğu sonucuna ulaşılmakta bunun yanı sıra yapılan 

araştırmalar sonucunda uluslararası turizm pazarında 2020 yılına kadar 192 milyar dolar turizm geliri 

olduğu da hesaba katılacak olursa çevreye sorumlu bir turizm çeşidi olarak fayda sağlayacak Helal 

Turizmin geliştirilmesinin ne kadar büyük bir önem sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
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Özet 
Turizm aktiviteleri içerisinde en önemli aşamalardan biri konaklama sürecidir. Konaklama sürecinde sunulan 

hizmetlerin misafirler tarafından da önemli bulunması, misafir memnuniyeti üzerinde etkilidir. Bu nedenle 

misafirlerin hangi hizmetlere ne kadar önem veriyor olduklarını bilmek, işletme yöneticileri açısından da stratejik 

bir bilgidir.  Helal konseptli konaklama işletmelerinde bazı hizmet içerikleri geleneksel konaklama işletmelerinden 

daha farklı olduğu için, hizmetlere verilen önemde misafirlerin muhafazakârlık düzeyleri de etkili olabilmektedir. 

Bu doğrultuda, bu araştırmada katılımcıların helal konseptli konaklama işletmelerinde verdikleri önemin 

muhafazakârlık düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amaçlanmıştır.  Araştırmada nicel 

araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Antalya’da hizmet veren helal konseptli beş yıldızlı 

otellerin misafirleri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, katılımcıların tüm hizmetlere büyük önem verdikleri 

belirlenmiştir. Ayrıca, katılımcıların ibadet hizmetlerine ve genel hizmetlere verdikleri önemin, muhafazakârlık 

düzeylerine göre farklılaştığı belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Helal Turizm, Muhafazakâr Turistler, Helal Konsept Oteller, Helal Konsept Otel 

Hizmetleri. 

 

HALAL CONCEPT ACCOMMODATION SERVICES: A RESEARCH ON CONSERVATIVE 

TOURISTS’ EVALUATIONS 

Abstract 

One of the most important steps in tourism activities is the accommodation process. The fact that the services 

offered during the accommodation process are also important by the guests is effective on guest satisfaction. For 

this reason, knowing how important guests are to services is also a strategic knowledge for business executives. 
As some of the service contents of halal concept accommodation companies are different from conventional 

accommodation companies, the level of conservatism of the guests in the importance given to the services can also 

be effective. In this regard, it is aimed to examine whether the importance of the participants in halal concept 

accommodation enterprises differs according to conservatism levels. Quantitative research methods were used in 

the research. The population of the study is the guests of five-star hotels with halal concept in Antalya. As a result 

of the research, it was determined that the participants paid great attention to all services. In addition, the 

importance of the participants in prayer services and general services differs according to their level of 

conservatism. 

Keywords: Halal Tourism, Conservative Tourists, Halal Concept Hotels, Halal Concept Hotel Services 
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GİRİŞ 

Her geçen yıl turizm faaliyetlerine katılan kişi sayısı artış göstermektedir. Yükselen refah seviyesi, artan 

eğitim düzeyi, ulaşım ve medya teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, bireylerin turizme olan 

ilgisindeki artış gibi sebepler, turizm hizmetlerine olan ilgiyi de arttırmaktadır. Benzer gelişmelerin 

görüldüğü Müslüman seyahat pazarında da her yıl turizm faaliyetlerine katılan kişi sayısının arttığı 

anlaşılmaktadır (Crescentrating, 2015; 2016; 2017; 2018). Müslüman seyahat pazarında meydana gelen 

büyüme, helal turizm pazarına da yansımaktadır. Öyle ki Müslüman seyahat pazarı içerisinde tatile çıkan 

kişilerin bir kısmı aynı zamanda helal turizm ilkeleri çerçevesinde seyahat eden turistlerden 

oluşmaktadır. 

 

Turizm eylemi kısaca; “seyahat ve konaklama süreçlerinin bileşiminden oluşan bir faaliyet” olarak 

değerlendirilebilir. Geleneksel turizm faaliyetlerinde olduğu gibi, helal turizm faaliyetlerinde de en 

önemli turistik süreçlerden birini konaklama süreci oluşturmaktadır. Ancak helal konseptli konaklama 

işletmelerinde konaklama hizmetleri özgün bir nitelik arz etmektedir. Helal konseptli konaklama 

işletmelerinde, geleneksel konaklama hizmetlerinden daha farklı içerikte bazı hizmet içerikleri 

sunulmaktadır. Deniz, Havuz, SPA gibi bazı hizmetlerin cinsiyetler bazında ayrı ayrı sunulması, otelin 

alkolsüz ortam şartlarına uygun olması, yiyecek-içecek üretim ve sunum süreçlerinde helal 

belgelendirmesi alınmış olması, genel alanlarda ve odalarda abdest almaya ve ibadet etmeye uygun 

altyapıların oluşturulmuş olması gibi çok sayıda hizmet bunlardan bazılarıdır. Bu hizmetlerin neler 

olduğu konusunda, referansını İslami kaynaklardan ve misafir beklentilerinden alan çeşitli standartlar 

mevcuttur. Her biri farklı maliyetler ve operasyonel gayretlere dayanan bu hizmetlerin misafirler 

tarafından ne kadar önemli bulunduğu dikkate değer bir noktadır. Birçoğu helal konseptli konaklama 

işletmelerine özgü olan bu hizmetlere misafirlerin ne kadar önem verdiğini bilmek bir taraftan 

işletmelerin uygulamalarına yol gösterecek bir sonuç olabilecekken bir taraftan bu konseptteki 

konaklama işletmelerinden hizmet alan misafirlerin sosyolojisi hakkında önemli işaretler ortaya 

koyabilir.  

 

Bu noktadan hareketle, bu çalışmada, helal konseptli konaklama hizmetlerinin misafirler tarafından ne 

kadar önemli bulunduğu incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, sadece misafirlerin hizmetlere verdikleri 

önem düzeyleri genel olarak incelenmemiş, aynı zamanda bu tutumlar, katılımcıların muhafazakârlık 

düzeylerine göre ayrıştırılarak değerlendirilmeye gayret edilmiştir. Araştırmada nicel araştırma 

yöntemlerinden tanımlayıcı araştırma modeli kullanılmış, veri toplama sürecinde ise anket tekniğinden 

istifade edilmiştir. Araştırmanın verileri, Antalya ili sınırları içerisinde hizmet veren beş yıldızlı helal 

konseptli konaklama işletmelerinden toplanmıştır. Bu nedenle araştırmanın evrenini Antalya ilindeki 

beş yıldızlı, helal konseptli konaklama işletmelerinden hizmet alan misafirler oluşturmaktadır. 

Araştırma verilerinin normal dağılım göstermemesi sebebiyle, parametrik olmayan test yöntemleri ile 

gerçekleştirilen analizler sonucunda katılımcıların; yiyecek-içecek hizmetlerine, kalite standartlarına ve 

yönetim politikalarına verdikleri önemin katılımcıların muhafazakârlık düzeyleri bakımından 

farklılaşmadığı, yani tüm katılımcıların bu hizmetlere benzer düzeyde önem atfettikleri belirlenmiştir. 

Ancak katılımcıların ibadet hizmetlerine ve genel hizmetlere verdiklerin önemin muhafazakârlık 

düzeylerine göre istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde farklılaştığı tespit edilmiştir. Öte yandan 

katılımcıların tüm hizmetlere yüksek derecede önem verdikleri görülmüştür. 

 

 KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Helal turizm kavramını en az iki ayrı boyuttan hareketle tanımlamak mümkündür. Bu tanımın birinci 

boyutunu “turist boyutu”, diğer bir ifadeyle “turizm talebi boyutu” oluşturmakta, ikinci boyutunu ise 

“turistik ürün-hizmet boyutu”, yani “turizm arzı boyutu” oluşturmaktadır. Helal turizm, turizm talebi 

boyutu açısından; İslami değerlere bağlı kalınarak gerçekleştirilen bir turizm türü (Mohsin, Ramli ve 

Alkhulayfi, 2016, s.139), olarak tanımlanabilirken, helal turizm, turizm arzı boyutu açısından ise, 

turistik ürün, hizmet ve etkinliklerin Müslümanların inançlarına uygun bir form kazandırılarak 

sunulması olarak tanımlanabilir. Bu turizm işletmeleri; ürün, hizmet ve etkinliklerini Müslümanların 

inançlarına uygun bir form kazandırılarak sunan (Tekin, 2014, s.756): 
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 Konaklama işletmeleri: Oteller, termal konaklama işletmeleri, moteller, apart oteller, 

pansiyonlar vb., 

 Seyahat işletmeleri: Tur operatörleri ve seyahat acentaları, 

 Yiyecek-içecek işletmeleri: Restoranlar, kafeler, vb., 

 Ulaştırma işletmeleri: Otobüs işletmeleri, otobüs terminalleri, karayolu mola noktaları, tren 

işletmeleri, tren istasyonları, metro istasyonları, marinalar, limanlar, yatlar, kruvaziyer gemileri, 

yolcu gemileri, feribotlar, havayolu işletmeleri, havalimanları yer hizmetleri vb., 

 Rekreasyon işletmeleri: Eğlence parkları, aquaparklar, milli parklar, temalı parklar, tabiat 

parkları, piknik ve günübirlik mesire alanları vb., 

 Diğer turistik işletmeler: Doğrudan turizm işletmesi olmayan ancak turistlerden gelir elde eden 

işletmeler; turistik alışveriş merkezleri, alışveriş merkezleri, kongre-konferans-fuar-sergi 

merkezleri vb., şeklinde tanımlanabilir. 

 

Geleneksel turizm sisteminde olduğu gibi helal turizm sisteminde de şüphesiz konaklama işletmeleri 

ayrı bir öneme sahiptir. Öyle ki turizm faaliyetinin başlangıcı ve bitişini “seyahat” süreci oluşturuyor 

olsa da asıl tatil eyleminin meydana geldiği aşamayı “konaklama” süreci oluşturmaktadır. Bu nedenle 

konaklama işletmeleri adeta tatil sürecinin de merkezi konumundadır. Turizm eyleminde böylesine 

büyük bir öneme sahip konaklama işletmeleri, helal turizm faaliyetlerinde de aynı önemi taşımaktadır.  

Helal turizm konseptindeki konaklama işletmeleri, misafirlerinin beklenti ve hassasiyetlerinin özgün 

nitelikleri gereği, geleneksel konaklama işletmelerinden daha farklı bazı hizmet, ürün ve etkinlikler 

sunmak durumundadırlar. Bu farkların temel dayanağı büyük oranda; İslami emir ve yasaklar ile 

misafirlerin bu daire içerisindeki beklentilerine göre şekillenmektedir. Helal konseptli konaklama 

işletmelerinin sunmaları gereken ürün, hizmet ve etkinliklere dair küresel düzeyde benimsenmiş 

kriterler olmasa da Türkiye dahil bazı ülkelerde bugüne kadar bu konseptteki konaklama işletmelerinin 

hizmet niteliklerini belirten çeşitli kural, ilke ve standartlar belirlenmiştir. Türkiye’de bu noktada birkaç 

özel girişimin (Dünya Helal Birliği-DHB, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma 

Araştırmaları Derneği-GİMDES, ADL Belge Danışmanlık) çeşitli kriterler çalışması olmakla birlikte, 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından da 2016 yılında “Helal Yönetim Sistemi-Oteller” adında 

bir çalışma yapılmıştır. Ancak bu çalışma gerek sektörel nedenler gerekse de sistemdeki kriterleri yerine 

getirmenin zorluğu nedeniyle sektörde yeterince karşılık bulmamıştır. Türkiye dışında bu konuda, 

Hırvatistan, Malezya, Hindistan, Endonezya, Rusya, İran gibi ülkelerin de bazı çalışmalar yaptıkları 

görülmektedir (Tekin ve Turhan, 2017, s.317-318). Bu ülkelerin haricinde; Azerbaycan, Uganda, 

Kamerun, Mali, Tayvan ve İspanya’nın da bazı çalışmalar yaptıkları bilinmektedir (Pamukçu, 2017, 

s.91). Öte yandan İslami İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün 

(SMIIC) de helal konseptli konaklama işletmeciliği ile ilgili olarak küresel düzeyli kriterler geliştirmeye 

çalıştığı bilinmektedir. Tüm bu çalışmaların ulaşılabilenlerinden (CS, 2009; Cankül, 2011; DHB, 2012; 

Akyol ve Kılınç, 2014; Arpacı, 2015; MS, 2015; ADL, 2016; Arpacı ve Batman, 2016; GİMDES, 2016; 

TSE, 2016; INS, 2016; Akbaba ve Çavuşoğlu, 2017; Güzel & Güzel, 2017; Özdemir, 2017; Tekin ve 

Turhan, 2017; Pamukçu, 2017; Serçek, Karakaş & Serçek, 2017; Soybalı, Boyraz & Dikmen, 2017; 

Yazıcıoğlu & Özata, 2017) sentezlenerek helal konseptli bir konaklama işletmesinde bulunması 

gerektiği düşünülen hizmet, ürün ve etkinlikler içeriği şu şekildedir (52 madde): 

 

 Otel personelinin helal turizm uygulamaları hakkında eğitilmiş olması, 

 Otel personelinin helal turizm misafir profili hakkında eğitilmiş olması, 

 Otel personeline ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için zaman ve imkân sunuluyor olması, 

 Otel personeli istihdamında Müslüman bireylerin tercih edilmesi, 

 Otelin finansal işlemlerinin İslami kurallara uygun gerçekleşiyor olması, 

 Otelin İslami usullere uygun kalite standardizasyon sistemlerine sahip olması, 

 Otelin reklam ve tanıtım politikasının İslami kurallara uygun olması, 

 Otele gelecek misafirlere otelin konsepti hakkında yeterli bilginin sunulması, 

 Otelde konaklama esnasında misafirlere kıyafet kuralları hakkında bilgilendirme yapılması, 

 Cuma namazları için otelde gerekli altyapı olması veya yakın bir camiye ulaşım hizmeti 

sunulması, 
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 Otelde İslami usullere uygun eğlence, sosyal, sportif, animasyonel, kültürel etkinliklere yer 

verilmesi, 

 Havuza/denize girmek için kullanılan alanların dışarıdan izlenmeye olanak vermemesi, 

 Havuza/denize ulaşmak için kullanılan güzergahların dışarıdan izlenmeye olanak vermemesi, 

 SPA, masaj, sauna ve kuaför hizmetlerinin bayan ve erkek misafirler için ayrı ayrı alanlarda 

sunulması, 

 SPA, masaj, sauna ve kuaför hizmetlerinde hemcins personelin hizmet vermesi, 

 Otel okuma salonlarında dini içerikli yayınların bulunması, 

 Otel oyun salonlarında kumarı çağrıştıran, şans temelli oyunlara yer verilmemiş olması, 

 Otelde sunulan bazı etkinliklerde (animasyon, spor vb.) hemcins personelin hizmet vermesi, 

 Otelde sunulan bazı etkinliklerin bayan ve erkek misafirler için ayrı ayrı sunulması, 

 Otel içerisinde satış ve pazarlaması yapılan gezi, rekreasyon turları ve market ürünleri gibi 

ikincil ürünlerin de İslami esaslara uygun olması, 

 Otelde sunulan etkinliklerin ibadet vakitlerine uygun zamanlarda olması, 

 Ramazan ayı, Kadir gecesi gibi özel zamanlarda özel etkinliklerin ve menülerin sunulması, 

 Otelde İslami usullere uygun olmayan etkinliklere yer verilmemesi, 

 Otel havuz/deniz olanaklarının bayan ve erkek misafirler için ayrı ayrı sunulması, 

 Çocuklar için ayrı havuz imkânı sunulması, 

 Yiyecek-içeceklerin İslami açıdan sakıncalı sayılan ürünleri içermemesi, 

 Yiyecek-içeceklerin İslami açıdan uygunluğunun sertifikalandırılmış olması, 

 Yiyecek-içecek seçiminde bütün mezheplerin kabul ettiği içeriklerin tercih edilmesi, 

 Otele dışarıdan tedarik edilen yiyecek-içeceklerin İslami açıdan uygunluğunun 

sertifikalandırılmış olması, 

 Yiyecek-içecek israfına yönelik tedbirlerin alınmış olması, 

 Otele evcil hayvanlar kabul ediliyorsa bu hayvanlar için özel yerlerin oluşturulmuş olması, 

 Otel genelindeki mahrem sayılabilecek alanlarda (havuz, plaj, masaj salonları vb.) kamera ve 

fotoğraf kaydının yapılmaması, 

 Otel genelinde yeterli kapasitede abdest alınabilecek alanların bulunması, 

 Otel genelinde yeterli kapasitede mescitlerin bulunması, 

 Otel genelindeki mescitlerin yerine ilişkin yeterli yönlendirme tabelalarının olması, 

 Otel genelindeki mescitlerin etraftan gelebilecek gürültü ve müzik yayınından yalıtılmış olması, 

 Otel genelinde namaz vakitleri hakkında bilgi veren sistemlerin olması, 

 Otel genelinde namaz vakitlerinde ezan okunması, 

 Otel genelinde tüm personelin İslami usullere ters düşen kıyafetler giymemesi, 

 Otel genelinde İslami açıdan sakıncalı durumda olan (insan, hayvan formunda) heykel, resim 

gibi dekorasyonlara yer verilmemesi, 

 Otel genelindeki internet hizmetinde aile filtresinin uygulanıyor olması, 

 Odalarda Kur'an-ı Kerim, seccade ve tespih bulunması, 

 Odalarda sunulan diğer kimyasal ve kozmetik malzemelerin helal kriterlere uygun olması, 

 Odalarda mahremiyeti koruyacak düzeyde ses yalıtımının olması, 

 Odalardaki TV kanallarının müstehcen yayınlar içermemesi, 

 Odalarda elektrik ve su israfına yönelik tedbirlerin alınmış olması, 

 Odalarda namaz kılabilecek uygun ve yeterli büyüklükte yer düzenlemesinin yapılması, 

 Odalarda kıble yönünü gösteren işaretlerin bulunması, 

 Odalarda namaz vakitlerini bildiren bilgilerin olması, 

 Oda tuvaletlerinin abdest almaya uygun olması, 

 Oda tuvaletlerinin kıble yönüne bakmaması, 

 Odalardaki yatakların ayaklarının kıble yönüne bakmaması, 
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YÖNTEM 

Bu araştırmanın temel amacı, helal konseptli beş yıldızlı konaklama işletmelerinden hizmet alan ve 

kendini dini anlamda muhafazakâr olarak tanımlayan turistlerin helal konseptli otelcilik hizmetlerine 

vermiş oldukları önemi, muhafazakârlık tutumları bazında incelemektir. Araştırmada beş yıldızlı 

otellere odaklanılmasının temel gerekçesi, bu işletmelerin; hizmet kapsamı, faaliyet sürelerinin 

uzunluğu ve kapasiteleri bakımından daha gelişmiş yapıda olmalarıdır. Araştırmanın verileri 2018 

yılında yayınlanan “Helal Turizm Turist Profili Antalya Destinasyonu:2017” isimli çalışmadan 

edinilmiştir. İlgili araştırma çerçevesinde 2017 yılı yaz sezonunda Antalya bölgesinde helal konseptli 

otelcilik hizmeti veren 5 adet 5 yıldızlı otelden 366 adet analize uygun anket edinilmiştir. Araştırmada 

nicel yöntemlerden “tanımlayıcı araştırma” yöntemi kullanılmıştır. Tanımlayıcı araştırma, bir 

örnekleme ilişkin olarak, araştırmacı tarafından gözlenen olguları, olayları, ilişkileri ve durumları 

tanımlamak için gerçekleştirilmektedir (Thomlison, 2001; Rubin ve Bobbie, 2008: akt: Tripodi ve 

Bender, 2010, s.120). Araştırmanın evrenini Antalya destinasyonunda helal konseptli konaklama 

işletmelerinden hizmet alan turistler oluşturmaktadır. Araştırmada Antalya destinasyonuna 

odaklanılmasının temel gerekçesi, Türkiye’de en fazla helal konseptli konaklama işletmesinin Antalya 

ili sınırları içerisinde faaliyet gösteriyor olmasıdır. MÜSİAD tarafından 2017 yılında konuyla ilgili 

olarak yayımlanan bir rapora göre ilgili tarih itibariyle Türkiye genelinde en az 63 adet tesis bu konseptte 

hizmet vermekte olup, bu tesislerin de 29’unun Antalya ili sınırları içerisinde bulunduğu 

belirtilmektedir. İlgili otellerin de 11’inin beş yıldız sınıfında olduğu anlaşılmıştır (Tekin, Turhan ve 

Turhan, 2017, s.26). Araştırmanın evreninde yer alan bu konaklama işletmelerinde kaç kişinin kaldığına 

dair herhangi bir resmi istatistik mevcut olmadığı için bir tahmin modeli geliştirilmiştir. Bu modelde 

evrendeki tesis sayısı, tesislerin ortalama yatak kapasitesi ve turistlerin ortalama kalış süresinden hareket 

edilmiştir. Bunun için veri toplaması gerçekleştirilen otellerden bu bilgiler temin edilmiştir. Elde edilen 

bilgilere göre tesislerin ortalama yatak sayısı 1.174, turistlerin ortalama kalış süresi ise 6 gecedir. Bu 

bilgilerden hareketle, evrendeki her bir işletmenin ortalama 1.174 yatağa sahip olduğu, her bir yatağın 

da ortalama 6 gün dolu olduğu var sayılmıştır. Bu durumda her bir işletmede altı günde bir 1.174 kişinin 

konakladığı tahmin edilmiştir. Bu sayı evrendeki toplam konaklama işletmesi sayısı (11) ile çarpılarak 

tüm evrende her altı günde bir 12.914 kişinin kaldığı bir ayda ise 64.570 turistin kaldığı var sayılmıştır. 

Evrendeki tüm konaklama işletmelerinin de 1 Mart – 1 Kasım tarihleri arasında açık oldukları 

değerlendirilip 8 ay açık kaldıkları var sayılarak evrendeki konaklama işletmelerinden hizmet alan turist 

sayısının 516.560 olduğu tahmin edilmiştir.1 Sahadaki tüm konaklama işletmelerinden veri toplamada 

yaşanabilecek ekonomik ve teknik zorluklar dolayısıyla araştırmada olasılıksız örnekleme 

yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. İmkan örneklemesi, rastgele örnekleme gibi 

isimlerle de anılan bu örnekleme tekniğinde; araştırmada erişimi kolay, hazır ve uygun durumda olan 

bireylere ulaşmak tavsiye edilmektedir (Bhattacherjee, 2012, s.69). Araştırmada katılımcılara ilişkin 

veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Literatürde yapılan araştırmada, bu çalışmanın amacını doğrudan 

karşılayacak herhangi bir çalışmaya erişilememiş, bu nedenle araştırmanın veri toplama aracı 

literatürdeki çeşitli çalışmalar (CBS-Aruba, 2005; Albayrak vd., 2011; CrescentRating, 2015; Sahilli 

Birdir, 2015; COMCEC, 2016; CrescentRating, 2016; COMCEC, 2017, CrescentRating, 2017, Tekin 

ve Turhan, 2017, Tekin, Turhan ve Turhan, 2018 ) incelenerek araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. 

Araştırma verilerinin analizinde SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde; merkezi 

eğilim ölçüleri ve parametrik olmayan test yöntemlerinden Kruskall Wallis H testlerinden istifade 

edilmiştir. 

 

Helal konseptli otelcilik hizmetlerine ilişkin ölçme aracı 5 faktör ve 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçme 

aracındaki maddelere ilişkin yanıtlar üçlü Likert sisteminde (1: önemli değil, 2: orta düzeyde önemli, 3: 

son derece önemli) farklı düzeylerde önem ölçmek üzere tasarlanmıştır. Olumsuz anlam içeren maddeler 

için ters kodlama yapılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Ölçme aracı beş boyut bazında helal konseptli 

otelcilik hizmetlerine verilen önemi ölçmek üzere tasarlanmıştır. Bu faktörler şu şekildedir: 

 Yiyecek-içecek hizmetlerine verilen önem (2 madde), 

                                                      
1 Antalya sınırları içerisinde helal turizm konseptinde hizmet veren beş yıldız sınıfındaki konaklama işletmelerinin ortalama 

yatak sayılarının gerçekte 1.174 yataktan daha düşük olduğu tahmin edilmektedir. Ancak araştırmanın geçerlilik seviyesini 

yüksek tutmak için evrendeki her bir konaklama işletmesinin bu kadar yüksek seviyede yatak kapasitesine sahip olduğu var 

sayılmıştır. 
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 İbadet hizmetlerine verilen önem (5 madde), 

 Genel hizmetlere verilen önem (4 madde) 

 Kalite standartlarına verilen önem (3 madde) 

 Yönetim politikalarına verilen önem (7 madde) şeklindedir. 

Ölçme aracındaki faktörler teorik olarak aynı amaç ve nitelikteki soruların bir araya getirilmesi ile 

oluşturulmuş, teorik faktörlere uygulama sonrasında herhangi bir faktör analizi uygulanmamıştır. 

Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hipotezler kurulmuş ve çalışmanın ilerleyen 

safhalarında test edilmiştir. 

 

 H1: Katılımcıların yiyecek-içecek hizmetlerine verdikleri önem muhafazakârlık düzeyleri 

bakımından istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. 

 H2: Katılımcıların ibadet hizmetlerine verdikleri önem muhafazakârlık düzeyleri bakımından 

istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. 

 H3: Katılımcıların genel hizmetlere verdikleri önem muhafazakârlık düzeyleri bakımından 

istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. 

 H4: Katılımcıların kalite standartlarına verdikleri önem muhafazakârlık düzeyleri bakımından 

istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. 

 H5: Katılımcıların yönetim politikalarına verdikleri önem muhafazakârlık düzeyleri bakımından 

istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. 

 

BULGULAR  

Katılımcıların demografik karakteristiklerine ve kişisel özelliklerine ilişkin bulgular 

Araştırma esnasında ulaşılan katılımcıların demografik karakteristiklerine ve kişisel özelliklerine 

ilişkin bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1: Katılımcıların demografik karakteristikleri ve kişisel özelliklerine ilişkin bulgular 

 
Cinsiyet Frekans % 

Kadın 160 43,7 

Erkek 204 55,7 

Medeni durum 

Evli çocuklu 245 66,9 

Evli çocuksuz 47 12,8 

Bekâr 70 19,1 

Yaş 

<18 10 2,7 

18-35 178 48,6 

36-56 156 42,6 

>56 21 5,7 

Eğitim düzeyi 

İlköğretim 27 7,4 

Lise 138 37,7 

Üniversite 167 45,6 

Lisansüstü 33 9,0 

Aylık gelir düzeyi 

<3,500 TL 66 18,0 

3.501-7.000 TL 116 31,7 

7.001-10.500 TL 65 17,8 

10.501-14.000 TL 55 15,0 

>14.001 TL 31 8,5 

Katılımcıların demografik karakteristikleri ve kişisel özellikleri incelendiğinde; %55,7’sinin erkek, 

%43,7’sinin kadın, %66,9’unun evli-çocuklu, %19,1’inin bekar, %12,8’inin evli-çocuksuz bireylerden 

oluştukları görülmektedir. Katılımcılar yaşları bakımından incelendiğinde; %48,6’lık bir oran ile önemli 

bir kısmının 18-35 yaş aralığında bireylerden oluştuğu, %42,6’lık bir oran ile ikinci büyük çoğunluğu 

ise 36-56 yaş aralığındaki bireylerin oluşturduğu belirlenmiştir. 56 yaşından büyük katılımcıların oranı 
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ise %5,7 düzeyindedir. Katılımcıların %45,6’lık bir oran ile büyük çoğunluğunu üniversite mezunları 

oluşturmaktadır. İkinci büyük çoğunluğu %37,7’lik bir oran ile lise mezunları oluşturmaktadır. 

Katılımcılar arasında lisansüstü mezunların oranı %9 iken ilköğretim mezunlarının oranı ise %7,4 

düzeyindedir. Son olarak katılımcıların gelir düzeyleri incelendiğine en büyük grubu %31,7’lik bir oran 

ile aylık 3.501-7.000 TL aralığında gelir düzeyine sahip olan katılımcıların oluşturduğu görülmektedir. 

Aylık gelir düzeyi 3.500 TL’den az olan katılımcıların oranı %18’iken aylık gelir düzeyi 7.001-10.500 

TL aralığından olan katılımcıların oranı %17.8 düzeyinde olup aylık gelir düzeyi 10.501-14.000 TL 

aralığında olan katılımcıların oranı %15, aylık gelir düzeyi 14.001 TL’den yüksek olan katılımcıların 

oranı ise %8,5 düzeyindedir. 

 

Araştırmanın hipotezlerine ilişkin bulgular 

Araştırmanın amacına yönelik analizlere geçilmeden önce helal konseptli otelcilik hizmetlerine ilişkin 

ölçme aracını oluşturan maddeler Cronbach’s Alpha yöntemiyle güvenirlik analizine tabi tutulmuştur. 

Yapılan analiz sonucunda 5 faktör 21 maddeden oluşan ölçme aracının genel güvenirlik katsayısının 

,807 olduğu, dolayısıyla ölçme aracının genel olarak güvenilir düzeyde olduğu bulgulanmıştır. Bu 

işlemin ardından 5 faktörün her biri ayrı ayrı Cronbach’s Alpha yöntemiyle güvenilirlikleri bakımından 

test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda faktörlerin güvenirlik katsayılarının; ,659 - ,823 aralığında 

olduğu belirlenmiştir. Güvenirlik analizinden sonra ölçme aracını oluşturan maddeler aritmetik ortalama 

ve standart sapma değerlerinden hareketle aşırı değerler bakımından incelenmiş. Maddelerin aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerlerinde herhangi bir aşırı uç değerin olmadığı görülmüştür. 

 

Araştırmanın veri toplama aracında, katılımcılara kendilerini dini anlamda muhafazakârlık açısından 

nasıl tanımladıkları kapalı uçlu olarak sorulmuştur. Katılımcıların %3,7’si kendisini “muhafazakâr biri 

değilim” şeklinde tanımlarken, %27,5’i kendisini “kısmen muhafazakâr biri”, %52,4’ü “muhafazakâr 

biri”, % 16,4’ü ise “son derece muhafazakâr biri” olarak tanımlamıştır. Araştırmada farklı 

muhafazakârlık düzeyindeki bireylerin helal konseptli otelcilik hizmetlerine vermiş oldukları önem 

düzeyleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Katılımcıların helal konseptli konaklama hizmetlerine vermiş oldukları önem, faktörler bazında ele 

alınarak analiz edilmiş, analiz sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2: Katılımcıların helal konseptli konaklama hizmetlerine vermiş oldukları önem 

 

Faktörler N 
Aritmetik 

ortalama 

Standart 

sapma 

Yiyecek-içecek hizmetleri faktörü 342 2,921 0,327 

İbadet hizmetleri faktörü 340 2,826 0,370 

Genel hizmetler faktörü 340 2,649 0,448 

Kalite standartları faktörü 339 2,844 0,361 

Yönetim politikaları faktörü 340 2,553 0,577 

 

Katılımcıların helal konseptli konaklama hizmetlerine vermiş oldukları önem, faktörler bazında 

incelendiğinde en yüksek önemin ( X̅: 2,92) yiyecek içecek hizmetlerine verildiği anlaşılmaktadır. Diğer 

hizmetlere nazaran daha az önemin ise ( X̅: 2,55) yönetim politikalarına verildiği görülmektedir. Ancak 

tüm faktörler için aritmetik ortalama değerinin 2,50’nin üzerinde olması (1: önemli değil, 2: orta 

düzeyde önemli, 3: son derece önemli), katılımcıların tüm faktörlerde yer alan hizmetlere dikkate değer 

düzeyde önem vermekte olduklarını göstermektedir. 

Faktörler bazında en yüksek önem verilen hizmetler incelendiğinde elde edilen bulgular Tablo 3’de 

sunulmuştur. 

 

Tablo 3: Katılımcıların en fazla önemi verdikleri helal konseptli konaklama hizmetleri 

 

Faktör Madde  �̅� 

Yiyecek-içecek hizmetleri faktörü Oteldeki tüm yiyecek-içeceklerin helal şartlarına uygun olması. 2,92 
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İbadet hizmetleri faktörü Otelin genelinde abdest alma ve mescit imkânları olması. 2,88 

Genel hizmetler faktörü 
Otelde bazı hizmetlerin (deniz, havuz, SPA vb.) bayan ve erkek 

misafirlere ayrı ayrı sunulması. 

2,81 

Kalite standartları faktörü Otelin helal gıda sertifikalı olması. 2,89 

Yönetim politikaları faktörü Otel genelinde israfa yönelik tedbirlerin alınması. 2,85 

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere katılımcıları helal konseptli konaklama hizmetlerinde en fazla önemi; helal 

gıda hizmetlerine, otel genelinde ibadet hizmetlerine, mahrem hizmetler olarak da sayılabilecek bazı 

hizmetlerin cinsiyetler bazında ayrı ayrı sunulmasına ve israfa yönelik tedbirler alınmış olmasına 

vermektedirler. 

 

Araştırmanın temel amacı olan, helal konseptli konaklama hizmetlerinin katılımcıların muhafazakârlık 

tutumları bazında incelenebilmesi için helal konseptli otelcilik hizmetlerini oluşturan maddeler faktörler 

bazında Kolmogorov-Smirnov yöntemiyle normallik testine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz soncunda 

beş faktörün hiç birinin normal dağılım sergilemediği (p1 p2, p3, p4, p5: <0,05) bulgulanmıştır. Bu nedenle 

katılımcıların muhafazakârlık düzeyleri ve helal konseptli otelcilik hizmetlerine verdikleri önemi 

belirlemede, muhafazakârlık tutum sorusu ikiden fazla grup oluşturduğu için, parametrik olmayan test 

yöntemlerinden Kruskall Wallis H testinden istifade edilmiştir.  

 

Araştırmanın “H1: Katılımcıların yiyecek-içecek hizmetlerine verdikleri önem muhafazakârlık düzeyleri 

bakımından istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır” hipotezini test etmek için yapılan 

test sonucu Tablo 4’de sunulmuştur. 

 

Tablo 4: Katılımcıların muhafazakârlık düzeyleri ve yiyecek-içecek hizmetlerine verdikleri önem 

arasındaki ilişki 

 
Kendinizi dini anlamda 

muhafazakârlık açısından nasıl 

tanımlarsınız? 

N 
Ortalama 

sıra 

Ki-

kare 
Anlamlılık 

Muhafazakâr biri değilim 12 136,42 

6,990 0,072 

Kısmen muhafazakâr biriyim 87 162,99 

Muhafazakâr biriyim 177 168,58 

Son derece muhafazakâr biriyim 55 168,91 

Toplam 331  

Yapılan testin sonucunda katılımcıların yiyecek-içecek hizmetlerine verdikleri önemin, kendilerini 

muhafazakârlık düzeyleri bakımından tanımladıkları gruplar bazında istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde 

farklılaşmadığı (p>0,05; p:0,072) bulgulanmıştır. Bu durum H1 hipotezinin kabul edilmesini 

gerektirmiştir. Elde edilen bulgu tüm farklı muhafazakârlık düzeyindeki bireylerin, yiyecek-içecek 

hizmetlerine benzer düzeylerde önem verdiklerini işaret etmektedir. 

 

Araştırmanın “H2: Katılımcıların ibadet hizmetlerine verdikleri önem muhafazakârlık düzeyleri 

bakımından istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır” hipotezini test etmek için yapılan 

test sonucu Tablo 5’de sunulmuştur. 

Tablo 5: Katılımcıların muhafazakârlık düzeyleri ve ibadet hizmetlerine verdikleri önem arasındaki 

ilişki 

 
Kendinizi dini anlamda 

muhafazakârlık açısından nasıl 

tanımlarsınız? 

N 
Ortalama 

sıra 

Ki-

kare 
Anlamlılık 

Muhafazakâr biri değilim 12 95,00 

14,468 0,001 

Kısmen muhafazakâr biriyim 87 153,09 

Muhafazakâr biriyim 176 171,16 

Son derece muhafazakâr biriyim 54 179,68 

Toplam 329  
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Yapılan testin sonucunda katılımcıların ibadet hizmetlerine verdikleri önemin, kendilerini 

muhafazakârlık düzeyleri bakımından tanımladıkları gruplar bazında, istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde 

farklılaştığı (p<0,05; p:0,001) bulgulanmıştır. Bu durum H2 hipotezinin reddedilmesini gerektirmiştir. 

Ortaya çıkan farkın hangi gruplar bazında olduğunu belirlemek için Tek yönlü varyans analizi ve Post 

Hoc testlerinden Tamhane’s T2 testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda en büyük farkın sırasıyla; 

kendisini “son derece muhafazakâr biri” olarak tanımlayanlar ile kendilerini “muhafazakâr biri değilim” 

ve “kısmen muhafazakar biriyim” olarak tanımlayanlar arasında olduğu belirlenmiştir. Öte yandan 

grupların ortalama sıraları incelendiğinde, muhafazakârlık düzeyi arttıkça ibadet hizmetlerine verilen 

önemin de artış gösterdiğine dair bir eğilim izlenmektedir. Bu durumun istatistiksel açıdan anlamlı bir 

ilişki ifade edip etmediğini anlamak için katılımcıların muhafazakârlık düzeyleri ile ibadet hizmetlerine 

verdikleri önem arasındaki ilişki, Spearmen Rho testi ile analiz edilmiştir. Yapılan testin sonucu Tablo 

6’da sunulmuştur. 

 

Tablo 6: Katılımcıların muhafazakârlık düzeyleri ve ibadet hizmetlerine verdikleri önem arasındaki 

ilişki-korelasyon analizi 

 

Spearman Rho 
Muhafazakârlık 

düzeyi 

İbadet 

hizmetlerine 

verilen önem 

Muhafazakârlık 

düzeyi 

Korelasyon 

katsayısı 
1,000 ,176** 

Anlamlılık . ,001 

N 353 329 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere, katılımcıların muhafazakârlık düzeyleri ile ibadet hizmetlerine verdikleri 

önem arasında istatistiksel açıdan anlamlı (p: 0,001; p<0,05), pozitif yönlü ve %17,6 düzeyinde bir ilişki 

mevcuttur. Bu bulgu, muhafazakârlık düzeyindeki artışla birlikte ibadet hizmetlerine verilen önemde de 

artış görülebileceği şeklinde yorumlanabilir. 

Araştırmanın “H3: Katılımcıların genel hizmetlere verdikleri önem, muhafazakârlık düzeyleri 

bakımından istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır” hipotezini test etmek için yapılan 

test sonucu Tablo 7’de sunulmuştur. 

 

Tablo 7: Katılımcıların muhafazakârlık düzeyleri ve genel hizmetlere verdikleri önem arasındaki ilişki 

  

Kendinizi dini anlamda muhafazakârlık 

açısından nasıl tanımlarsınız? 
N 

Ortalama 

sıra 

Ki-

kare 
Anlamlılık 

Muhafazakâr biri değilim 12 120,75 

16,781 0,001 

Kısmen muhafazakâr biriyim 87 151,94 

Muhafazakâr biriyim 176 161,66 

Son derece muhafazakâr biriyim 54 206,75 

Toplam 329  

Yapılan testin sonucunda katılımcıların genel hizmetlere verdikleri önemin kendilerini muhafazakârlık 

düzeyleri bakımından tanımladıkları gruplar bazında istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde farklılaştığı 

(p<0,05; p:0,001) bulgulanmıştır. Bu durum H3 hipotezinin reddedilmesini gerektirmiştir. Ortaya çıkan 

farkın hangi gruplar bazında olduğunu belirlemek için Tek yönlü varyans analizi ve Post Hoc 

testlerinden Tamhane’s T2 testi kullanılmıştır. Yapılan Tamhane’s T2 testi sonucunda gruplar 

arasındaki en büyük farkın sırasıyla kendisini “son derece muhafazakâr biri” olarak tanımlayanlar ile 

kendilerini “muhafazakâr biri değilim” şeklinde olarak tanımlayanlar arasında olduğu belirlenmiştir. 

Genel hizmetlere verilen öneme ilişkin ortalama sıra değerlerinin katılımcıların muhafazakârlık 

düzeyleri arttıkça yükseldiği görülmektedir. Aradaki gözle izlenen bu ilişkinin istatistiksel açıdan 

anlamlı olup olmadığını anlamak için Spearmen Rho testi ile analiz gerçekleştirilmiştir. Analizden elde 

edilen bulgu Tablo 8’de sunulmuştur.  
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Tablo 8: Katılımcıların muhafazakârlık düzeyleri ve genel hizmetlere verdikleri önem arasındaki 

ilişki-korelasyon analizi 

 

Spearman RHO 
Muhafazakârlık 

düzeyi 

Genel 

hizmetlere 

verilen önem 

Muhafazakârlık 

düzeyi 

Korelasyon 

katsayısı 
1,000 ,199** 

Anlamlılık . ,000 

N 353 329 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere, katılımcıların muhafazakârlık düzeyleri ile genel hizmetlere verdikleri 

önem arasında istatistiksel açıdan anlamlı (p: 0,000; p<0,05), pozitif yönlü ve %19,9 düzeyinde bir ilişki 

mevcuttur. Bu bulgu, muhafazakârlık düzeyindeki artışın genel hizmetlere verilen önemde de artışa 

neden olabileceği şeklinde yorumlanabilir. 

 

Araştırmanın “H4: Katılımcıların kalite standartlarına verdikleri önem, muhafazakârlık düzeyleri 

bakımından istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır” hipotezini test etmek için yapılan 

test sonucu Tablo 9’da sunulmuştur. 

 

Tablo 9: Katılımcıların muhafazakârlık düzeyleri ve kalite standartlarına verdikleri önem arasındaki 

ilişki 

 

Kendinizi dini anlamda muhafazakarlık 

açısından nasıl tanımlarsınız? 
N 

Ortalama 

sıra 

Ki-

kare 
Anlamlılık 

Muhafazakar biri değilim 12 132,00 

7,579 0,056 

Kısmen muhafazakar biriyim 86 152,08 

Muhafazakar biriyim 176 169,22 

Son derece muhafazakar biriyim 54 176,10 

Toplam 328  

 

Yapılan testin sonucunda katılımcıların kalite standartlarına verdikleri önemin, kendilerini 

muhafazakârlık düzeyleri bakımından tanımladıkları gruplar bazında istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde 

farklılaşmadığı (p>0,05; p:0,056) bulgulanmıştır. Bu durum H4 hipotezinin kabul edilmesini 

gerektirmiştir. Elde edilen bulgu, tüm farklı muhafazakârlık düzeyindeki bireylerin, kalite standartlarına 

benzer düzeylerde önem verdiklerini işaret etmektedir. 

 

Araştırmanın “H5: Katılımcıların yönetim politikalarına verdikleri önem, muhafazakârlık düzeyleri 

bakımından istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır” hipotezini test etmek için yapılan 

test sonucu Tablo 10’da sunulmuştur. 

 

Tablo 10: Katılımcıların muhafazakârlık düzeyleri ve yönetim politikalarına verdikleri önem 

arasındaki ilişki 

 

Kendinizi dini anlamda muhafazakarlık 

açısından nasıl tanımlarsınız? 
N 

Ortalama 

sıra 

Ki-

kare 
Anlamlılık 

Muhafazakar biri değilim 12 143,08 

2,234 0,525 

Kısmen muhafazakar biriyim 87 157,15 

Muhafazakar biriyim 176 166,71 

Son derece muhafazakar biriyim 54 176,95 

Toplam 329  
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Yapılan testin sonucunda katılımcıların yönetim politikalarına verdikleri önemin kendilerini 

muhafazakârlık düzeyleri bakımından tanımladıkları gruplar bazında istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde 

farklılaşmadığı (p>0,05; p:0,525) bulgulanmıştır. Bu durum H5 hipotezinin kabul edilmesini 

gerektirmiştir. Elde edilen bulgu, tüm farklı muhafazakârlık düzeyindeki bireylerin, yönetim 

politikalarına benzer düzeylerde önem verdiklerini işaret etmektedir. 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın sonuçları genel olarak incelendiğinde, katılımcıların yaklaşık; %56’sının erkek, %44’ünün 

kadınlardan oluştuğu, %67’sini evli-çocuklu bireylerin oluşturduğu, %49’luk bir oran ile neredeyse her 

iki katılımcıdan birinin 18-35 yaş aralığında olduğu, toplamda katılımcıların %91’ini 18-56 yaş 

aralığındaki bireylerin oluşturduğu, %55’ini üniversite ve üstü eğitim düzeyindeki bireylerin 

oluşturduğu, %32’lik bir oran ile çoğunluğun aylık 3.501-7.000 TL gelir düzeyinde olduğu 

bulgulanmıştır.  Bu bulgular katılımcıların çoğunlukla; evli-çocuklu, yükseköğrenim görmüş ve orta-üst 

gelir düzeyinde bireyler olduğunu ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda,veri toplanan işletmelerdeki tatil 

maliyetlerinin katılımcıların gelir düzeyi ile örtüştüğü anlaşılmaktadır. 

 

Araştırmada, katılımcıların helal konseptli konaklama işletmelerindeki hizmetlere verdikleri önemin, 

katılımcıların muhafazakârlık düzeyleri bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çeşitli 

hipotezler kurularak araştırmanın amacı gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada yapılan analizler 

sonucunda, katılımcıların helal konseptli konaklama hizmetlerinin tümüne yüksek derecede önem 

atfettiği bulgulanmıştır. Ancak helal konseptli konaklama hizmetlerine ilişkin maddelerden oluşan tüm 

faktörler içerisinde en fazla önemin ( X̅: 2,92) yiyecek-içecek hizmetlerine, bu faktörde de otel genelinde 

yiyecek-içeceklerin helal şartlarına uygun olmasına verildiği bulgulanmıştır. Bu bulgunun Tekin ve 

Turhan (2017, s.7-8), Boyraz vd., (2017, s.170-172), Serçek, Karakaş ve Serçek, (2017, s.186-187) ve 

Zengin vd., (2017, s.216-217) tarafından yapılan araştırmaların bulguları ile örtüştüğü görülmektedir. 

Öte yandan bu bulgunun her yıl Müslüman seyahat pazarı hakkında kapsamlı araştırmalar yapan 

CrescentRating’in (2018, s.10) Müslüman turistlerin en fazla önem verdikleri hizmetler içeriği ile de 

örtüştüğü görülmektedir. Bu noktadan hareketle Müslüman seyahat pazarındaki bireylerin 

hassasiyetlerinin evrensel bir tutarlılık gösterdiğini söylemenin mümkün olduğu değerlendirilmektedir. 

Katılımcılar helal konseptli konaklama hizmetlerinde en yüksek ikinci önemi kalite standartlarına 

vermektedirler. Bu hizmetler içerisinde en yüksek önemin ( X̅: 2,89) de otelin helal gıda sertifikalı 

olmasına verildiği görülmektedir. Bu bulgu da Tekin ve Turhan (2017, s.9) tarafından yapılan 

araştırmanın bulguları ile örtüştüğü görülmektedir. Her iki bulguda da katılımcıların en yüksek 

hassasiyeti helal gıda kavramına gösterdiği görülmektedir. Bu durum gıda noktasındaki beklentinin 

katılımcılar açısından en başat faktör olarak değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. 

 

Katılımcılar helal konseptli konaklama hizmetlerinde en yüksek üçüncü önemi ibadet hizmetlerine 

vermektedirler. Bu hizmetler içerisinde en yüksek önem ise ( X̅: 2,88) otel genelinde abdest alma ve 

mescit imkânlarına verilmektedir. Bu bulgu da; Tekin ve Turhan’ın (2017, s.7-8), Boyraz ve diğerlerinin 

(2017, s.170-172), Serçek, Karakaş ve Serçek’in (2017, s.186-187), Zengin ve diğerlerinin (2017, s.216-

217)  ve CrescentRating’in (2018, s.10) Müslüman seyahat pazarındaki bireylerin beklentilerine ilişkin 

tespitleriyle örtüştüğü görülmektedir. Tatil esnasında oda dışında, otel genelinde ibadet imkânı 

sunuluyor olması, misafirler için önemli bir kolaylık oluşturmaktadır. 

 

Araştırmada katılımcılara kendilerini dini anlamda ne kadar muhafazakâr olarak tanımladıkları 

sorulmuştur. Elde edilen bulgularda katılımcıların yalnız %3,7’sinin kendisini muhafazakâr olarak 

tanımlamadıkları görülmüştür. Helal konseptli konaklama işletmelerini kendini “muhafazakâr olarak 

tanımlamayan” bireylerin de tercih ediyor olmasının bu işletmelerden hizmet alan bireylerin kesin bir 

homojenlik arz etmediğini işaret etmektedir. Öte yandan tüm katılımcıların içerisinde kendisini “son 

derece muhafazakâr” olarak tanımlayan bireylerin oranı %16,4 düzeyindeyken geri kalan katılımcılar 

kendilerini “muhafazakar ve kısmen muhafazakar” olarak nitelemektedirler. Bu durum da helal 

konseptli konaklama işletmelerini tercih eden bireylerin muhafazakârlık düzeyleri bakımından heterojen 

bir kitle oluşturduklarını ortaya koymaktadır. 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY 

 

   24 

 

 

Araştırmanın hipotezlerine yönelik olarak yapılan testler sonucunda katılımcıların; ibadet hizmetlerine 

ve genel hizmetlere verdikleri önemin muhafazakârlık düzeylerine göre farklılaştığı, her iki hizmet 

türünde de en yüksek önemi kendini “son derece muhafazakâr” olarak tanımlayan katılımcıların verdiği 

belirlenmiştir. Öte yandan ibadet hizmetlerine ve genel hizmetlere verilen önem ile muhafazakârlık 

düzeyleri arasında da pozitif yönlü bir korelasyonel ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu durum 

muhafazakârlık düzeyindeki artış ile ibadet hizmetlerine ve genel hizmetlere verilen önemin doğru 

orantılı olduğunu işaret etmektedir. Katılımcıların; yiyecek-içecek hizmetlerine, kalite standartlarına ve 

yönetim politikalarına vermiş oldukları önem düzeylerinin muhafazakârlık düzeyleri bazında değişim 

göstermiyor olması, tüm katılımcıların bu hizmetlere benzer düzeylerde önem atfettiklerini işaret 

etmektedir. Bu çerçevede, araştırmanın bulguları doğrultusunda çeşitli öneriler geliştirilmiştir: 

 

 Helal konseptli konaklama işletmelerinde misafirler tüm hizmetlere önem vermekle beraber 

yiyecek-içecek hizmetlerinin helal gıda ilkeleri çerçevesinde olmasına ayrı bir önem 

yüklemektedirler. Bu nedenle bu konseptte çalışan konaklama işletmelerinin helal gıda üretim 

sistemlerine ve bu alandaki kalite standartlarına daha fazla önem vermesinin misafir 

memnuniyeti bakımından olumlu etkileri olacağı düşünülmektedir. 

 Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Aşçılık gibi mutfak departmanına yönelik eğitim veren 

programlarda helal gıda üretim sistemleri hakkında ders içerikleri oluşturmanın bu tür 

işletmelerde çalışacak öğrencilere önemli bir altyapı kazandıracağı değerlendirilmektedir. 

 Türkiye’de her ne kadar helal gıda sistemleri üzerine yasal ve teknik altyapı oluşmuş olsa da 

helal konseptli konaklama işletmeciliği noktasında mevzuatta ciddi bir noksan söz konusudur. 

Bu durum bu konseptte çalışan konaklama işletmelerinde hizmet standardizasyonuna imkan 

vermemektedir. Helal konseptli konaklama işletmelerinde de belirli bir hizmet kalitesi 

standardının yakalanabilmesi için başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Helal 

Akreditasyon Kurumu olmak üzere tüm paydaşların acil eylem planları üretmeleri ve mevzuat 

hazırlıkları yapmalarının sektöre katkı sunacağı değerlendirilmektedir. 

 Misafirler için helal gıda kadar önem arz eden bir başka nokta da ibadet hizmetleridir. Odalarda 

sunulan ibadet altyapısı dışında, otellerin genel alanlarında da toplu ibadete uygun mimari, 

tasarım ve kapasitede ibadet alanlarının hazırlanması, özellikle Cuma namazları noktasında 

gerekli hizmetlerin oluşturulmasının misafir memnuniyeti üzerine katkısı olacağı 

değerlendirilmektedir. 

 Literatürde helal turizm ile ilgili çalışmaların sayısı her ne kadar gün geçtikçe artış gösteriyor 

olsa da özellikle helal konseptli konaklama işletmelerinde sunulan hizmetlerin misafirler 

nazarındaki değerlendirmelerini içeren çalışma sayısının da arttırılmasının bu konseptteki 

konaklama işletmeciliğine katkı sunacağı değerlendirilmektedir. 
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Özet 
Toplum içerisinde özürlü, engelli ya da dezavantajlı gibi isimlerle adlandırılan kişiler, yaşadıkları sağlık sorunları 

sebebiyle fiziksel ve psikolojik olarak zorlanmakta, aynı zamanda yaşadığı toplumda negatif ayrıma da 

uğrayabilmektedir. Rekreasyon, bu kişilerin dezavantajlarını hafifletmede ya da dezavantajları ile yaşamayı 

öğrenmede terapötik bir süreç olarak kullanılmaktadır; diğer taraftan kişilerin toplumsal kabul edilebilirliğini 

sağlamada da rekreasyondan bir yöntem olarak yararlanılabilmektedir. Bu çalışmada, toplumsal sorunları, 

yenilikçi bakış açısıyla çözmek şeklinde ifade edilebilecek olan sosyal inovasyon kapsamında golf sporunun 

terapötik etkisinden yararlanarak helal turizmde değerlendirilmesi kavramsal olarak incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal İnovasyon, Golf Terapi, Helal Turizm, Rekreasyon, Terapi. 

 

EVALUATION OF GOLF THERAPY IN HALAL TOURISM IN THE SCOPE OF SOCIAL 

INNOVATION 

Abstract 
Individuals described as disadvantaged or people with disabilities are likely to suffer physically and 

psychologically in the society due to their special needs. They may also suffer discrimination. In this vein, 

recreation is used as a therapeutic process that can potentially help alleviate the disadvantages of these individuals 

or, at least, help them adapt with their disadvantages. On the other hands, recreation can be used as a method to 

provide social acceptability for people with special needs. In this conceptual study, golf as a therapeutic tool is 

explored from a social innovation perspective. The study views these concepts from the perspective of halal 

tourism. 

Keywords: Social Innovation, Golf Therapy, Halal Tourism, Recreation, Therapy. 

 

GİRİŞ 

İnovasyon, sahip olunan kaynaklardan daha büyük veya farklı değerler elde etmede bilginin, hayal 

gücünün ve inisiyatifin bilinçli olarak uygulanmasıdır. İnovasyon, yeni fikirlerin üretildiği ve faydalı 

ürünlere dönüştürüldüğü tüm süreçleri içerir (Businessdictionary, 2018). İnovasyon üzerine akademik 

çalışmalar, iki farklı akıma ayrılmaktadır. Birinci akım, bireysel yaratıcılık, örgütsel yapı, çevresel 

bağlam, sosyal ve ekonomik faktörler gibi inovasyon üreten örgütsel ve toplumsal süreçleri araştırır. 

İkinci akım ise inovasyona, yeni ürünler, ürün özellikleri ve üretimde kendini gösteren bir sonuç olarak 

yaklaşır (Phills Jr, Deiglmeier ve Miller, 2008:37). 

Bu çalışmada, birinci akımda yer alan ve sosyal olaylarla ilgilenen inovasyon ele alınmıştır. Mumford 

(2002:253) sosyal inovasyonu, insanların bir veya daha fazla ortak hedefi karşılamak için kişilerarası 
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aktiviteleri veya sosyal etkileşimleri nasıl organize etmesi gerektiğine dair yeni fikirlerin üretilmesi ve 

uygulanması şeklinde tanımlamıştır. Phills Jr, vd. (2008:36) ise sosyal inovasyonu: “Sosyal ihtiyaçlara 

ve sorunlara yeni çözümler bulmak, desteklemek ve uygulamak için yeni bir süreç” olarak 

belirtmektedir. Başka bir tanımda ise sosyal inovasyon, sosyal ilerlemeyi destekleyen; genellikle 

sistematik, sosyal ve çevresel sorunlara etkili çözümler geliştirme ve uygulama süreci olarak 

tanımlanmaktadır (Defining Social Innovation, 2018). Avrupa Komisyonu (2018) ise sosyal 

inovasyonu: Sosyal ihtiyaçları karşılayan, sosyal ilişkiler yaratan ve yeni iş birlikleri oluşturan, yeni 

fikirler olarak belirtmektedir. Bu yenilikler, karşılanmamış sosyal ihtiyaçları daha etkin bir şekilde ele 

alan ürünler, hizmetler veya modeller şeklinde olabilir.  

Sosyal sorunlardan biri engelli ya da dezavantajlı olarak görülen kişilerin topluma adapte edilmesidir. 

Toplumda 'özürlü' olarak adlandırdığımız grup, bazı fiziksel veya zihinsel engellere sahip; toplumun 

katılım, memnuniyet ve başarı için sunduğu fırsatları değerlendirmede dezavantajlı olan bireylerdir 

(Trowbridge, 1980: 90). TUİK, istatistiki verilere temel oluşturabilmesi için engelli bireyi: “Doğuştan 

veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal, sosyal 

yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamayan kişiler” olarak 

tanımlamıştır (TUİK, 2018). Kişinin sahip olduğu dezavantaj veya dezavantajlar, kişiyi fiziksel ve 

psikolojik olarak zorlamakla birlikte; engelli kişi, engeli haricinde fakat engeli sebebiyle, bazı sorunlarla 

da baş etmek zorunda kalabilmektedir (Engeliller.gen.tr, 2018). Kamusal alanlardan yararlanma 

konusunda engelli bireyler ile diğer bireyler arasında fark olmamakla birlikte, özürlü bireylerin engelleri 

nedeniyle, hareket yeteneği sınırlılıkları söz konusudur. Yollar, kaldırımlar, parklar, ulaşım araçları gibi 

fiziksel çevre unsurları, engelli bireylerin topluma katılmasına, ciddi sorunlar teşkil etmektedir (Öztürk, 

2011: 25). Çalışma hayatında yer almak isteyen engelli birey, işverenlerin önyargıları ile baş etmek 

zorunda kalmaktadır. İş verenler, işyerinde engelli bireylerle uğraşmak zorunda kalınması gibi 

önyargılara sahiptir (Engeliller.gen.tr, 2018). Fiziksel ya da zihinsel sorunlar bağlamında, her bir engelli 

bireyin içinde bulunduğu aileler de çeşitli zorluklar yaşamaktadır; özellikle zihinsel engelli bireye sahip 

aileler, ekonomik ve duygusal güçlüklerle baş etmektedirler (Yıldırım Sarı, 2007) çünkü zihinsel 

yetersizliği olan bireyin bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu, sağlıklı bir bireyin bakımından daha fazla 

insan gücü, maliyet ve zaman gerektirmektedir (Turan Gürhopur ve İşler Dalgıç, 2017). 

Kişinin sahip olduğu dezavantajları azaltmak veya dezavantajlarına uyumlu bir şekilde hayat 

sürdürebilmesi için rekreasyonun terapötik etkisinden yararlanılabilmektedir. Rekreasyon, 1800'lü 

yıllarda İngiltere'de tedavinin bir parçası olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bunun temelinde yatan 

felsefe ise engelli hastaları ve/veya hastalıklara sahip bireyleri, toplumdan uzak tutmak yerine; hastalara, 

insanlık onuruna yakışır şekilde davranma, yatmaktadır (Snead, 2003: 500). Günümüzde ise engelli 

bireylerin, diğer insanlar gibi haklarının olduğu anlayışı benimsenmiştir. 2006 yılında Engellilerin 

Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin amacı, “Tüm engelli insanların temel 

özgürlüklerden ve bütün insan haklarından tam ve eşit bir şekilde faydalanmasını teşvik etmek, 

sağlamak, korumak ve insan olmaktan ileri gelen haysiyetlerine yönelik saygıyı arttırmak” olduğunu 

belirtir (Dünya Sağlık Örgütü [WHO], 2011).    

2006 yılında kabul edilen Engelli Bireylerin Hakları Sözleşmesinden çok önce İslam, engelli bireylerin 

toplum içerisinde yaşantısını kolaylaştırmayı benimsemiştir. Tüm insanların eşit olduğunu, ancak 

takvada üstünlüğü kabul etmiştir. İslam, engelli bireylerin, engellerinden dolayı ibadetlerinde kolaylık 

göstermiş; ya da kişinin özrüne bağlı olarak ibadetlerden sorumlu dahi tutmamıştır (Nasibov, Göçmen 

ve Üngüren, 2017; Gün, 2015). İslam dini gerek engelliye gerekse onun istihdamına, sosyalleşmesine 

ve noksanlıklarına rağmen hayattaki varlığının tanınmasına/kabullenilmesine büyük ölçüde önem 

vermektedir (Nasibov,vd., 2017).  

Terapötik rekreasyon, hasta bakımında kaliteli hizmet sunma yöntemlerinden biri olarak ele alınabilir. 

Yaşlı ve uzun süre bakım gerektiren hastalarda, günlük bakım hizmetleri dışında, hastaların yapacak bir 

şey olmamasından dolayı sıkılmaları, saldırgan kişilik geliştirmeleri ve hastaya bakan kişiye bağımlı 

oldukları fark edilmiştir (Vise, 1994: 330). Bu tür hastalar için rekreasyon, hastaların psikolojik 

zorlanmalarını önleme, enerjilerini boşaltma gibi işlevler görmektedir (New York Eyaleti Ruh Sağlığı 

Meşgale Tedavisi Dairesi, 1968: 21). İnsanların hastalıkları veya uzuv kayıpları, kişilerin rekreasyona 

tek başlarına katılmasına engel teşkil edebilmektedir. Böyle bir durumda, hastanın rekreasyon 
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etkinliğine katılabilmesi için terapötik rekreasyon uzmanına ihtiyaç vardır (Daly ve Kunstler, 2006:178). 

Tereapötik rekreasyon uzmanı, doktor ve fizik tedavi uzmanı ile birlikte, faaliyet planı hazırlar; hasta 

odaklı ve hedefe yönelik faaliyetleri koordine etmek için sorumluluk üstlenir; ayrıca hastanın kendi 

sorumluluklarını üstlenene kadar ona rehberlik eder (Austin, 2001: 50).  

Engelli bireylerin kültürel yaşam, dinlenme, eğlence ve spora katılım hakkı, Engellilerin İnsan Haklarına 

Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 30. maddesinde de belirtilmiştir (Dünya Engeliler Vakfı, 2018). 

Dezavantajlı bu gruplar için boş zamanlarının değerlendirilmesi önemlidir (Tezcan, 1977: 37). 

Dezavantajlı gruplara yönelik kamu ya da özel sektör kurumlarının sunduğu programlar, aktiviteler, 

sağlık rekreasyonu olarak adlandırılır (Corders ve İbrahim, 1996: 11). Sağlık rekreasyonu için kullanılan 

“Boş zaman” ın nitelik olarak iki fonksiyonu bulunur (Karaküçük, 2012: 20): 

 Dezavantajlı gruplara yönelik özel tasarlanmış aktiviteler, grup üyelerinin eğlenerek, 

oynayarak, yarışarak ve mutluluk yaşayarak genel vücut gelişimlerine katkı sağlar. 

 Herhangi bir dezavantajı bulunmayan bireyler için boş zamanın değerlendirilmesi neyi ifade 

ediyorsa, dezavantajlı grup üyeleri için de aynı durum söz konusudur.  Dezavantajlı grubun, boş 

zamanlarını dinlenerek ve eğlenerek geçirmesi amaçlanır. 

 

Golf Sporunun Terapötik Etkisi 

Dünya genelinde yaşayan bir milyardan fazla insanın, diğer bir ifade ile dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 

15’inin bir tür engellilik ile yaşadığı tahmin edilmektedir (WHO, 2011). Türkiye’de ise 2011 Nüfus ve 

Konut Araştırması sonuçlarına göre, en az bir engeli olan (3 ve daha yukarı yaş) nüfusun oranı %6,9’dur. 

Yüzdelik oran, sayı olarak belirtilirse, engelli birey sayısı 4.876.000 kişidir. Engelli bireylerin 

cinsiyetlerine göre istatistiki veriler değerlendirildiğinde, engelli oranı erkeklerde %5,9; kadınlarda 

%7,9’dur (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2018).  

Dünya genelinde engelli bireylerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bunun nedenlerine bakıldığında: Dünya 

nüfusunun yaşlanması, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, akıl hastalığı gibi kronik sağlık sorunlarının 

dünya çapında yaygınlaşması, bu hastalıklar etkisiyle ortaya çıkan özür durumu, engelli sayısını 

artırmaktadır (WHO, 2011). Bu sorunlara çözüm önerilerinden birisi, rekreasyonun terapötik 

etkilerinden yararlanmaktır. 

Rekreasyon, etkinliğe katılan kişiye, bireysel gelişim ve boş zamanını değerlendirilmesi gibi katkılar 

sağlamakla birlikte; ortak kültürün oluşmasında da etkisi olduğu söylenebilir. Entelektüel birikim için 

toplum üyelerinin, boş zamanlarında kültürel aktivitelere katılımı önemlidir. Aynı şekilde kültürel bir 

ürünün ortaya çıkabilmesi için de kişilerin serbest bir zamana ihtiyacı vardır. Diğer bir ifadeyle, toplumu 

oluşturan bireylerin boş zamanları değerlendirme biçimleri, kültürel bir özellik olarak karşımıza 

çıkmakta, aynı şekilde boş zamanda yapılan ortaklaşa faaliyetlerde kültürü oluşturmaktadır 

(Dumazeider,1990: 61-63).   

Boş zamanda ortak yapılan faaliyetlerden biri spordur. Sporun bireysel ve toplumsal faydaları mevcuttur 

ve aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır (Yetim ve Cengiz, 2010: 126-128): 

 Sporun kişilik gelişimi üzerinde yapıcı etkisi vardır.  

 Sportif etkinlikler sırasında çocuklar ve gençler birlikte çalışmayı öğrenirler.  

 Spor, arkadaşlık duygularının gelişmesine katkıda bulunur.  

 Spora katılan kişiler, sosyal sorumluluk kazanır. 

 Spor, liderlik özelliği kazandırır.  

 Spor, saldırgan davranışları faydalı işlere yöneltir. 

 Spor, izleyici kitleler arasında da önemli sohbet, muhabbet ve dolayısıyla yakınlaşmaya katkıda 

bulunur.  

 Spor, özellikle kitle toplumu niteliği taşıyan modern toplumlarda bireylerin birlikteliğini sağlar. 

Böylece kişilerin “Aidiyet” ihtiyacına cevap verir.  

Rekreatif etkinlik olarak spor, kültürel öğeleri içermekte; aynı zamanda engelli, engelsiz ayrımı 

yapmadan tüm bireyler için de fiziksel ve psikolojik olumlu sağlık etkileri bulunmaktadır. Spor 

etkinlileriyle yapılacak bir rekreasyonel terapi programında, amaçlar, ihtiyaçlar ve yapılabilirlik gibi 
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özellikler dikkate alınarak bütün spor branşları ve egzersiz türleri orijinal veya uyarlanmış (hastanın 

özel durumuna adapte edilmiş) şekilleriyle alınabilir. Squash, masatenisi, badminton, bowling, dart, 

yüzme, jimnastik, basketbol, aerobik, karate ve taekwondo gibi kapalı alan sporları ile yürüyüş, 

kampçılık, izcilik oryantiring vb. açık alan sporları ve daha birçok branş bu etkinliklere örnek teşkil eder 

(Karaküçük, 2012: 54-55). Bu örneklerden biri de golftur. Golf esnasında sporcular, 4 saat oyun 

oynamakta ve ortalama 18.000 adım atmaktadırlar. 30 dakikanın üzerinde fiziksel hareketler, kişiye 

ciddi psikolojik ve fiziksel faydalar sağlar. Depresyon, alzeimer, ankisiyite bozukluklarında iyileşme ve 

yaşa bağlı hafıza kayıplarında azalmalar görülebilir (Campbell,2018). Golf, terapi olarak 

değerlendirildiğinde kişiye aşağıdaki faydaları sağlayabilmektedir (Marianjoy, 2018): 

 Vücut esnekliğinin ve hareket kabiliyetinin geliştirilmesi, 

 Benlik saygısının geliştirilmesi, 

 Dikkat ve konsantrasyonun geliştirilmesi, 

 Denge, el ve göz koordinasyonun geliştirilmesi, 

 Vücut dayanıklılığının geliştirilmesi, 

 Aile ve akranlarla artan sosyal etkileşim. 

 

Golfun Helal Turizmde Kullanılması 

Golf, doğal engeller, gölet ve kum vb. yapay engellerinde bulunduğu çim saha üzerinde; küçük bir topu, 

başlangıç vuruşunun yapıldığı noktadan parkur sonlarındaki deliklere, değişik özellikteki sopalarla 

mümkün olan en az vuruşla sokmayı amaçlayan, bir açık hava sporu olarak nitelendirilmektedir (Batman 

ve Eraslan, 2007: 204). Golf turizmi ise golf oynamak, golf turnuvalarını izlemek ya da golf sporu ile 

ilgili diğer çekicilikler için seyahatleri kapsamaktadır (Cline, 2017). Değişik ülkelerdeki golf alanlarına 

golf oynama amacıyla yapılan seyahatler, gittikçe yaygınlaşan ve üst gelir gruplarına özgü olan golf 

oynama isteği; golfun, bir turizm çeşidi olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır (Usta, 2016:12). 

Golf turistinin genel özelliklerine bakıldığında: Toplumun gelir düzeyi yüksek ve orta-ileri yaş grubunda 

olmalarıdır. Ayrıca turizm çeşitlendirilmesi, istihdam olanağı yaratması, gelir getirmesi ve yeşil alanlar 

yaratması gibi nedenlerle Türkiye’de son yıllarda golf turizmine önem verilmeye başlanmıştır (Kozak, 

Kozak ve Kozak, 2015: 35). Türkiye Golf Federasyonu verilerine göre Türkiye’de 2018 yılı itibariyle 

18 tesis bünyesinde 36 golf sahası bulunmaktadır. Tesislerin listesi, Tablo 1’de verilmiştir (Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, 2018).  

Milli Golf Sporcusu ve golf antrenörü denek ile yapılan mülakat sonucu, Antalya yöresindeki golf 

tesislerinin, yabancı golf sporcuları tarafından daha çok eylül ayından başlayarak mayıs ayına kadar 

kullanıldığı, yabancı sporcuların yaz aylarında Avrupa’daki tesislere rağbet ettiklerini; İstanbul’daki 

tesislerin ise üyeleri nedeniyle her mevsim faal olduğu, fakat üyelerin ağırlıklı çalışan kişiler olmaları 

sebebiyle hafta sonları yoğun oldukları, hafta içi ise yoğunluğun azaldığını belirtmiştir. Golf tesislerinde 

yoğunlukların azaldığı dönemlerde, engelli ve/veya hasta bireylere yönelik hizmetler sağlanarak, 

tesislerin terapötik amaçlı değerlendirilebilme imkânı vardır. Türkiye’deki 4.876.000 özürlü birey sayısı 

dikkate alındığında, golfe ilgi duyan, golf ile terapi olabilecek kişiler tesislerden yararlandırılabilir. 

Böylece golf tesislerinin düşük sezonları değerlendirilebileceği gibi; elit bir sporun özürlü ve/veya hasta 

bireyler tarafından da yapılabilirliği ile de sosyal inovasyon sağlanabilecektir. Toplumun, engelli 

bireylere bakışı olumlu yönde değişebilecektir.  

Tablo 1: Türkiye’de Faal Durumda Olan Golf Tesisleri 

Bölge Tesis Tam Adı Saha Sayısı 

Istanbul Kemer Kemer Golf & Country 2 

Istanbul Marmara Golf Marmara Golf Kulübü 2 

Antalya AGC Courses Antalya Golf Club 2 

Antalya Carya Carya Golf Club 1 

Antalya Cornelia Courses Cornelia Golf Club 3 

Antalya Gloria Courses Gloria Golf Resort 6 
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Antalya Kaya Palazzo  Kaya Palazzo Golf Club 1 

Antalya Lykia Links  Lykia Links Golf Course 1 

Antalya Montgomorie Montgomorie/Maxx Royal Golf Club 1 

Antalya National National Golf Course 4 

Antalya Nobilis Robinson Nobilis 1 

Antalya Sueno Courses Sueno Golf Club 2 

Antalya Titanic Golf Courses Titanic Golf Courses 4 

Bodrum Bodrum Golf Kulübü Bodrum Golf Klübü 1 

Bodrum Regnum Golf  Regnum Golf Country 1 

Aydin Kusadasi International 

Golf 

Kusadasi International Golf 1 

Ankara Ankara Golf Ankara Golf Kulübü 2 

Samsun Samsun Golf Kulübü Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf 

Kulübü 

1 

Toplam 36 

Kaynak: (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018). 

 

İslam dünyasında artan eğitim düzeyi, teknolojik gelişmeler ve refaha bağlı olarak Müslümanlar, Hac 

ibadeti dışında kültürel, dinlenme, rahatlama kendini geliştirme gibi nedenlerle seyahatlere daha fazla 

katılmaktadır (Ayaz, 2017). Seyahat eden Müslümanların alım güçleri, seyahat taleplerini 

şekillendirmektedir. Bu kişiler, İslam’ı inançlara uygun ürünleri tercih etmektedirler (Zulkharnain ve 

Jamal, 2012: 339).  Müslüman turistlerin istek ve ihtiyaçlarına uygun yeni ürünler sunmak; yoğun 

rekabetin yaşandığı turizm sektöründe fark yaratabilmek ve pazar oluşturabilmek için İslami inançlar 

dikkate alınarak, turizm ürününe uygulanması ile helal turizm gelişmiştir (İstanbullu Dinçer ve Erkol 

Bayram, 2017). En basit tanımıyla Helal turizm, İslami emir ve yasaklara uyularak yapılan turizm 

çeşididir (Pamukçu ve Sarıışık, 2017). Kozak, vd., (2015:43) ise Helal Turizmi: “Müslümanların 

inançlarına uygun şekilde seyahat etmesi, konaklaması, tatil yapması, rehberlik hizmeti alması ve diğer 

turizm faaliyetlerine katılması” olarak tanımlamıştır. Helal Turizm anlayışıyla misafirlerine hizmet 

veren işletmeler, İslami esaslara uygun ürün-hizmet sunan işletmelerdir. Bu ürün ve hizmetlerde İslami 

esaslar dahilinde beklenen özellikler aşağıda belirtilmiştir (Pamukçu ve Arpacı, 2016: 151; Battour, 

Ismail ve Batto, 2011): 

 Rekreasyon alanlarının kadın ve erkeklere göre ayrılması (ya da alanın, kullanım zamanına göre 

ayrılması),  

 Her türlü alkollü içeceğin satışı, sunumu ve tüketiminin yasak olması, 

 Otel müşterilerinin ibadetlerini yapabileceği yerlerinin olması,  

 Odalarda kıble yönünü gösteren işaretlerin olması, 

 Banyo, tuvalet ve yatakların kıbleye göre konumlandırılmış olması, 

 Erkek müşterilere erkek çalışanların; kadın müşterilere kadın çalışanların hizmet ettiği otel türü 

olmasıdır. 

İslami inanca sahip insanların seyahat sebeplerinden biri de sağlıktır. Sağlık hizmetleri elde etmede: 

Kendi ülkelerinde bulunmayan sağlık hizmetlerinden, teknolojilerden yararlanmak, daha uygun fiyatta 

sağlık hizmeti elde etmek, aldığı hizmetin bilinmemesini istemek (Türkiye Sağlık Vakfı, 2010) gibi 

sebeplerin yanı sıra sağlık hizmetlerinde, İslami kurallara uygun tedavilerin sunulduğu tesisleri ve 

ülkeleri tercih etmektedirler (Pratikto, 2010). 

Golf, helal turizmde iki açıdan değerlendirilebilir. Birincisi, herhangi bir engeli olmayan ve dini 

uygulamalara önem veren kişilere, rekreatif bir etkinlik olarak; ikincisi de inançlarında hassas olan 

ailenin sorumluluğundaki birey veya bireylerin sağlık endişelerini gidermek üzere helal anlayışına 

uygun tedavi şeklinde uygulanmasıdır.  
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Golf, birinci açıdan değerlendirildiğinde, bir spordur ve İslam dini sporu yasaklamamıştır. Sporun 

yapılabilmesi için belirli ölçüler getirmiştir. Bu ölçütler: 1-Oyuna dalıp, namazı ve ibadeti ihmal 

etmemek. 2. Kumara alet etmemek. 3. Oyun sırasında dilini kötü sözlerden sakınmak. 4. Rakip 

oyunculara insani ve ahlaki ölçüler içinde davranışta bulunmak. 5. Giyim kuşamın dini ölçülere uygun 

olması önemlidir.  Bu ölçülere göre İslam âlimlerinin sporu yasaklamadığı anlaşılmaktadır. Bu ölçüler, 

tenis, bilardo gibi oyunları da kapsamaktadır (Güvendi, 2008: 86). Golf, yukarıdaki maddeler dikkate 

alınarak uygulandığında, sportif bir etkinlik olarak helal turizmde değerlendirilebilir. 

Golf, ikinci açıdan değerlendirildiğinde, terapötik etkisi dikkate alınmalıdır. Bu durumda ise helal 

turizmi ile sağlık turizminin kesiştiği noktada değerlendirilmesi gereklidir. Genel itibarla, sağlık 

turizminde helâl unsuru deyince ilk akla gelen dini hükümlere uygun tedaviler (tedavilerde helâl içeriğe 

sahip ilaç kullanımı, tedavi sürecinde besinlerin helâl olması, cinsiyete uygun personel tercihi vd.) 

şeklinde bir çerçeve çizilebilir (Bilim, Birsen ve Bilim, 2017). Ayrıca, özürlü ve/veya hasta kişilerin 

golf gibi elit bir aktiviteye katılması ile toplum, bu kişilere ve golf sporuna yönelik olumlu bir bakış 

açısı elde edebilecektir, böylece sporun sosyal inovasyon gücünden yararlanılabilecektir (Ratten, 2017). 

 

SONUÇ 

Engellilik ya da özür, kişisinin hastalık veya kaza nedeniyle doğuştan veya sonradan sahip olduğu, 

hayatını idame ettirmekte kişiyi zorlayan, psikolojik ve/veya fizyolojik yoksunluk durumlarıdır. Engelli 

bireylerin sahip olduğu özel durum, kişileri normal yaşamda zorlamaktadır. Ayrıca engelli bireyler, 

toplum tarafından reddedilme, görmezlikten gelinme, kabul edilmeme gibi sosyal sorunlarla da baş 

etmektedirler. Sosyal sorunlara bağlı olarak engelli bireyler, evlerine kapanmakta ve yalnızlaşmaktadır. 

Bu sorunun çözülmesi için bireysel ve toplumsal bazda, olumsuz anlayışın azaltılması ve bunun yerine 

olumlu yaklaşımların yaratılması önemlidir. 

Sosyal inovasyon, toplumda yerleşmiş sorunların, yeni fikir, yeni iş birlikleri ile çözülmesi; eski 

anlayışların yerine, yeni anlayışların ortaya konulmasını sağlamaktadır. Engelli bireye yönelik olumsuz 

sosyal tavır, engelli bireylerin rekreasyon etkinliklere katılımının desteklenmesiyle, azaltılabilir çünkü 

rekreasyon, bir yönü ile bireysel, bir yönüyle de sosyal olaydır. Bireyin kişisel gelişiminde ve toplumsal 

kültürün oluşumunda rekreasyonun etkisi söz konusudur. Rekreasyonel etkinlik olarak spor, sosyal 

inovasyon yaratabilmektedir. 

Rekreasyon, engelli bireylerin özel durumlarına uygun şekilde uygulandığında terapötik rekreasyon 

olarak adlandırılır. Terapötik rekreasyonda amaç, kişiyi dezavatajına adapte etmek, dezavantajını 

hafifletmek, kişisel gelişimini ve sosyalleşmesini sağlamaktır. Bu amaçlarla her türlü rekreatif etkinlik, 

kişinin hastalığına ve özrüne bağlı olarak uygulanabilir. Golf de bunlardan birisidir.  

Türkiye’de 36 golf sahası bulunmaktadır. Avrupalı golf turistleri, Antalya’daki golf sahalarını eylülden- 

mayıs ayına kadar tercih etmektedirler. Az tercih edilen diğer aylar, terapötik amaçla engelli bireylerin 

kullanımına sunulabilir. İstanbul’daki golf tesisleri ise yılın tüm zamanında hafta içi günlerde terapi için 

değerlendirilebilir.  

Türkiye’deki engelli birey sayısı dikkate alındığında, engelli bireylere yönelik yeni bir tedavi ve terapi 

fırsatının yaratılması söz konusudur. Golf terapi ile engelli bireylerin sosyalleşmesi, engelinin 

hafifletilmesi ya da engeline adaptasyonu; elit bir spor yapmaları ile de toplumun engelli bireylere 

yönelik önyargılarında da değişim olabilecektir. 

Helal turizm pazarında faaliyet gösteren seyahat acentaları, helal turizm pazarına yönelik, golf ve golf 

terapiyi içeren ürünler hazırlayabilir. Böylece tüketicinin bu yeni ürün ve hizmetlerden haberdar olması 

sağlanabilecektir. 

Helal turizm kapsamında golf, sağlıklı bireyler için İslami kurallara uygun olarak yapıldığında rekreatif 

bir amaç taşımaktadır. Avrupalı golf turistleri yaz aylarında Türkiye’yi tercih etmemektedir. Bunun 

sebepleri: Kendi ülkelerinde, yaz aylarında golf oynayabilmeleri ve Türkiye’nin kendi ülkelerine göre 

daha sıcak olması olarak görülmektedir. İslam dini, daha çok sıcak iklim kuşağında yaygınlaştığı 
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görülmektedir. Golfun helal turizmi kapsamında değerlendirilmesi ile Türkiye sıcaklık konforuna 

alışkın Helal Turizm anlayışı ile hareket eden golf sporcuları, yaz aylarında golf tesislerine çekilebilir. 

Golf, sağlık sorunları yaşayan ve helal kavramına önem veren turistler için de terapötik amaçla 

kullanılabilir. 

İslam, engelli bireylere hoşgörülü davranmakta, engelli bireyle sağlıklı birey ayrımı yapmamaktadır. 

Bununla birlikte, toplumda engelli bireylere olan önyargılar da mevcuttur. Ayrıca İslam, belirli kurallar 

çerçevesinde spora olumlu bakmaktadır. Golf, batı kökenli bir spordur fakat İslami anlayışa adapte 

edilebilir. Golf, İslami anlayışa uygun şekilde oynandığında, golfun terapötik etkisinden yararlanılabilir. 

Golf, engelli bireyin sosyalleşmesini, engeli ile uyumlu yaşamasını ya da engelinin hafifletilmesini hasta 

bazında sağlayabilecektir. Sosyal inovasyon kapsamında ise engelli bireyin konaklama biriminden, golf 

sahasına getirilmesi ve götürülmesi için özel araçların kullanılması; bireyin golf yaparken ihtiyacı 

olabilecek araç ve gereçlerin kişiye uyumlu hale getirilmesi; hastanın engeli konusunda uzman sağlık 

personeli, golf antrenörü ve rekreasyon terapistinin iş birliği kurması ile ek ilişkiler yaratılabilecektir. 

Bununla birlikte, elit bir sporun engelli birey tarafından yapılması, üyesi olduğu toplumun engelli bireye 

yönelik önyargılarını değiştirebilecektir.  
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Özet 
Turizm, gün geçtikçe önemi artan ve gelişen sektörlerin başında gelmektedir. Bu gelişmeye paralel olarak dünya 

turizm pazarı giderek büyümekte ve alternatif turizm çeşitleri ortaya çıkmaktadır. Turizm ürününün 

çeşitlenmesiyle İslami kesimde yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler ile birlikte insanların turizm 

faaliyetlerinden daha fazla yararlanma isteği, beraberinde dini hassasiyetleri artan müşteri profilini ve helal 

kavramını ortaya çıkarmıştır. Temel ihtiyaç olan gıdanın bu kişilerin hassasiyetleri ölçüsünde karşılanmasında ise 

helal gıda kavramı ortaya çıkmıştır. İslamiyet’e göre “Helâl" Müslümanlar için yapılmasına müsaade edilenler, 

başka bir deyişle helâl (mahzursuz) gıda, çiftlikten çatala kadar tüm yönüyle İslâmî kurallara uygun olarak 

hazırlanan gıdayı ifade eder. TDK (Türk Dil Kurumu) ise, helâl kavramını dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî 

bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı şeklinde tanımlamıştır (TDK, 2018). Helal gıdada en önemli faktör, 

söz konusu gıdanın dini kaidelere uygun olarak üretim sürecinden geçmesi gerekliliğidir. Türkiye’nin dünya 

turizm pazarında önemli bir konuma sahip olması ve turizm pazarında ortaya çıkmaya başlayan yeni gelişmeler, 

turizmde yeni vizyonlar belirlenmesi ve stratejik atılımlar yapılması gerektiğini hissettirmektedir. Bu doğrultuda 

çalışmanın amacını helal turizm kapsamında uygulanan helal gıda uygulamalarının değerlendirilmesi 

oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Helal Turizm, Helal Gıda, Dini Hassasiyet 

 

STRATEGIC VISION IN TOURISM: HALAL FOOD APPLICATIONS IN HALAL 

TOURISM 

Abstract 
Tourism is at the forefront of increasing and developing sectors. Parallel to this development, world tourism market 

is growing and alternative tourism varieties are emerging. Along with the economic and social developments 

experienced in the Islamic region with the diversification of the tourism product, the desire of the people to benefit 

more from the tourism activities reveals the customer profile and the halal concept increasing the religious 

sensitivity. The concept of halal food emerged when the basic necessity of food was met by the sensitivities of 

these people. According to Islam, "Halal" refers to the food that is allowed to be made for Muslims, in other words 

the food prepared in accordance with the Islamic rules in all directions from the farm to the fork. TDK (Turkish 

Language Institution) defined the concept of halal as anti-harassment, which is not contrary to the rules of religion 

and not prohibited religiously (TDK, 2018). The most important factor in halal food is the requirement that the 

food should pass through the production process in accordance with the religious bases. Turkey have an important 

position in the world tourism market and tourism began to emerge in the market of new developments, identifying 

new vision in tourism and feel that the need for strategic initiatives. The aim of working in this direction is the 

evaluation of halal food applications applied within the scope of halal tourism. 

Key words: Halal Tourism, Halal Food, Religious Sensitivity 

 

GİRİŞ 

İnsanların refah seviyelerinin artması ve çalışma saatlerinin azalmasına paralel olarak boş zamanlarının 

artması, ulaşım endüstrisindeki teknolojik gelişmeler ve ülkeler arasındaki seyahatlerde sağlanan 

kolaylıklar turizm sektörünün hızla gelişmesine olanak sağlamıştır (Karaman, Aylan ve Saçlı, 2017: 

576). İnsanların geleneksel turizme yönelik bakış açılarının değişmesi, istek ve beklentilerinde meydana 

gelen değişimler ve bunun sonucunda da yeni faaliyetlere, farklılıklara ve arayışlara yönelmeleri yeni 
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turizm türlerinin ortaya çıkmasına ve turizm faaliyetlerinin çeşitlenmesine neden olmuştur (İstanbullu 

Dinçer, Atsız ve Aslan, 2017:527). Bu çeşitlenmeyle birlikte son yıllarda kültür turizmi, kırsal turizm, 

sağlık turizmi, golf turizm, inanç turizmi giderek artan bir talebe uğramıştır. Bu gelişen turizm 

türlerinden biri de inanç turizmidir. İnanç turizminin gelişmesi ve talebin artmasıyla birlikte bir alt 

kategorisi olan helâl turizm kavramı ortaya çıkmıştır (Karaman, Aylan ve Saçlı, 2017: 576). Bu 

doğrultuda bir turistik ürün çeşidi olarak ortaya çıkan ve yeni turistik talebin isteklerine uygun olan helâl 

turizm, Müslüman nüfusunda yaşanan artış ve Müslümanların turizm hareketlerine katılma oranındaki 

yükselişi yeni turizm çeşitlerinin ve destinasyonların bu talebi karşılamaya yönelik gelişmesine neden 

olmuştur (Hacıoğlu ve Oflaz, 2017: 699). Temizkan, Çapacı ve Demirci (2017)’nin Mansouri’den 

aktardıklarına göre helâl turizmi; helâl havayolu, helâl yiyecek-içecek, helâl aktivite gibi alanları helâl 

paket tur bünyesinde toplayıp bunları helâl konaklama tesislerinde sunma biçimi olarak tanımlamıştır. 

Hem Müslüman hem de Müslüman olmayan pazar için yeni bir ürün olan helâl turizm, yiyecek, içecek 

vb. çeşitli ürün ve hizmetleri içermekte ve Müslüman turistlerin artmasıyla dinamik bir pazar konumuna 

gelmektedir (Kılıç, Ön Esen ve Yozukmaz, 2017: 727).  

Helâl Turizmin en önemli ayaklarından birisi ise gıdadır. Gerek seyahat esnasında gerekse konaklama 

alanlarında yenilen, içilen maddelerin haram ve şüpheli olmaması gerekmekte, helâl, temiz ve sağlıklı 

olması icap etmektedir (Boran, 2017: 752). Dolayısıyla helal gıda ya da genel olarak helal ürün, uzun 

süreden beri sadece dini bir olgu olarak değil, iş ve ticaret dünyasında iş yapmanın, kalite güvencesinin 

ve bir hayat tarzının sembolü olarak kullanılmaya da başlanmıştır (Torlak, 2012: 2). Din olgusu hayatın 

her alanına işleyen ve toplumdan topluma farklı tabularla ve kendine özgü inanç yapılarıyla şekillenen 

bir kavramdır. Bu sebepten dolayı, insanların yeme-içme kültürlerini de derinden etkilemektedir. Belirli 

dine mensup toplumlar, o dinin gerektirdiği ölçütte, inançları doğrultusunda, yedikleri-içtikleri besinleri 

belirleyerek, dinlerince yasak olduğu belirtilen besinlerden uzak durmaktadırlar (Canbolat ve Yaman, 

2017: 50). Helal turizm açısından önemli bir konu olan Helâl gıda pazarı, özellikle de ulaşımın 

hızlanması ve ucuzlaması, turizmin yaygınlaşmasıyla doğru orantılı olarak çok hızlı büyüyen bir 

pazardır. Bu devasa pazarın en önemli parçalarının başında da turizm işletmeleri gelmektedir. Turizm 

işletmeleri yiyecek içecek tedariği yaparken helâl gıda uygulamalarını riske edecek unsurlar 

bulundurabilir. En riskli ürün grupları et ve et ürünleri, yağ ve margarinler ve meyve sularının yanı sıra 

içerisinde hayvansal katkı maddesi bulunabilen her türlü gıda maddesi risk altındadır. Çünkü katkı 

maddesinin elde edildiği hayvanın helâllik durumu son ürünü direkt etkilemektedir. Bu nedenle 

işletmeler ürün tedariği yaparken özellikle katkı maddelerinin menşeine dikkat etmeli ilaveten güvenilir 

sertifika kuruluşları tarafından sertifikalandırılmış (helâl gıda sertifikası) ürünleri tercih etmelidirler 

(Gündüz, 2013: 89). 

Helal Turizm ve Helal Gıda 

Dünya’da ki Müslüman nüfusunun hızlı artışı ve Müslümanların alım güçlerinin artmasıyla birlikte, 

seyahat ve turizm sektöründe ki yerleri de değişmeye başlamış ve bu değişim, turizm sektörünün 

dikkatini çekmiştir. Müslüman turistlerin talepleri ile kendiliğinden yön bulan ve çok hızlı ilerleme 

kaydeden, dünya turizm endüstrisinde yükselen değer olarak adlandırılan bu yeni sektör, literatüre Helâl 

Turizm pazarı olarak girmiştir (Çetin, 2017: 18). Diğer adıyla, “Muhafazakâr Turizm”, “Mütedeyyin 

Turizm” ya da “İslami Turizm” başlıkları ile ele alınan bir kavramdır. Helâl turizm dar anlamda dini 

turizm anlamına gelebilir, ancak geniş anlamda, İslami değerlere bağlı turizmi ifade etmektedir. Helâl 

turizm, helâl anlayışa uygun konaklama tesisleri, helâl yiyecek içecek işletmeleri, helâl seyahat 

acenteleri, helâl ulaşım, helâl finans ve helâl eğlence gibi unsurları içerisinde bulunduran turizm 

faaliyetlerinin tamamına verilen isimdir (Boran, 2017: 755). Helal turizm pazarının gelişmesindeki 

temel etkenler ise şunlardır; 

 Artan Müslüman nüfusu: Müslüman nüfusu, tüm dinler arasında en hızlı artış gösteren kitle olma 

özelliğini sürdürmektedir. 2030 yılında tüm dünya nüfusunun %26'sının Müslümanlardan oluşacağı 

tahmin edilmektedir. 

 Gelişen orta sınıf ve artan harcanabilir gelir miktar: Geniş Müslüman nüfusa sahip Körfez ülkeleri, 

Endonezya ve Malezya gibi ülkelerin orta sınıflarının ekonomik açıdan gelişimi devam etmektedir. 

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika gibi yüksek eğitim seviyesine sahip ve nitelikli profesyonellerin 

yaşadığı ülkelerde harcanabilir gelir miktarında artış olacağı tahmin edilmektedir. 
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  Genç nüfus: Bütün büyük dinler arasında Müslümanlar 23 yaş medyan değeri ile en genç nüfusa 

sahip olma özelliğini göstermektedir. Bu trend belirleyici faktörün, geleceğin turizm pazarı üzerinde 

şekillendirici etkisi olacağı düşünülmektedir. 

 Seyahat bilgisine artan erişim olanakları: Hızla gelişen teknoloji ve internet olanakları, turizm 

sektörünün internet erişimli çoklu platformlara entegrasyonunu etkilemektedir. Tüketici tutum ve 

tercihleri sosyal medyadan önemli oranda etkilenmektedir. 

 Helal turizm imkan ve olanaklarına ulaşımın gelişmesi: Helal turizm pazarının gelişmesi ile birlikte 

çok sayıda destinasyon ve işletme ürün ve hizmetlerini bu pazara uyumlu hale getirerek pazarda yer 

edinmeye çalışmaktadır. 

 Ramazan seyahatleri: Gelecekte, ramazan ayı seyahatlerinin helal turizm pazarında temel bir 

faktöre dönüşeceği tahmin edilmektedir. 

 İş seyahatleri: Endonezya, Malezya, Türkiye ve Körfez ülkeleri gibi gelişen ekonomilerde iş 

seyahati pazarının büyüme göstereceği tahmin edilmektedir. Bu gelişimin aynı zamanda MICE 

turizm aktivitelerine de katkı sağlayacağı tahmin edilmektedir (Tekin, Turhan ve Turhan, 2017). 

Son yıllarda insanların yiyecek-içecek tercihlerini lezzet, mekân, gelenekler, coğrafi şartlar, nüfus ve 

din gibi etmenler etkilemeye başlamıştır. Bu etmenler arasında din ise sadece ne yiyeceğimiz ve ne 

içeceğimiz konusunda değil aynı zamanda ne kadar, ne şekilde, nasıl yiyeceğimizi, nelerin yenilebilir 

nelerin ise yenilemez olduğu konusunda büyük bir unsur olmuştur (Canbolat ve Yaman, 2017: 49). 

Ancak gıdanın helâl-temiz olabilmesi için gıdanın menşeinden, üretilmesinden, depolanmasından, 

saklanmasından, taşınmasından, sunumuna yani soframıza kadar her aşamasının helâl ve temiz olma 

mecburiyeti vardır (Gelir, 2017: 22). Bu doğrultuda ortaya çıkan Helâl gıda, bitkisel, hayvansal, 

kimyasal ya da mikrobiyal kaynaklı, gıda ürünlerinin hammadde, işlem yardımcı maddeleri, bileşenleri, 

katkı maddeleri, işleme yöntemleri, işletme koşulları ve ek olarak ambalajlamasının İslâmî kurallara 

uygun bir şekilde yapılmış olmasını ifade etmesidir (Üstün, Karaosmanoğlu ve Turan, 2017: 85). TS 

OIC/SMIIC 1/Aralık 2011 Helal Gıda Genel Kılavuzu standardında yer alan tanıma ve kapsama göre 

helal gıda, İslami kurallar dahilinde tüketilmesine izin verilen ve TS OIC/SMIIC 1/Aralık 2011 Helal 

Gıda Genel Kılavuzu standardında verilen kurallara uygun olan yiyecek ve içeceklerdir (Gündüz, 2013: 

397). Helâl gıda, içinde domuzdan elde edilen (domuz eti, yağı vb.) bir katkı, kan ve alkol bulunmayan 

ürünlerle, İslami usullere göre kesilmiş hayvanlardan elde edilen et ürünlerini ifade etmektedir (  Boyraz, 

Mutluç, Güvenen ve Dikmen, 2017: 144). Bu kapsamda helâllik konusunda tüketicilerin dikkat etmesi 

gereken genel hususlar ise aşağıda özetlenmiştir; 

 Et ürünlerinde et türünün araştırılması: Bazı büyük marketlerde domuz eti satılmaktadır. Her ne 

kadar etiket bilgilerinde et türü belirtilmişse de, dikkatsizlik sonucu helâl et gibi satın alınabilir. Et 

ürünleri için de aynı husus geçerlidir. 

 Bazı yumuşak şekerlemelerde bulunan jelatinin de menşei hakkında, helâlliği hakkında araştırma 

yapılabilir. 

 Peynir üretiminde kullanılan enzimin (peynir mayası) hayvan kaynaklı olması da, bu ürünlerin 

araştırılmasını gerekli kılabilir. Mikrobiyolojik enzim kullanan firmaların ürünleri tercih edilebilir 

veya helâl olduğu belgelenen hayvansal enzim kullanan firma ürünleri satın alınabilir. 

 Reçel, jöle ve marmelat gibi meyve ürünlerinin üretiminde de jelatin kullanılması söz konusudur. 

Jelatinin menşei hakkında emin olunmalı veya jelatin yerine pektin kullanılarak üretilmiş ürünler 

tercih edilmelidir. 

 Normalde alkollü olan, ancak alkolsüz olarak reklam edilen içeceklere şüpheyle bakılmalıdır 

(Alkolsüz bira, alkolsüz kefir vb.). 

 Esas olarak, gıdaların helâlliği hususu beyana ve güvene bağlıdır. Aşırı şüphecilik dinimizce de 

uygun değildir. Helâl beyanı olan ürünlerin bile kontrolü çok mümkün değildir. Bu durumda, güven 

ön plana çıkmaktadır. Güvenilir markaya, güvenilir kasaba ve helâl beyanı (sertifikası) bulunan 

ürünlere/firmalara güvenmek durumundayız (Demirci, 2013: 356). 
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Helâl Standart ve Helâl Sertifikalı Ürünler 

ICRIC (İslam Odaları Araştırma ve Bilgilendirme Merkezi), merkezi Tahran’da olmak üzere Helâl gıda 

sertifikasyon ve akreditasyon merkezi olarak kurulmuş olup faaliyetlerini 57 İslam ülkesinde 

yürütmektedir. 2010 yılı temmuz ayı itibariyle ICRIC ’in yayınlamış olduğu “Global Helâl Standardı” 

İslam konferansı teşkilatı tarafından doğrulanmış olup 57 ülke tarafından kabul edilmiştir (Tekle, Sağdıç 

ve Durak, 2017: 879). Her örgütün kendi helal standartları ve yönergeleri bulunmaktadır. Bu oluşturulan 

standart ve yönergelerin özünde helal konsepti (özellikle gıdalar) gerçekten tarladan sofraya gelene 

kadar mamullerin temiz ve hijyenik bir şekilde besleyici olması ve izin verilen malzemelerden 

hazırlanmış olmasını sağlamaktadır. Helal sertifikayla bağlantılı olarak, prosedürler: hazırlama, kesme 

(hayvan kesimi), kullanılan bileşenler, temizlik, elleçleme ve işleme, nakliye ve dağıtıma kadar 

uzanmaktadır. Helal gıdada hijyen ve temizlik sıkı standartlara bağlı olmalı ve sağlığa zararlı 

olmamalıdır (Memiş, Cesur ve Akın, 2018: 33).  

Türk Standartları Enstitüsü(TSE)’nün öncülüğünde SMIIC ile ( Standards and Metrology Institute for 

the Islamic Countries – İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü) bir standart oluşturularak 

“Helâl Uygunluk Belgesi “ çalışmaları tamamlanmıştır. Konuyla ilgilenen kurumlar aşağıdaki gibidir 

(Batman, 2017: 32; Yılmaz, Sormaz, Güneş ve Yetimoğlu, 2017); 

- Türk Standartları Enstitüsü(TSE) 

- Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) 

- Dünya Helâl Birliği-World Halal Union (WHO) 

- Crescentrating Hilal Standartları 

- Helâl Gıda Denetim ve Sertifikalandırma Merkezi (HEDEM)  

- Artıbel Kalite Sistem Belgelendirme ve Eğitim  

- KAS Uluslararası Sertifikasyon Gözetim Teknik Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti  

- Netsert Yönetim Sistemleri Eğitim Belgelendirme Gözetim Muayene San. ve Tic. Ltd. Şti  

- World Certification Services Ltd. (WCS Ltd.)  

Kuramsal açıdan bakıldığında helal belgelendirme faaliyetleri, birey için temelde inancının gereğini 

yerine getirme hakkı; toplum için gıda güvenliğinde olduğu gibi; itimat, istikrar ve güven ihtiyacı; ticari 

açıdan ise uluslararası gıda ve hizmet transferi ile ilişkilidir (Şimşek, 2013: 20). Türkiye’de “Helâl Gıda” 

ile ilgili olarak,  gönüllüler tarafından 2003’de “Gıda Raporu” adı altında www.gidaraporu.com adlı bir 

internet sitesi hazırlanarak yayına başlamış ve günümüze kadar önemli çalışmalara imza atmıştır. 2005 

yılında bu çalışmaların da yeterli olmayacağı düşünülerek hizmet boyutlarını daha da genişletmek 

amacıyla aynı gönüllü grubu “Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme Çalışmaları ve Sertifikalama 

Derneği (GİMDES)” adı altında bir dernek kurmuşlardır (Akdemir ve Selçuk, 2017: 935). Helâl 

turizmde gıdaların helâl standartlarda ve helâl sertifikalı olması önem arz etmektedir. Türkiye’de gıda 

sertifikasında ilk olan kuruluşlardandır. Tablo 1’de GİMDES Helal Standardında aranan asgari şartlar 

verilmektedir (GİMDES, 2018). 

Tablo 1. GİMDES Helal Standardı’nda aranan asgari şartlar 

GİMDES Helal Standardı Sertifika için aranan asgari şartlar 

 

 

 

 

 

 

 

– Ürünün hammaddeden başlayarak mamül madde 

aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde 

bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek 

menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin 

kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere 

uygun olması, 

– Ürün bileşiminde ve imalattan sonraki aşamalarda 

kullanılan bütün hammaddelerin ve/veya işlenmiş, yarı 

işlenmiş vb. maddelerin temin edildiği kişi, kurum, 

kuruluş, firma vs.’nin İslam inancı ve yaşantısıyla 

açıkça çelişen bir halinin olmaması, 

– Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama 
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GİMDES 114: Helal Sertifikası 

 

şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun 

olması, 

– Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün 

bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün 

bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya 

gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, 

insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme 

bakımından gerekliliğe uygun vasıfları taşıması, 

– Üreticinin, inancı ve yaşantısıyla İslam’a açıkça aykırı 

bir durumunun olmaması şartı aranır 

– Üreticinin İslami açıdan mali yükümlülüklerini yerine 

getiriyor olması, 

 

 

 

GİMDES 150: Tabiî Ürünler 

Sertifikası 

– İçinde hiçbir katkı maddesinin olmaması, 

– Üretim esnasında ve üretim sonrasında hiçbir kimyevi 

işleme ya da ilaçlamaya tâbî tutulmamış olması, 

– Gerek ürünün hammaddesi ve/veya ürün tohumu, 

gerekse bizzat ürün üzerinde hiçbir hormonal işlemde 

bulunulmamış olması, ürün için genetik değiştirmenin 

yapılmamış olması, 

– Ürünün mahiyeti ve içeriği itibariyle İslami kriterlere 

ve insani gereklere uygun olması 

 

 

GİMDES 200: Helal Kesim Sertifikası 

– Kesimi ve kesim şartları itibariyle İslam’a uygunluk 

şartlarını taşıması, 

– Kesim yapan personelin GİMDES tarafından 

onaylanması, 

– Üretim yerlerinin ve üretim aşamalarında kullanılan 

ekipman ve mekanlar ile ambalaj ve depoların temizlik 

ve İslamilik vasıflarını taşıması 

 

 

 

GİMDES 210: Yem ve Rasyon 

Sertifikası 

– Canlı hayvan rasyonunda kullanılan maddelerin 

helallik vasıflarını taşıması, 

– Hayvanların rasyon dağılımında hayvani ürünlerin 

kullanılmaması, 

– Rasyon ve yem hazırlamada kullanılan katkı 

maddelerinin helallik vasfını taşıması, 

– Süt verimini artırmak için oluşturulacak rasyonların 

helallik vasfını taşıması, 

– Canlı hayvan yetiştirilmesinde hormonsal ilaçların 

kullanılmaması 

 

 

 

 

GİMDES 220: Et ve Et Ürünleri 

Sertifikası 

– Kesim Sertifikası şartlarını taşıması, 

– Yem ve Rasyon Sertifikası şartlarını taşıması, 

– Bütün et ve et ürünlerinin menşeinden başlayıp 

işlenmesinde ve mamül hale getirilmesinde kullanılan 

katkı maddelerine kadar İslami kriterlere ve insani 

gereklere uygun olması, 

– Rendering sistemlerinde kullanılan hayvanların İslami 

açıdan izinli hayvanlar olması, 

– Kullanılan ambalaj malzemelerinin ve depolama-
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saklama şartlarının İslami ilkelere ve insani gereklere 

uygun olması 

 

 

GİMDES 300: Süt ve Süt Ürünleri 

Sertifikası 

– Sütün elde edilmesinden başlayarak işleme aşamasına 

kadar kullanılan katkı maddelerinin veya tahşişin 

belirlenmesi, bu bakımlardan İslami kriterlere ve insani 

gereklere uygunluk vasıflarını taşıması, 

– Süt ve süt ürünlerinin elde edilmesinde kullanılan 

katkı maddelerinin helallik vasfını taşıması, 

– Depolama ve ambalajlama malzemelerinin ve 

şartlarının sağlık, temizlik-hijyen ve İslamilik vasıflarını 

haiz olması 

 

 

 

GİMDES 400: Unlu Mamül Sertifikası 

– Un ve unlu mamüllerinde kullanılan unların içerisinde 

bulunan veya kullanılan katkı maddelerinin İslami 

kriterlere ve insani gereklere uygunluğu, 

– Un ve unlu mamüllerde proses işlemlerinin 

uygunluğu, 

– Un ve unlu mamüllerin hammaddesinden mamül hale 

gelinceye ve saklama aşamalarında kullanılan ekipman, 

depo, ambalaj malzemeleri vb. İslami kriterlere, insani 

gereklere, sağlık, temizlik-hijyen kriterlerine uygunluk 

 

 

GİMDES 500: Temizlik ve Kozmetik 

Sertifikası 

 

– Kullanılacak olan hammadde ve katkı maddelerinin 

İslami açıdan helal niteliklerini taşıyor olması, 

– Ürünün bileşiminde bulunan unsurların sağlık 

bakımından sakıncalı nitelikler taşımıyor olması, 

– Kullanılan yağ ve yağ benzeri maddelerin İslami 

kriterlere ve insani gereklere uygunluğu, 

– Kullanılan bağlayıcı ve stabilizite edici maddelerin 

İslami kriterlere ve insani gereklere uygunluğu 

 

 

 

 

 

 

GİMDES 600: İçecek Sertifikası 

– Ürünün bizzat kendisinin, ürünün bileşiminde 

kullanılan katkı maddelerinin ve koruyucu maddelerin 

ve ürün hammaddelerinin İslami açıdan helallik 

niteliklerini taşıyor olması, 

– Ürünün bileşiminde bulunan unsurların sağlık ve 

beslenme bakımından sakıncalı olmaması, 

– Ürünün bileşiminde bulunan unsurların başlangıçta 

İslam’a ve sağlık gereklerine mugayir bir nitelik 

taşımıyor olsa dahi, mamul hale geldikten sonra 

reaksiyon-fermantasyon sonucunda gerek İslami açıdan, 

gerekse sağlık açısından uygun olmayan sonuçların 

ortaya çıkmıyor olması, 

– Alkolleşme reaksiyonlarının incelenmesi ve İslami 

kriterlere uygunluğu, 

– Spesifik içeceklerde kullanılan maya cinsleri 

incelenmesi ve İslami kriterlere uygunluğu 
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GİMDES 700: Yağ Sertifikası 

– Yağların menşeinin İslami kriterlere ve insani 

gereklere uygun olması, 

– İşleme teknikleri, kullanılan katkı maddeleri ve katkı 

maddelerinin menşeinin İslami kriterlere ve insani 

gereklere uygun olması, 

– Yağ elde ediliş yöntemlerinin İslami kriterlere, sağlık 

ve beslenme gereklerine, temizlik-hijyen vasıflarına 

uygun olması 

 

 

 

GİMDES 900: İlaç Sertifikası 

– İlaçların içeriklerinde, ambalajlarında ve 

kapsüllerinde kullanılan katkı maddelerinin İslami 

kriterlere uygun olması, 

– Ürünlerin İslami kriterlere, sağlık, temizlik-hijyen 

vasıflarına uygun olması, 

– İlaçlarda kullanılan alkol miktarının gereklilik 

oranının üzerinde olmaması, 

– Alternatifi varsa hayvani katkıların kullanılmaması 

 

 

GİMDES 1000: Bebek ve Çocuk 

Beslenmesi Sertifikası 

– Ürünlerin içeriklerinde kullanılan katkı maddeleri ile 

yardımcı maddelerin ve diğer bütün içeriğin İslami 

kriterlere uygun olması, 

– Ürünlerin hormonal nitelik taşımaması, genetiği 

değiştirilmiş bir ürün olmaması ya da genetiği 

değiştirilmiş bir içerik taşımaması, 

– Ürünün ve içeriğinin/bileşiminin çocuk sağlığı ve 

gelişimi bakımından hiçbir zararlı etkisi ya da yan 

tesirinin bulunmaması, 

– Yapılacak klinik çalışmaların olumsuz sonuçlarının 

olmaması 

Helal gıda belgesi (sertifikasyon) hem üreticilere hem de tüketicilere birçok yararlar sağlayacaktır. 

Bunlar üç başlık altında toplanmaktadır, Birincisi tüketici güvenidir. Belgelendirme tüketicilere 

tercihleri doğrultusunda bilinçli bir seçim yapma olanağını sağlar. Ayni zamanda helal gıda 

sertifikasının sağladığı sürekli bir denetim mekanizması ile tüketiciler satın aldıkları gıdaları güvenle 

tüketebilirler. İkincisi ihracat ve rekabettir. Helal gıda sektörü son dönemde küresel pazarda giderek 

önemini arttırmaktadır. Helal belgesi alan firmalar, ürünlerini küresel helal gıda pazarına arz imkanı 

bulabilecek ve rekabet gücünü arttırabilecektir. Helal belgelendirmesi, ürünün ve üreticinin Helal gıda 

sertifikası sayesinde Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlamaktadır. Üçüncüsü 

kalitesidir. Helal gıda sertifikası gıda ürününün sadece helal yasası gerekliliklerine uyduğuna değil, aynı 

zamanda bu ürünün üretiminde gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarının da katı bir şekilde 

uygulandığına işarettir (Batu, 2012: 57). 

Dünya’da helâl gıda pazarındaki büyüme devam ederken, Türkiye’de de helâl gıda konusunda gelişim 

gözlenmektedir. Müslümanların gelir artışına bağlı olarak gün geçtikçe yükselen refah seviyeleri 

sayesinde, helâl gıda pazarının büyümesi ve genişlemesi söz konusu olmaktadır. Helâl sertifikalı 

ürünlerin her geçen gün talebi artması bu pazarı dünyanın ilgi odağı haline getirmektedir (Akdemir ve 

Selçuk, 2017: 933). Türkiye’de Helal Gıda Uygunluk Belgesi müracaatları ürün gruplarına göre 

değerlendirildiğinde helal sertifikası almış firma sayısı Tablo 2’deki gibidir. 
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Tablo 2. Helal sertifikası bulunan ürün ve firma sayısı (2018 yılı itibariyle-GİMDES) 

Ürün grupları Helal Gıda Helal sertifikası 

almış firma sayısı 

Bal ve yan mamulleri Bal 36 

Bitkisel ve hayvansal kökenli sıvı ve 

katı yağlar  

Bitkisel yağlar 52 

Şeker ve şekerleme mamulleri Helva, Reçel, Lokum, Pişmaniye 

ve Tatlılar 

38 

Et ve et mamulleri 

 

İşlenmiş et ürünleri 16 

Kırmızı et 15 

Beyaz et (Hindi ve tavuk) 35 

Meşrubatlar (alkolsüz içecekler) Madensuyu, şıralar, şerbetler 8 

Meyve suyu, konsantre ve püreleri 8 

Su  7 

Siyah çay, kahve 12 

Süt ve süt mamulleri  Süt ve süt ürünleri 86 

İşlenmiş ürünler Peynir mayaları ve starter kültürler 8 

Salça, turşu, konserve, soslar 18 

Tahıl ve tahıl ürünleri  Un  103 

Unlu mamuller ve pastacılık  12 

Makarna  27 

Bisküvi, Çikolata, Kek, Cips ve 

Şekerleme 

4 

Diğer ürünler Yumurta  8 

Zeytin ve çeşitleri  6 

Kuruyemiş, Kurutulmuş meyve ve 

sebze 

59 

Özel gıdalar 8 

Tuz  7 

(GİMDES, 2018). 

Gıdalarda haram ve zararlı olan katkı maddeleri kullanılabilmektedir. Bu durum helâl-haramlık ve sağlık 

açısından önem arz etmektedir (Boran, 2016: 1751). Dini vecibelere göre gıda katkılarının üretildiği 

hammadde kaynağının belirlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında bazı kontroller bilimsel olarak 

yapılmaktadır. Bu kapsamda et ürünlerinde domuz, domuz yağı veya diğer sakıncalı ürünlerin 

bulunması, işlenmiş gıdalara katıldığında tespit edilemeyen jelatinin tespit edilmesi ve kaynağının 

belirlenmesi; L-sistein ve Monosodyum Glutamat (MSG)’nin işlenmiş gıdalarda kökeninin ve 

miktarının, gıdalara ilave edilen alkol miktarının belirlenmesi helal gıda kapsamında yapılan en temel 

kontrollerdir (Şahiner, Çağlar, Demirci ve Çakır, 2017: 464). Katkı maddelerinin üretiminde kullanılan 

maddeler geniş bir yelpaze teşkil etmektedir. Katkı maddeleri bitkisel artıklardan yapılabileceği gibi 

(Pektin (E440), Karragenan (E407), Keçiboynuzu zamkı (E410), Klorofil (E140), Agaragar (E406)), 

bazı katkı maddeleri de sırf hayvanlardan ve artıklarından elde edilmektedir. Örneğin Jelatin domuz ya 

da sığır veya diğer hayvanların kemik ve deri artıklarından, Karmin (E120) kırmızı bitten, Şellak (E904) 

yine bir bit türünden, Sistein (E920) insan, at veya domuz kılından, Rennin sığır ve davar midesinden, 

Pepsin domuz midesinden elde edilmektedir (Kızgın ve Özkan, 2014: 21). Bu şekilde hayvansal 

kaynaklı olduğu bilinen katkı maddelerinin İslam dini hükümlerine göre nasıl değerlendirileceği 

hususunu anlamak için “İstihale” kavramının bilinmesi gereklidir. İslam dini terminolojisinde istihale, 

necis maddelerin yapı değişimine uğrayarak temiz hale gelmelerini ifade etmektedir. Örneğin, şarabın 

dışarıdan bir etki olmaksızın sirkeye dönüşmesi durumunda, temiz olacağı ittifakla kabul edilmiş bir 

durumdur ve bu durum istihalenin en kabul görmüş şeklidir (Tekle, Sağdıç, Nursaçan, Yetim ve Erdem, 

2013: 2). 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizm, ekonomik ve sosyo-kültürel faydaları ile ülkelerin dünya pazarındaki konumlarına önemli 

katkıda bulunmaktadır. Türkiye’nin dünya turizm pazarındaki başarısı ve konumu itibariyle turizm 

çevresinde ortaya çıkmaya başlayan yeni gelişmeler, Türkiye’nin turizmde artık yeni vizyonlar 

belirlemesi ve stratejik atılımlar yapması gerektiğini hissettirmektedir. Bu kapsamda ise helal turizm, 

dünya turizm pazarı içinde Türkiye turizmi için stratejik bir vizyon olacağı düşünülmektedir.  

Bir turizmin helâl olabilmesi için öncelikle burada sunulan yiyecek ve içeceklerin helâl olması gerekir 

(Boran, 2017: 755). Helal gıda sektörü, Müslüman tüketici pazarında kilit faktörlerden biridir. 

Erişilebilirliğin artması ve dünya çapında mevcut olan helal yiyeceklerin çeşitliliği, Müslümanların 

seyahatlerini daha kolay hale getirmektedir.  

Helâl gıda ve içecek pazarının 2018 yılına kadar 1.6 trilyon dolar olacağı ve bu rakamında dünya gıda 

pazarının %17.4’ünü oluşturacağı tahmin edilmektedir. Otel, restaurant, kafe gibi turizm işletmeleri bu 

pazarın en önemli ayaklarıdır. Böylesine büyük hacimli bir organizasyonda helâl gıda koşullarının 

sağlanması zorunludur ve risklerinin bilinmesi çok önemlidir (Üstün, Karaosmanoğlu ve Turan, 2017: 

83). 

Literatürden derlenen bilgiler doğrultusunda çalışmanın sonuçlarına ilişkin geliştirilebilecek öneriler şu 

şekildedir; 

 Helal turizm alanında ülkemizin swot (tehditler, fırsatlar, güçlü yönler ve zayıf yönler) analizi 

çıkarılabilir. 

 Helal turizm, turizm politikası olarak ele alınmalı ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023  Eylem 

Planına dahil edilebilir. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulması öngörülen yeni birimlere turizmin 

çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında ‘Helal Turizm’ eklenebilir. 

Sonuç olarak turizm sektörü içerisinde yer alan helal turizm, Türkiye’yi lider konuma yükseltme 

hedefiyle teşvik edilmeli ve böylelikle yeni, dinamik ve büyük bir turizm pazarı elde edilebilir. 
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Özet 
Bu çalışma, helâl gıdaya yönelik davranışsal niyet ve gıda neofobisi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 

hazırlanmıştır. Bu kapsamda Müslüman turistik tüketiciler üzerinde bir anket uygulaması gerçekleştirilerek; 

turistik tüketicilerdeki helâl gıdaya yönelik davranışsal niyet ve gıda neofobisine ilişkin sonuçlar ortaya 

konulmaktadır. Çalışmada 418 anket formu analize tabi tutulmuş, katılımcıların ankete ilişkin verdikleri cevaplar; 

güvenirlik analizi, yüzde, frekans ve aritmetik ortalama değerleri ve korelasyon analizi yöntemleri ile 

çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların helâl gıdaya yönelik davranışsal niyetlerini ve gıda 

neofobisi düzeylerini kısmen yüksek olarak değerlendirmek mümkündür. Araştırmaya ilişkin geliştirilen hipotezin 

testine yönelik gerçekleştirilen analiz sonucunda ise helâl gıdaya yönelik davranışsal niyet ve gıda neofobisi 

arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Helâl Gıda, Davranışsal Niyet, Gıda Neofobisi. 

 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN BEHAVIORAL INTENTION FOR HALAL FOOD AND 

FOOD NEOPHOBIA IN MUSLIM TOURISTIC CONSUMERS 

 
Abstract 
This study was conducted to determine the relationship between behavioral intention for halal food and food 

neophobia. In this context, a questionnaire carried out with 418 Muslim touristic consumers; the behavioral 

intentions of the tourists related to halal food and the results of food neophobia were presented. In this study, 418 

questionnaires were analyzed, participants’ answers to the questionnaire; reliability, percentage, frequency and 

arithmetic mean values and correlation analysis methods were analyzed. According to the findings, it is possible 

to evaluate as a high the behavioral intentions of the participants and the level of food neophobia. As a result of 

the analysis conducted to test the hypothesis developed for the study, it was concluded that there is a moderately 

significant relationship between the behavioral intention for halal food and food neophobia. 

Keywords: Halal Food, Behavioral Intention, Food Neophobia. 

 

GİRİŞ 

Gıda, turizm deneyiminin vazgeçilmez unsurları arasındadır. Nitekim turizm deneyiminin böylesine 

ayrılmaz bir parçası olan gıda unsurunun başlı başlına bir çalışma konusu olması, son yıllarda gündeme 

gelerek popülerlik kazanmıştır (Hall ve Sharpless, 2011, s.1). Öyle ki seyahat etmek ve gıda tüketmek, 

insanların geçmişte ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olarak başvurdukları birer eylem iken 

günümüzde keyfi olarak da tercih edilebilen turistik hareketler dâhilinde yer alabilmektedir. Diğer 

yandan bireyler açısından tercih edilecek seçeneklerin zenginleşmesiyle özellikle gıda tercihlerinin 
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lezzet, mekân, gelenekler, coğrafi şartlar, nüfus ve din gibi faktörler tarafından etkilenmesi kaçınılmaz 

olmuştur. Din ise nelerin tüketilebileceği ve tüketilemeyeceği konusunda bu faktörler arasında oldukça 

önemli ve temel bir unsur olarak dikkat çekmektedir (Canbolat ve Yaman, 2017, s.49). 

Helâl ve haram kavramı İslam dininin en önemli unsurları olarak kabul görmekte, bu açıdan da 

değerlendirildiğinde, Müslümanlar arasında yiyecek ve içecekler büyük önem arz etmektedirler. Söz 

konusu hassasiyete sahip olarak yiyecek ve içeceklerine dikkat eden Müslümanlar, helâl gıda arayışı 

içinde hareket etmek durumundadırlar (Yılmaz, Sormaz, Güneş ve Yetimoğlu, 2017, s.404). 

Günümüzde Müslüman tüketiciler, geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi ile karşı karşıyadır (Alam ve 

Sayuti, 2011, s.8). Ürünün daha önceden bilinmesi, denenmesi gibi faktörler, Müslüman tüketiciler 

açısından helâl gıda tercihinde önem arz etmektedirler. Bu noktada Müslüman tüketiciler üzerinde helâl 

gıdaya yönelik niyeti ile gıdada yenilik korkusu olarak tanımlanan gıda neofobisinin ilişkilendirilmesi, 

mevcut durumun ortaya konması hususuna bir yaklaşım kazandıracaktır. Nihayetinde bu çalışmanın 

amacı, helâl gıdaya yönelik davranışsal niyet ve gıda neofobisi arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

 

Helâl Gıda 

Musevilik, Hristiyanlık ve İslam dininde yeme-içme kültürünü meydana getiren en büyük etmenler 

arasında helâl ve haram gıdalar konusundaki emir ve yasaklar gelmektedir (Güzel ve Çağlar, 2017, 

s.395). Sözü edilen “helâl” ve “haram” kelimeleri, köken itibariyle Arapçadır. Haram, “yapılması, 

yenilip-içilmesi, kullanılması ve inanılması dinen yasak olan şeyler”; helâl ise haram kavramının tersi 

olarak “yasaklardan arındırılmış şeyler” anlamına gelmektedir. Diğer yandan Musevilik, Hristiyanlık ve 

İslam dinlerinin helâl ve haram konusunda birbirlerine diğer dinlerden daha yakın oldukları belirtilebilse 

de üç dinin helâl ve haram anlayışlarında bazı farklılıklar da bulunabilmektedir (Erdem, 1997, s.151-

153). 

Helâl ve haram kavramları, dini yaşayış bakımından oldukça önem arz etmektedir. Helâl ve haram 

sınırına riayet etmek, özellikle gıdalar konusunda ayrı bir önem taşımaktadır. Helâl gıda ile beslenmek, 

dindar bir yaşayışın olmazsa olmaz şartı olarak belirtilebilir (Okur, 2009, s.7-8). Helâl gıdalar, diğer 

gıdalarla benzer olabilir; ancak doğası, içeriği, çeşitli yöntemlerin baştan sona kullanımıyla ilgili işlem 

tekniği, her zaman İslam kuralları tarafından onaylanan ve tavsiye edilen şekilde olmalıdır (Abdul, 

Ismail, Hashim ve Johari, 2009, s.41).  

Helâl gıdaların kapsamı, yalnızca domuz eti içermeyen ürün ve alkolle ilgili sınırlı olmamaktadır. Etçil 

hayvanlar, amfibiler (kurbağalar ve mangrov yengeçleri) ve çekirgeler hariç tüm böcekler helâl olarak 

kabul edilmemektedir. Yine kanatlı hayvan ve sığır gibi izin verilen hayvanlardan elde edilen etler, 

İslami kurallara göre kesilmelidir. Helâl gıda için hijyen ve sanitasyonda standardizasyon olmalı ve 

nihayetinde sağlığa zararlı nitelikte olmamalıdır (Nurrachmi, 2017, s.44). Ayrıca belirtmekte fayda 

vardır ki, günümüzde helâl kavramı, dini değerin ötesindedir. Son yıllarda gıda tüketimindeki sağlık 

endişesi, temel olarak helâl konseptiyle kısmen aynı değeri paylaşmaktadır. Sağlıklı olma kavramı, 

vücuda ne alındığına, gıdanın temizliğine, gıdanın kaynağına ve aynı zamanda gıdanın işlenme ve 

hazırlanmasına ilişkin yönteme dikkat etmek anlamına gelmektedir (Mathew, Abdullah ve Ismail, 2014, 

s.264). 

Helâle olan duyarlılık ile talep edilecek şeyler günümüzde neredeyse bir endüstri oluşturacak düzeye 

ulaşmış, nitekim dünya pazarında kendini gösteren popüler bir eğilim olarak ifade edilmektedir. 

Müslüman nüfusunun 3 milyar kişiye ulaşmasıyla, helâl endüstrisinin dünya pazarında oldukça hızlı bir 

büyüme gösterdiği görülmektedir. Bu büyüme; finans, turizm, hizmet, taşımacılık ve gıda gibi sektörleri 

içine almaktadır (Nurrachmi, 2017, s.42). Sonuç olarak helâl gıdanın, artık yalnızca dini bir kavram 

olmanın ötesinde bu işten kazanç sağlayanlarca ticari bir kavram olarak da kabul gördüğü söylenebilir 

(Kurtoğlu ve Çiçek, 2013, s.184). 

Dünya pazarındaki helâl gıda talebinin artması nedeniyle birçok Müslüman tüketici, bazı ülkelerde, 

helâl gıda hakkında endişeli ve şüpheci yaklaşım sergilemektedir (Alam ve Sayuti, 2011, s.10). 
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Günümüzde Müslüman tüketicilerin gıdaların içerdiği malzemelerin farkında olmaları, satın almak ve 

tüketmek istedikleri gıdaları seçme konusunda onları daha seçici hale getirmektedir (Hamdan, Issa ve 

Abu ve Jusoff, 2013, s.54). Ayrıca yazılı basın veya görsel medyada aktarıldığı üzere yaygın bir şekilde 

Batı kökenli ürünlerde alkol veya domuz kaynaklı maddelere rastlanmaktadır. Tüm bunların neticesinde 

dini duyarlılığı olan ve bu hassasiyete sahip bulunan tüketiciler, tükettikleri birçok gıdanın helâl olup 

olmadığı konusunda doğal olarak duyarlı davranmaktadır (Batu, 2012, s.62). 

Hermann, Warland ve Sterngold’ a (1997) göre, satın alma işleminin ilk aşaması, tüketici gıdayı 

incelediğinde ve ek bilgi talep ettiğinde gerçekleşmektedir. Dinin gıda tüketimi üzerindeki etkisi, dinin 

kendisine ve bireylerin dinin öğretilerini ne ölçüde dikkate aldığına bağlıdır. Müslümanlar için, helâl 

gıda olarak kabul edilen gıdaların, gıda kalite güvencesine yönelik ek bir ihtiyaç da söz konusudur. Bu 

nedenle helâl olarak sertifikalı gıdalar, Müslümanlar açısından bir kalite güvencesi niteliğine sahiptir 

(Abdul vd., 2009, s.40-41). 

Müslümanların turistik ürün seçimlerini sorgulayan bir çalışmada (DinarStandard Crescentrating, 2012) 

Müslüman turistlerin, özellikle konaklama tesisi seçiminde gözettikleri kriterler arasında en fazla 

önceliğin %66,8’lik oranla helâl gıdaya verildiği tespit edilmiştir. Hamdan vd. (2013) tarafından 

Malezya’da helâl gıda ürünlerini tüketen tüketicilerin satın alma kararlarında etkili olan faktörleri 

araştırmak amacıyla gerçekleştirilen bir diğer çalışma sonucunda ise Müslüman tüketicilerin ürünü daha 

önceden bilip bilmemelerinin satın alma kararı verirken önemli bir faktör olduğu ortaya konmuştur. 

Gıda Neofobisi 

Bu çalışmada da değinildiği üzere ürünün daha önceden biliniyor olması veya denenmiş olması gibi 

faktörler, Müslüman tüketiciler açısından helâl gıda tercihinde önem arz etmektedirler. Bu noktada gıda 

neofobisi açısından da durumun irdelenmesiyle konuya farklı bir bakış açısı kazandırılabilir. Gıda 

neofobisi, tarafından tüketicilerin daha önce tatmadığı yemekleri, içecekleri, gıdasal ürünleri 

denemediği veya denemeye isteksiz yaklaşmaları olarak tanımlanmaktadır (Pliner ve Hobden, 1992).  

Gıda neofobisine etki eden birçok psikolojik, kültürel, sosyo demografik faktör bulunmakta; dini 

inançlar ve tutumlar da bu faktörler arasında değerlendirilmektedir. Nitekim gıda neofobisinin ele 

alındığı önceki çalışmalar, kültürel ve sosyo demografik özelliklerin insanların gıda neofobisi üzerinde 

etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bir araştırmada (Siegrist, Hartmann ve Keller, 2013) gıda neofobisi 

ile sosyo-demografik faktörler arasında bir ilişki tespit edilmiş; sonuçlar, yaşın gıda neofobisiyle pozitif 

ilişkili, gelir ve eğitimin ise gıda neofobisi ile negatif ilişkili olduğunu göstermiştir. Benzer bulgular 

Kivela (1997) ve Au ve Law (2002) tarafından yapılan araştırmalarda da gözlenmiştir (Caber, Yılmaz, 

Kılıçarslan ve Öztürk, 2018, s.1474). Raudenbush ve Frank (1999) Amerika Birleşik Devletleri’nde 

farklı türde gıdaların kabul edilmesini ve satın alınmasındaki farklılıklarını araştırmak amacıyla 

gerçekleştirdikleri çalışmada olumsuz tutumların, neofobisi seviyesi yüksek kişilerin yeni gıda alımı 

niyetlerini ve kabullenişlerini etkilediğini ortaya koymuştur. Tuorila, Lähteenmäki, Pohjalainen ve Lotti 

(2001) tarafından Finlandiyalılar üzerinde yaptıkları çalışmada eğitim ve kentleşme düzeyi arttıkça 

katılımcıların gıda neofobisi seviyesinin azaldığı tespit edilmiş, aynı zaman erkeklerin ve yaşlıların gıda 

neofobisi düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yıldız ve Çilesiz (2017) gıda 

neofobisi ile gıda sadakati ve gıda duyarlılığı arasında negatif ilişki saptamışlardır. Yiğit ve Doğdubay 

(2017) ise Türkiye’de gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda geleceğin şef/aşçıbaşı adayı olan 

öğrencilerinin yeni ve farklı kültüre ait olan gıdaları denemede isteksiz olduğu sonucunu ortaya 

çıkarmışlardır. 

Görüldüğü gibi literatürde gıda neofobisine etki eden birçok unsur tespit edilmiştir. Bu bağlamda 

değerlendirildiğinde helâl gıdaya yönelik oluşan duyarlılığın da dini açıdan oldukça önem arz etmesi ve 

son yıllarda helâl gıdaya yönelik bu duyarlılığın artması, hem helâl turizm bağlamındaki turistik 

hareketlerini hem de gıda tüketimini şekillendirir niteliktedir. Bu durum da helâl gıda kavramının 

temelindeki dini hassasiyetin getirdiği gıda konusundaki endişeyle, bilinmedik bir gıdaya yönelik 

davranış ve bakış açısının ilişkilendirilmesine olanak sağlayabilir.  Öyle ki bu çalışmada “helâl gıdaya 

yönelik davranışsal niyet ile gıda neofobisi arasında bir ilişki var mıdır?” sorusuna cevap aranmaktadır. 

İlgili literatür incelendiğinde de gıda neofobisiyle helâl gıdaya yönelik davranışsal niyet ve satın alma 

davranışının birlikte ele alındığı herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu doğrultuda da bu 

çalışmanın literatürdeki söz konusu boşluğu dolduracağı ve ilgili kavramların birlikte alınmasının, 

çalışmayı özgün kılacağı düşünülmektedir. Araştırmanın amacı olan helâl gıdaya yönelik davranışsal 
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niyet ve gıda neofobisi arasındaki ilişkinin belirlenmesini test etmek için oluşturulan araştırma hipotezi 

şu şekilde oluşturulmuştur: 

H1: Müslüman turistik tüketicilerde helâl gıdaya yönelik davranışsal niyet ile gıda neofobisi arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmada, uygulama aşamasında veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Söz 

konusu anket formunda ilk olarak katılımcıların bireysel özelliklerini belirlemeyi amaçlayan toplam 6 

adet kapalı uçlu soruya yer verilmiştir. Devamında tüketicilerin helâl gıdalara yönelik davranışsal 

niyetini ölçmek için toplam 7 ifadeden oluşan Khalek ve Ismail (2015) tarafından geliştirilmiş olan ölçek 

kullanılmıştır. Son olarak tüketiciler üzerindeki gıda neofobisini ölçmek için ise Pliner ve Hobden 

(1992) tarafından geliştirilmiş ve toplam 10 ifadeden oluşan ölçekten yararlanılmıştır. Araştırmada 

kullanılan iki ölçek kapsamındaki ifadelere yönelik yanıtlar, 5’li Likert tipinde derecelendirilmiştir. 

Ayrıca Gıda Neofobisi ölçeğindeki bazı ifadelere (1., 4., 6., 9. ve 10. ifadeler) verilen yanıtlar ters 

çevrilerek puanlandırılmıştır. 

Araştırma kapsamında kullanılan anket formunu oluşturan ölçeklerin güvenilirlik düzeylerinin 

ölçülmesi amacıyla Cronbach’s Alpha değerleri hesaplanmıştır. Bu bağlamda helâl gıdalara yönelik 

davranışsal niyeti ölçmek için kullanılan ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri, 0,957 olarak; gıda neofobisi 

ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri ise 0,769 olarak hesaplanmıştır. 

Araştırma evreni, daha önce bir turizm faaliyetine katılmış Türkiye’deki Müslüman tüketiciler olarak 

belirlenmiştir. Nitekim evrenin çok geniş olmasından dolayı çalışmada bir örneklem belirleme yoluna 

başvurulmuştur. Bu aşamada araştırma evrenini tam olarak belirlemek oldukça güç olduğundan 

1000000 ve üzerindeki bir evren için 384 örneklemin yeterli olması (Sekaran ve Bougie, 2016, s.263-

264) dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda anket uygulaması 2019 Ocak ayında kolayda örnekleme 

yöntemiyle belirlenmiş sosyal medya aracılığıyla ulaşılmış toplam 418 katılımcı üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

BULGULAR 

Araştırmaya kapsamındaki toplam 418 katılımcının %53,6’sını kadın katılımcılar, %46,4’ünü erkek 

katılımcılar oluşturmaktadır. Tablo 1’de katılımcıların yaş gruplarına bakıldığında en büyük çoğunluğu 

ise 21-30 yaş aralığındaki (%40,0) ve 20 yaş ve altındaki katılımcıların (%30,4) oluşturduğu 

görülmektedir. Bu iki grup birlikte ele alındığında 30 yaş ve altındaki katılımcılar, %70,4’e karşılık 

gelmektedir. Medeni durumlarına bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğunun (%71,1) bekâr 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde ise %53,8’i lisans, %16,3’ü 

lisansüstü, %16,0’ı lise düzeyinde bir eğitime sahiptir. Gelir durumu açısından ise büyük çoğunluğunun 

(%59,8) 2020 TL ve altında bir gelire sahip olduğu görülmektedir. Diğer gelir grupları arasında dengeli 

bir dağılımın söz konusu olduğu söylenebilir. Son olarak katılımcıların daha önce yurt dışına çıkma 

durumları değerlendirildiğinde ise %67,0’ının hiç yurt dışına çıkmadığı dikkat çekmektedir. 

Tablo 1: Katılımcıların Bireysel Değişkenlere Göre Dağılımına İlişkin Bulgular 
Bireysel Değişkenler f % 

Cinsiyet 
Kadın 224 53,6 

Erkek 194 46,4 

Yaş 

20 Yaş ve Altı 127 30,4 

21-30 Yaş 167 40,0 

31-40 Yaş 60 14,4 

41-50 Yaş 41 9,8 

51 Yaş ve Üstü 23 5,5 

Medeni Durum 
Bekâr 297 71,1 

Evli 121 28,9 
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Eğitim Durumu 

İlköğretim 16 3,8 

Lise 67 16,0 

Ön Lisans 42 10,0 

Lisans 225 53,8 

Lisansüstü 68 16,3 

Gelir Durumu 

2020 TL ve altı 250 59,8 

2021 TL - 3000 TL 34 8,1 

3001 TL - 4000 TL 34 8,1 

4001 TL - 5000 TL 33 7,9 

5001 TL - 6000 TL 23 5,5 

6001 TL - 7000 TL 27 6,5 

7001 TL ve üzeri 17 4,1 

Yurt Dışına  

Çıkma Durumu 

Evet 138 33,0 

Hayır 280 67,0 

Tablo 2’de helâl gıda davranışsal niyet ölçeğinde en yüksek katılım düzeyine sahip ifadenin “helâl 

olmayan gıdaları tüketmem.” (X=̄4,00); en düşük katılım düzeyine sahip ifadenin ise “sadece helâl gıda 

sunan mekânları tercih ederim.” (X̄=3,53) olduğu görülmektedir. Yine aynı tabloda gıda neofobisi 

ölçeğinde en yüksek katılım gösterilen ifade “içinde ne olduğunu bilmediğim yiyeceği denemem.” 

(X̄=3,67); en düşük katılım düzeyine sahip ifade ise “gıda seçmem, hemen hemen her yiyeceği 

tüketirim.” (X̄=2,79) olarak saptanmıştır. 

Tablo 2: İfadelere Katılım Düzeylerine İlişkin Bulgular 
İfade X̄ SS 

H
E

L
Â

L
 G

ID
A

 

D
A

V
R

A
N

IŞ
S

A
L

 N
İY

E
T

 

1 Helâl olmayan gıdaları tüketmem. 4,00 1,31 

2 Helâl olduğundan emin olamadığım gıdaları tüketmem. 3,81 1,35 

3 Sadece helâl gıda sunan mekânları tercih ederim. 3,53 1,43 

4 Sadece helâl gıdaları tüketirim. 3,89 1,37 

5 Bir gıdayı tüketmeden önce helâl olduğundan emin olmak isterim. 3,81 1,39 

6 Bir gıdayı satın almadan önce helâl olduğundan emin olmak isterim. 3,83 1,38 

7 Helâl olmayan madde barındıran gıdaları tüketmem (alkol, domuz yağı vb.). 3,70 1,52 

G
ID

A
 

N
E

O
F

O
B

İS
İ 

1 Sürekli olarak yeni ve farklı gıdalar denerim. (R) 3,28 1,27 

2 İlk kez karşılaştığım gıdalara güvenmem. 3,41 1,24 

3 İçinde ne olduğunu bilmediğim gıdayı denemem. 3,67 1,31 

4 Farklı kültürlerin gıdalarını beğenirim. (R) 3,35 1,24 

5 Farklı kültürlere ait gıdalar bana oldukça tuhaf ve esrarengiz gözükürler. 3,37 1,25 

6 Yemekli sosyal etkinliklerde daha önce denemediğim gıdalar denerim. (R) 3,24 1,28 

7 Daha önce denemediğim gıdayı tüketmekten korkarım. 3,27 1,30 

8 Tüketeceğim gıda konusunda oldukça seçici ve dikkatliyimdir. 3,57 1,16 

9 Gıda seçmem, hemen hemen her yiyeceği tüketirim. (R) 2,79 1,41 

10 Farklı kültürlerden gıdalar sunan restoranları denemeyi severim. (R) 3,33 1,28 

      (R): Analizler gerçekleştirilmeden önce ters kodlanması gereken ifadeler 

Tablo 3’te aktarıldığı üzere katılımcıların helâl gıdaya yönelik davranışsal niyetleri ile gıda neofobileri 

arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuca göre H1 kabul edilmiştir. Ural ve Kılıç’a (2011, 

s.248) göre korelasyon katsayısı, 0-0,29 arasında zayıf; 0,30-0,64 arasında orta; 0,65-0,84 arasında 
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kuvvetli ve 0,85-1 arasında ise çok kuvvetli şeklinde değerlendirilebilir. Bu kapsamda helâl gıdaya 

yönelik davranışsal niyet ile gıda neofobisi arasındaki Pearson Korelasyon katsayıları incelendiğinde 

değişkenler arasında pozitif yönde orta kuvvette bir korelasyonun olduğu söylenebilir (0,30<r<0,64). 

Tablo 3: Helâl Gıdaya Yönelik Davranışsal Niyet ve Gıda Neofobisi Arasındaki İlişkiye Yönelik 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

 n X̄ SS 
Helâl Gıda 

Davranışsal Niyet 

Gıda  

Neofobisi 

Helâl Gıda  

Davranışsal Niyet 
418 3,76 1,27 1 

    ,523** 

,000 

Gıda  

Neofobisi 
418 3,13 ,73 

    ,523** 

,000 
1 

           **: Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 

 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tüketici davranışı, diğer davranışlarda olduğu gibi kültürel, sosyal, kişisel ve psikolojik özelliklerden 

etkilenmektedir. Kültürel faktörlerin, tüketicilerin niyetlerini ve davranışlarını etkilemede baskın olduğu 

varsayılmaktadır. Din, satın alma davranışını ve kararlarını belirleyen önemli kültürel unsur olarak kabul 

görmektedir. Din, tüketici davranışlarında (Delener, 1994; Pettinger, Holdsworth ve Gerber, 2004; 

Mokhlis, 2006) ve özellikle yemek satın alma kararlarında ve gıda alışkanlıklarının kurulmasında 

(Bonne ve Verbeke, 2007) etkin rol oynayabilmektedir (Soesilowati, 2010, s.152-153). Bu bağlamda 

değerlendirildiğinde dini tutum ve inançlar, tüketicilerin davranışsal niyetlerini etkileyen bir faktör 

olmanın yanında, gıda neofobisinin oluşmasına da zemin hazırlayabilmektedir.  

Dini değerlerin tüketici davranışları üzerindeki etkisi, gıda bağlamında dini beslenme usul ve kurallar 

çerçevesinde ele alınarak literatürde pek çok çalışma tarafından desteklenmiştir. Yine başka bir 

çalışmada Müslümanların %70’inin kesinlikle helâl standartlara uyduğu ve bu nedenle sadece helâl 

olduğu için bir markaya ve ürüne yöneldiği tespit edilmiştir (Hanzaee ve Ramezani, 2011, s.5). Bu 

doğrultuda birçok insan bilinmeyen korkmakta; bunun satın alma üzerinde olumsuz bir etkisi söz konusu 

olabilir (Alihodzic, 2013, s.23). Buradan hareketle, bu çalışmada helâl gıdaya yönelik davranışsal niyet 

ve gıda neofobisi arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmada sonuç olarak 

Müslüman turistik tüketicilerin helâl gıdaya yönelik davranışsal niyetleri ile gıda neofobileri arasında 

pozitif yönde orta kuvvette bir ilişkinin varlığı ortaya konmuştur.  

Bu çalışmada tüketicilerin helâl gıdaya yönelik davranışsal niyetlerinin ve gıda neofobisi seviyelerinin 

kısmen yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada helâl gıdaya yönelik davranışsal niyet ölçeğini 

oluşturan Khalek ve Ismail (2015), Y kuşağındaki Müslümanları helâl gıda tüketiminde etkileyen 

faktörleri, temel olarak helâl gıdaya karşı olumlu tutumlar, sosyal etkiler (özellikle aileden ve 

arkadaşları) ve helâl yiyecek tüketmek için algılanan davranış kontrolleri olarak saptamıştır. Burada 

helâl gıdaya yönelik davranışsal niyet bağlamında bu kuşak farklılıklarının da dikkate alınması önem 

arz edebilir. Nitekim Khalek ve Ismail (2015) tarafından gerçekleştirilen çalışmada davranışsal niyetin 

bu çalışmanın sonuçlarına kıyasla oldukça yüksek çıkması, evrenin farklı olmasıyla birlikte kuşak 

farklılıklarından da kaynaklanmış olabilir. 

Araştırmada kullanılan gıda neofobisi ölçeğinde ise en çok “içinde ne olduğunu bilmediğim yiyeceği 

tüketmem” ifadesine katılım sağlanmış olmasına, ürünün helâl gıda olup olmamasına ilişkin 

bilinmezliğinin etkisinin olabileceği ifade edilebilir. Öyle ki, helâl gıdaya yönelik davranışsal niyet 

ölçeğinde de “helâl olmayan gıdaları tüketmem” ifadesine yüksek katılım olduğu görülmektedir. Helâl 

gıdaya yönelik talebin artmasıyla birlikte işletmelerin bu pazarda başarıya ulaşmasına, helâl gıda 

duyarlılığı paralelinde tüketicide güven duygusu oluşturarak tüketiciye aktarabilmesi kolaylık 

sağlayacaktır. 

Sonuç olarak Müslüman nüfusunun artması, turistik pazarı da tekrar şekillendirmekte ve değişime 

zorlamaktadır. Sonuç helâl gıda sertifikası ve helâl gıda konseptli restoranların özellikle Avrupa 

üzerinde de yaygınlaşması, Müslüman turistik tüketicilerin gıda neofobisi düzeylerinin düşmesine 
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olanak tanıyabilir. Bu yaygınlaşma ve çeşitliliğin artması, ayrıca özellikle Müslümanların yurt 

dışındayken gıda satın alma ve tüketim ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde gerçekleştirmesini ve 

dolayısıyla turistik açıdan zamanlarını daha iyi kullanabilmelerini sağlayabilir. Ancak burada yine de 

Müslüman tüketicilerin yıllardır süregelen yeme-içme alışkanlıklarının ve farklı kültürlere yönelik 

şüpheci yaklaşımlarının değiştirilmesinin klinik ve psikolojik açıdan da irdelenmesi gerekebilir. 

Bu çalışmada gıda neofobisi ile helâl gıdaya yönelik davranışsal niyet arasındaki ilişkinin ve mevcut 

durumun ortaya konması sağlanarak konuyla ilgili gerek sektöre gerek araştırmacılara birtakım 

önerilerde bulunulmuştur. Ancak çalışmanın sadece Türk Müslüman turistik tüketiciler üzerinde 

gerçekleştirilmesi, diğer milliyetlerdeki Müslüman tüketiciler ile bir karşılaştırma yapılmasını olası 

kılmamaktadır. Gelecekteki çalışmalarda bu konunun ele alınması literatüre katkı sağlayabilir. Diğer 

yandan gelecekteki araştırmalar, spesifik bir evren üzerinde (akademisyenler, yurt dışına çıkanlar vb.) 

gerçekleştirilebilir. Yine ilgili konu bağlamında kuşak farklılıklarının da dikkate alındığı çalışmaların 

literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Özet 
Helal gıdalar, üretimden tüketime kadar İslami kurallara uygun aşamalardan geçmiş, hijyenik şartlarda üretilmiş 

gıdalardır. Dünya’da Müslüman nüfusun artması ile birlikte helal ürün pazarı giderek önem kazanmıştır. Bu 

ürünler ile ilgili belirli standartlar ve şartlar getiren kurum ve kuruluşlar ulusal ve uluslararası çapta belgelendirme 

çalışmaları yapmaktadır. Helal gıda belgeleri, o gıdanın İslami kurallara uygun üretilip üretilmediğini 

denetlemekle birlikte, tüketicilere güven vermektedir. Tüketicilerin aldıkları gıdaların helallik durumunu 

sorgulayabilmelerinde en önemli faktörlerden biri gıda etiketleridir. Ürün etiketleri gıdanın içeriği hakkında bilgi 

vermenin yanı sıra helallik açısından da tüketiciyi yönlendirmektedir. Bu çalışmanın amacı; kadınların helal gıdaya 

olan eğilimlerini belirlemek ve etiketlerde helal gıda etmenlerine bakma durumunu tesbit etmektir. Bu amaçla 

Konya il merkezinde yaşayan kadın tüketiciler üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 

21.0 programında istatistiki olarak değerlendirilerek, “Frequences” ve “Chi-Square” ile yorumlanmıştır. Araştırma 

sonucunda, katılımcıların çoğunun gıda alışverişinde dini hassasiyetin etkisinin olduğunu düşündükleri ve 

tüketicilerin etiketlerde en çok “marka ve üretici firma” ve “son kullanma tarihine” dikkat ettikleri belirlenmiştir. 

Ayrıca katılımcıların alışverişlerinde dini yaşam tarzının etkisi incelendiğinde; “domuz ve katkılı ürünler”, “alkol”, 

“trans yağ” ve “katkı maddesi” en çok dikkat edilen etmenler olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Helal gıda, etiket, alışkanlık 

 

 

EVALUATION OF HALAL EFFECT FOR LABEL READING HABITS OF WOMEN 

 
Abstract 
Halal food are produced in hygienic condition and must be complied with Islamic rules at every stage from 

production to consumption. With the increase of the Muslim population in the world, halal product market has 

become increasingly important.  Institutions and organizations that provide specific standards and requirements 

for these products are prepared national and international certification. Halal food certifications are checked the 

productions of food according to Islamic rules and also give confidence to consumers. Labels are one of the most 

important factors for consumers to question the halal status of food. Labels not only provide information about the 

content of food, but also direct the consumer in terms of halal status of food. The aim of this study is to determine 

the tendency of women to halal food and to reveal of their considerations about halal food factors in labels. For 

this purpose, a survey was conducted on female consumers living in Konya city center. The obtained data were 

evaluated as statistical in SPSS 21.0 program and interpreted with "Frequencies" and "Chi-Square". As a result of 

the research, it was determined that the majority of the participants thought that it was the effect of religious 

sensitivity in purchase of food. Also it was found that consumers paid attention to the "brand and manufacturer" 

and "expiration date" on the labels. The effects of the religious lifestyle in the purchasing were investigated and 

"pork and pork-added products", "alcohol", "trans-fat" and "food additive" were found to be the most important 

factors. 

Keywords: Halal food, label, habit 
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GİRİŞ 

 

Helal gıdalar İslami kurallar doğrultusunda üretilen ve tüketimi uygun bulunan gıdalardır. Helal gıda 

kavramının altında gıdanın elde edildiği hayvanın türü ve alkol içeriği en dikkat çeken noktalar olmakla 

birlikte üretimin her aşamasında İslami usullere uygun hareket edilmesi helallik açısından önemlidir 

(Shah Alam ve Sayuti, 2011). Helal gıda Dünya genelinde hızla gelişen pazarlardan biri olup bu ürünler 

ile ilgili güvenlik pek çok farklı sertifikasyon kuruluşunun belgelendirme sistemleri ile sağlanmaya 

çalışılmaktadır (Lada vd., 2009). Helal belgeleri ile o gıdanın İslami usullere uygun üretilip üretilmediği 

denetlenmekte ve içeriğinde helal olmayan bileşenlerin bulunma durumu ortaya konulmaktadır (Şimşek 

2013). Tüketicilerin aldıkları gıdaların helallik durumunu sorgulayabilmeleri için en önemli araçlardan 

biri ürün etiketidir. Müslüman tüketicilere sunulan ambalajlı gıdaların helal olması ile ilgili çeşitli 

şüpheler bulunabilmektedir (Doğan vd., 2015).  

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde etiket; gıdanın 

ambalajının veya kabının üzerine yazılmış, basılmış, şablon ile basılmış, işaretlenmiş, kabartma ile 

işlenmiş, soğuk baskı ile basılmış, yapıştırılmış veya iliştirilmiş olan herhangi bir işareti, markayı, 

damgayı, resimli veya diğer tanımlayıcı unsurları şeklinde tanımlanmaktadır (Türk Gıda Kodeksi, 

2017). Gıda etiket sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması ve etiket okuma alışkanlıklarının 

oluşturulması tüketicilerin tercihleri doğrultusunda ürün satın alabilmelerini sağlamanın yanı sıra 

güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşılmasında da önemli adımlardan biridir. Gıda etiketleri ile tüketicinin 

gıdanın bileşimi, kalori değeri, tüketim şekli ve kullanım süresi gibi bilgilere ulaşması amaçlanmaktadır 

(Güneş vd., 2014). Gıda maddelerinin etiketlenmesi ile ilgili yönetmelikte zorunlu hale getirilmiş ürün 

bilgilerinin tüketiciye doğru bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Etiket sistemlerinin tüketiciler 

tarafından daha bilinçli bir şekilde anlaşılabilmesi açısından bazı bilgilendirme çalışmalarının yapılması 

gerekli olabilmektedir. 

Tüketicilerin gıda maddelerinin etiketlerini okuma alışkanlık, tutum ve davranışlarını ölçmek için çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Aygen (2012) de tüketicilerin etiket incelemesindeki tutum ve davranışlarını 

araştırdığı çalışmasında katılımcıların yarısından fazlasının etiket bilgilerini her zaman okuduklarını 

ortaya koymuştur. Ayrıca en sık okunan etiket bilgilerinin ürünün son kullanma tarihi, üretim tarihi, raf 

ömrü, markası ve içindekiler bilgileri olduğu belirlenmiştir. Gün ve Orhan (2011)’ın süt ürünleri 

tüketicilerinin etiket bilgi düzeylerini inceledikleri çalışmalarında eğitim düzeyi artışına bağlı olarak 

ürün etiketinde yer alan besinsel değerleri kontrol etme oranlarının da arttığı belirlenmiştir. Aynı 

çalışmada kadınların ürün etiketinde yer alan katkı maddesi kodlamalarına daha çok önem verdiği ortaya 

konulmuştur. Tüketicilerin besin etiketleri üzerindeki bilgilere ilişkin tutum ve davranışlarının 

incelendiği bir diğer çalışmada, gıda etiketlerinin gerekli bulunma nedenleri sırasıyla; sağlıklı ve dengeli 

beslenmeye yönlendirme, beslenme bilgisini artırma ve besin değeri yüksek olan besini seçme şeklinde 

olmuştur (Çinpolat, 2016). Güneş vd. (2014) de tüketicilerin gıda etiketlerine yönelik tutum ve 

davranışlarını incelemiş ve çalışma sonucunda sağlıklı bir diyet ve beslenme planında etiket okuma 

bilincinin kazandırılmasının ve bireylere etiketlerin sağlıklı beslenme için yönlendirici olabileceğinin 

gösterilmesinin önemi vurgulanmışlardır.  

Aslan vd. (2017) besin etiketleri konusunda genç yetişkin bireylerin beklentilerini ortaya koymak ve 

etiketlerin üzerinde yer alan bazı sembollerden biri olan helal gıda kavramını bilme durumlarını 

değerlendirmek için bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda ambalajlı gıdaların etiket 

bilgilerinin katılımcıların yarısından fazlası tarafından yetersiz bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

çalışmadaki katılımcıların %60’ından fazlası ambalaj üzerinde yer alan helal gıda sembollerini 

tanıdıklarını belirtmişlerdir. Ünüsan vd. (2017) üniversite öğrencilerinin besin etiketi okuma ve helal 

gıda ile ilgili bilgi düzeylerini değerlendirmişler ve çalışma sonucunda katılımcıların çoğunun besin 

etiketi okuma ve helal gıda konusunda bilinçli olduklarını belirlenmişlerdir. Ayrıca günlük beslenmede 

sık tüketilen bazı besin grupları ile ilgili katılımcıların bilgi yetersizliği olduğu gözlenmiş ve helal gıda 

ile ilgili eğitim verilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Yapılan bir başka çalışmada ise genç yetişkin 
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bireylerin helal gıda farkındalığı değerlendirilmiş ve katılımcıların yarısından fazlasının helal gıda 

etiketlemelerine dikkat ettiği gözlenmiştir (Altıntaş vd., 2017). Malezya’da yürütülmüş olan bir 

çalışmada ise helal gıda ürünlerinin satın alınmasında tüketici davranışlarına etki eden faktörler 

incelenmiş ve tüketicilerin ürünü önceden tanıma durumlarına etiketlerine kıyasla daha çok önem 

verdikleri belirlenmiştir (Hamdan vd., 2013). 

Bu çalışma, kadınların ambalajlı gıdaları alırken etiketlerini okuma alışkanlıklarını ve bu etiketleri helal 

bakış açısıyla değerlendirme durumlarını belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Ürün 

etiketlerinin gıdanın içeriği hakkında bilgi vermenin yanı sıra helalliği hakkında da tüketiciyi 

yönlendirme durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
 

YÖNTEM 

 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada, kadınların alışverinde gıda maddelerinin üzerlerinde yer alan etiketleri okuma bilgisi ve 

alışkanlığına sahip olmadıkları, etiketler üzerinde helal gıda ile ilgili dikkat etmedikleri hipotezi 

kurularak Konya il merkezinde ikâmet eden kadınlar arasında yürütülmüştür. Araştırma sonucunda;  

kadınların etiket okuma bilgisi ve alışkanlığı ile etiketlerde yer alan helal gıda ile ilgili etmenlere dikkat 

etmeleri konusunda problemler ve nedenleri ortaya konulması, bunlara çözüm önerileri ile bu 

alışkanlığın kazandırılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Konya il merkezinde ikâmet eden kadınlar oluşturmaktadır. Örneklem olarak, 

Konya il merkezinde ikâmet eden ve çalışmaya katılmaya gönüllü 400 kişiye anket uygulanmış, ancak 

geri dönen anketerden hatalı ve eksik doldurulanlar çıkarıldığında 266 anketin kullanılabilir olduğu 

görülmüş ve bu anketler çalışmaya dahil edilmiştir.  

 

Anketin Oluşturulması ve Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanmasında  kullanılan anket soruları, daha önce benzer araştırmalarda geçerliliği ve 

güvenilirliği test edilerek kullanılan anket sorularından derlenerek hazırlanmıştır (Güneş vd., 2014; 

Özdemir ve Yaylı, 2014; Çukadar, 2015; Ördek, 2017). 

Araştırmacılar tarafından soru formları uygulanmadan önce pilot çalışma yapılarak (n:25) ön test 

aşamasında soruların anlaşılabilirliği ve katılımcılardan gelen öneriler dikkate alınmış ve gerekli 

düzeltmeler yapıldıktan sonra anketin kapsam ve şekli oluşturulmuş ve katılımcılara araştırmacılar 

tarafından uygulanmıştır. 

Araştırmada kullunılmak üzere hazırlanan ölçeğin güvenilirliğine ilişkin gerekli analizler yapılmış ve 

güvenilirlik katsayısını ifade eden chronbach’s alpha değerleri ölçekte uygulanan kategoriler şeklinde 

belirtilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Kullanılan Ölçeğin Güvenilirlik Değeri 
 

 

 

 

 

 

Literatürde geçerlik değerlerinin 0,60’dan yüksek olması “oldukça güvenilir ölçek”, 0,80’den yüksek 

olması “yüksek derecede güvenilir ölçek” olduğunu göstermektedir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004; Ural 

ve Kılıç, 2005). Elde edilen sonuçların doğrultusunda anket sorularının güvenilirliği doğrulanmıştır. 

 

                                        Cronbah Alfa 

Değeri  

Etiket okuma alışkanlığı 0,703 

   

Helal gıda bilgileri 0,959 

   

Etiketlerde helal gıda etmenlerini okuma 

alışkanlığı 

0,894 
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Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmada sonucunda elde edilen veriler SPSS 21.0 programında istatistiki değerlendirmeleri 

yapılarak, “Frequences” ve “Chi-Square”  ile yorumlanmıştır. 

 
BULGULAR 

Araştırmaya, Konya il merkezinde ikâmet eden 266 gönüllü kadın katılmıştır (%100.0).  Katılımcıların 

demografik bilgileri değerlendirildiğinde; kadınların %67.3’ünün evli ve %64.7’sinin çalışmadığı, 

%53.0’ünün 25-39 yaş aralığında olup %60.5’inin lise mezunu oldukları belirlemiştir. Katılımcıların 

%55.3’ünün gıda alışverişinde dini hassasiyetlerinin etkisinin olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir 

(Tablo 2). 

Tablo 2. Demografik Bilgiler 

 n % 

Çalışma Durumu 

Çalışıyor 94 35.3 

Çalışmıyor 172 64.7 

Medeni Durum 

Evli 179 67.3 

Bekar 87 32.7 

Yaş Aralığı   

18-24 20 7.5 

25-39 141 53.0 

40-64 75 28.2 

65 ve üstü 30 11.3 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 16 6.0 

Lise 161 60.5 

Ön Lisans ve Lisans 74 27.8 

Lisans üstü 15 5.6 

Gıda Alışverişinde Dini Hassasiyetin Etkisi 

Evet 147 55.3 

Bazen 45 16.9 

Hayır 74 27.8 

TOPLAM 266 100.0 

Katılımcıların etiket okuma alışkanlığı incelendiğinde; aldıkları unlu gıdaların (%83.8), içeceklerin 

(%68.8), fonksiyonel gıdaların (%47.4), et ve ürünlerinin (%65.4), yağların (%63.2), dondurulmuş 

ürünlerin (%42.5) ve bal-reçelin (%78.6) en çok “marka ve üretici firma” bilgilerine; süt ve süt 

ürünlerinde (%68.0) ve salça-konservede (%53.0) en çok “ son kullanma tarihine”; atıştırmalık 

ürünlerde (%56.4) en çok “ürünün içeriğine” ve çikolata-gofret ürünlerinde (%65.8) en çok “sağlık 

bilgisine” dikkat ettikleri bulgulanmıştır (Tablo 3). Elde edilen veriler istatistiki olarak 

değerlendirildiğinde (X2 test); unlu gıdalar, süt ve ürünleri, et ve ürünleri ve çikolata-gofret ürünler 

anlamlı bulunmuştur (p<0.05).  
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Tablo 3. Katılımcıların Etiket Okuma Alışkanlıkları 

Yiyecekleri Satın 

Alırken Etiketlere 

Bakma Durumu 

Marka ve 

Üretici 

Firma 

Ürünün 

İçeriği 

Üretim 

Tarihi 

Son 

Kullanma 

Tarihi 

Sağlık 

Bilgisi 

Enerji ve 

Besin 

Ögeleri X2 p 

n % n % n % n % n % n % 

Unlu gıda 223 83.8 11 4.1 7 2.6 17 2.6 7 2.6 1 0.4 12,720 0.026* 

İçecek 183 68.8 16 6.0 12 4.5 14 5.3 20 7.5 21 7.9 7,619 0.179 

Süt ve ürünleri 30 11.3 10 3.8 12 4.5 181 68.0 18 6.8 15 5.6 13,281 0.031* 

Salça ve konserve 63 23.7 18 6.8 34 12.8 141 53.0 6 2.3 4 1.5 3,070 0.689 

Fonksiyonel gıda 126 47.4 56 21.1 32 12.0 30 11.3 12 4.5 10 3.8 2,861 0.873 

Et ve ürünleri 174 65.4 20 7.5 14 5.3 33 12.4 14 5.3 11 4.1 14,862 0.019* 

Yağlar 168 63.2 16 6.0 13 4.9 32 12.0 21 7.9 16 6.0 7,534 0.184 

Dondurulmuş ürün  113 42.5 47 17.7 42 15.8 49 18.4 11 4.1 4 1.5 3,078 0.688 

Atıştırmalık 48 18.0 150 56.4 20 7.5 29 10.9 9 3.4 10 3.8 6,907 0.228 

Bal-reçel  209 78.6 14 5.3 9 3.4 16 6.0 8 3.0 10 3.8 4,676 0.457 

Çikolata -gofret 63 23.7 10 3.8 6 2.3 7 2.6 175 65.8 5 1.9 13,964 0.017* 

* p<0.05 
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Tablo 4. Katılımcıların Helal Gıda Bilgileri 

 Alışverişinde Dini Hassasiyeti 

Olanlar 

Alışverişinde Dini Hassasiyeti 

Olmayanlar X2 p 

 Evet Hayır Bazen Evet Hayır Bazen 

 n % n % n % n % n % n %   

Ürünü helal sertifikasına göre seçerim. 26 9.8 58 21.8 63 23.7 10 3.8 67 25.2 42 15.8 9.113 0.011* 

Müslüman ülkelerden gelen gıdalar mutlaka helaldir 78 29.3 24 9.0 45 16.9 20 7.5 60 22.6 39 14.7 47.766 0.000*** 

İslami isimler taşıyan yiyecekler mutlaka helaldir. 79 29.7 24 9.0 44 16.5 20 7.5 63 23.7 36 13.5 51.063 0.000*** 

Gıda maddesinin üzerinde helal logosu varsa mutlaka 

helaldir. 
49 18.5 68 25.7 29 10.9 50 18.9 40 15.1 29 10.9 4.566 0.102 

Türkiye’de bulunan yiyeceklerin hepsinin helal 

olduğunu düşünüyorum. 
52 19.6 59 22.3 35 13.2 52 19.6 43 16.2 24 9.1 1.829 0.401 

Helal ürün domuz eti veya türevi olmayan üründür. 69 26.0 64 24.2 13 4.9 90 34.0 21 7.9 8 3.0 23.207 0.000*** 

Helal ürün içinde alkol olmayan üründür. 33 12.5 81 30.6 32 12.1 50 18.9 41 15.5 28 10.6 14.260 0.001** 

Helal ürün güvenilir ürün demektir. 39 14.7 75 28.3 32 12.1 49 18.5 42 15.8 28 10.6 8.043 0.018* 

Helal ürün helal logosu olan ürün demektir. 46 17.4 63 23.8 37 14.0 60 22.6 36 13.6 23 8.7 9.830 0.007** 

Helal ürün yerli (Türk malı) ürün demektir. 53 20.0 60 22.6 33 12.5 54 20.4 39 14.7 26 9.8 2.570 0.277 

Helal ürün Türk markalı ürünler demektir. 52 19.6 57 21.5 37 14.0 57 21.5 31 11.7 31 11.7 5.749 0.056 

Helâl sertifikalı ürün almak için uzun mesafe yol 

almaktan rahatsız olmam. 
55 20.8 56 21.1 35 13.2 59 22.3 29 10.9 31 11.7 6.273 0.043* 

Helal logolu gıdalar için daha fazla para ödemeye 

hazırım. 
50 18.9 62 23.4 34 12.8 60 22.6 34 12.8 25 9.4 7.778 0.020* 
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Helal ürün İslam dininin gereklerine göre üretilmiş 

üründür. 
50 18.9 56 21.1 40 15.1 57 21.5 30 11.3 32 12.1 6.524 0.038* 

Helâl sertifikalı ürün kullanmak dini değerlerime de 

uygundur. 
46 17.4 61 23.0 39 14.7 60 22.6 36 13.6 23 8.7 9.772 0.008** 

 *p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
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Tablo 5. Katılımcıların Alışverişlerinde Dini Yaşam Tarzının Etkisi 

 

 

HELAL 

SERTİFİKASI 
JELATİN TRANS YAĞ 

DOMUZ VE KATKILI 

ÜRÜNLER 
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X2 p 
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n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %               

Unlu Gıdalar 53 19.9 12 4.5 4 1.5 7 2.6 10 3.8 11 4.1 66 24.8 78 29.3 2 0.8 2 0.8 12 4.5 9 3.4 
25.491 

 

0.000*** 

İçecek 6 2.3 3 1.1 6 2.3 10 3.8 4 1.5 9 3.4 9 3.4 12 4.5 114 42.9 68 25.6 8 3.0 17 6.4 16.453 0.006** 

Süt ve Ürünleri 6 2.3 3 1.1 2 0.8 2 0.8 5 1.9 0 0.0 114 42.9 74 27.8 17 6.4 21 7.9 3 1.1 19 7.1 23.885 0.000*** 

Salça ve 

Konserve 
9 3.4 8 3.0 12 4.5 12 4.5 15 5.6 11 4.1 53 19.9 69 25.9 4 1.5 6 2.3 54 20.3 13 4.9 25.598 0.000*** 

Fonksiyonel 

Gıda 
6 2.3 9 3.4 5 1.9 7 2.6 8 3.0 6 2.3 68 25.6 70 26.3 11 4.1 15 5.6 49 18.4 12 4.5 21.598 0.001** 

Et ve Ürünleri 7 2.6 13 4.9 3 1.1 11 4.1 4 1.5 4 1.5 78 29.3 79 29.7 0 0.0 2 0.8 55 20.7 10 3.8 36.994 0.000*** 

Yağlar 9 3.4 7 2.6 22 8.3 8 3.0 80 30.1 68 25.6 22 8.3 9 3.4 8 3.0 7 2.6 6 2.3 20 7.5 18.066 0.003** 

Dondurulmuş 

Ürün  
9 3.4 6 2.3 7 2.6 8 3.0 10 3.8 9 3.4 75 28.2 72 27.1 10 3.8 15 5.6 36 13.5 9 3.4 15.202 0.010* 

Atıştırmalık 6 2.3 2 0.8 12 4.5 4 1.5 1 0.4 8 3.0 45 16.9 26 9.8 2 0.8 1 0.4 81 30.5 78 29.3 14.128 0.015* 

Bal-Reçel 10 3.8 4 1.5 5 1.9 5 1.9 10 3.8 9 3.4 87 32.7 83 31.2 8 3.0 11 4.1 27 10.2 7 2.6 12.144 0.033* 

Çikolata-Gofret 10 3.8 8 3.0 5 1.9 8 3.0 9 3.4 15 5.6 68 25.6 69 25.9 8 3.0 5 1.9 47 17.7 14 5.3 18.221 0.003** 

*p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
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Katılımcıların helal gıda bilgi düzeyleri incelendiğinde; “ürünü helal sertifikasına göre seçerim” 

(p<0.05), “Müslüman ülkelerden gelen gıdalar mutlaka helaldir” (p<0.001), “İslami isimler taşıyan 

yiyecekler mutlaka helaldir” (p<0.001), “helal ürün domuz eti veya türevi olmayan üründür” (p<0.001), 

“helal ürün içinde alkol olmayan üründür” (p<0.01), “helal ürün güvenilir ürün demektir” (p<0.05), 

“helal ürün helal logosu olan ürün demektir” (p<0.01), “helâl sertifikalı ürün almak için uzun mesafe 

yol almaktan rahatsız olmam” (p<0.05), “helal logolu gıdalar için daha fazla para ödemeye hazırım” 

(p<0.05), “helal ürün İslam dininin gereklerine göre üretilmiş üründür” (p<0.05), “helâl sertifikalı ürün 

kullanmak dini değerlerime de uygundur” (p<0.01) sorularına verilen yanıtlar istatistiki olarak anlamlı 

bulunmuştur (Tablo 4). 

Katılımcıların alışverişlerinde dini yaşam tarzının etkisi incelendiğinde; dini hassasiyeti olduğunu ifade 

eden katılımcıların unlu gıdalarda (%24.8; p<0.001), süt ve ürünlerinde (%42.9; p<0.001), dondurulmuş 

ürünlerde (%28.2; p<0.05) ve bal-reçel grubunda (%32.7; p<0.05), dini hassasiyeti olmadığını ifade 

eden katılımcıların ise salça ve konserve grubunda (%25.9; p<0.001), fonksiyonel gıdalarda (%26.3; 

p<0.01), et ve et ürünlerinde (%  29.7; p<0.001) ve çikolata-gofret grubunda (%25.9; p<0.01) “domuz 

ve katkılı ürünlere” dikkat ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, dini hassasiyeti olduğunu ifade eden 

katılımcıların içeceklerde “alkol” e (%42.9; p<0.01), yağlarda “trans yağ” a (%30.1; p<0.01) ve 

atıştırmalık ürünlerde “katkı maddesi” ne (%30.5; p<0.05) dikkat ettikleri belirlenmiştir (Tablo 5).  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnsan davranışlarına yön veren en önemli etkenlerden birisi dini inançlardır. İnsanlar aile yaşantılarında, 

sosyal ilişkilerinde ve alışverişlerinde dini inançlarına uygun olarak hareket etmektedirler. Özellikle 

satın alma süreçlerinde ve tüketim eylemlerinde dini inançlarına uygun davranışlarda bulunmaktadırlar. 

Bu doğrultuda dini inançlarına uygun hareket etmek isteyen ve bu konuda hassas davranan tüketiciler 

helal ürünleri tercih etmektedir (Kurtoğlu ve Çiçek, 2013). 

Dünya’da ve Türkiye’de helal gıda pazarına yönelik yapılan çalışmalarda elde edilen verilere göre; öncü 

ülkenin Malezya olduğu belirtilmekle birlikte, küreselleşme sonrasında tüm dünyada Müslüman olan ve 

olmayan birçok ülke tarafından bu pazara olan ilginin ve eğilimin arttığı belirlenmiştir (Kızılkaya, 

2017). 

Bu çalışma; Konya il merkezinde ikamet eden kadınların helal gıdaya olan eğilimlerini belirlemek 

amacıyla gıda maddelerinin üzerlerinde yer alan etiketleri okuma alışkanlığı, helal gıda bilgi düzeyleri 

ve etiketlerde helal gıda etmenlerini okuma alışkanlığı üzerine yapılmış bir araştırmadır. Katılımcıların 

%55.3’ünün gıda alışverişinde dini hassasiyetin etkisinin olduğunu düşündükleri ve tüketicilerin 

etiketlerde en çok “marka ve üretici firma” ve “son kullanma tarihine” dikkat ettikleri belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan tüketicilerin helal gıda bilgi düzeyleri incelendiğinde; “Müslüman ülkelerden gelen 

gıdalar mutlaka helaldir”, “İslami isimler taşıyan yiyecekler mutlaka helaldir”, “helal ürün domuz eti 

veya türevi olmayan üründür” , “helal ürün içinde alkol olmayan üründür”, “helal ürün güvenilir ürün 

demektir”, “helal ürün helal logosu olan ürün demektir”, “helal ürün İslam dininin gereklerine göre 

üretilmiş üründür”, “helâl sertifikalı ürün kullanmak dini değerlerime de uygundur” ifadelerine olumlu 

baktıkları belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan tüketicilerin alışverişlerinde dini yaşam tarzının etkisi incelendiğinde; “domuz ve 

katkılı ürünler”, “alkol”, “trans yağ” ve “katkı maddesi” en çok dikkat edilen etmenler olduğu 

belirlenmiştir. 

Tüketicilerin helal gıda konusundaki bilgi düzeyleri ve tutumlarının etiket okuma alışkanlığı ile 

ölçülmek istendiği bu çalışmada; 

 Çeşitli yayın organlarıyla tüketiciler helal gıda konusunda bilgiler verilmelidir. 

 Tüketicilerin helal gıda konusundaki düşünce ve beklentileri gözetilerek, istek ve ihtiyaçlarına uygun 

hareket edilmeli ve bu doğrultuda üretimde değişikliğe gidilmeli. 

 Helal gıda konusunda ilgili bakanlıklar ile yerel yönetimler toplumu bilinçlendirme çalışmaları 

yürütmeli ve tüketiciler üzerinde bir farkındalık oluşturulmalı. 
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 Turizm işletmeleri ile yiyecek-içecek hizmeti veren işletmelerden helal üretim yapanlar yerel 

yönetimlerce belirlenerek ödüllendirilmeli. 

 Tüketicilerin gıda maddesi satın alırken işletmelerce helal sertifikasını sorgulamaları konusunda 

farkındalık oluşturulmalı. 

 Tüketicilere helal sertifikanın ne olduğu ve helal sertifikaya sahip ürünlerle ilgili tanıtım çalışmaları 

yapılmalıdır. 

 Gıdaların üzerinde yer alan etiketlerin tüketiciler tarafından anlaşılır şekilde hazırlanması ve gıda 

katkı maddelerinin E kodları ile ilgili bilgilendirme çalışması yapılmalıdır. 

 Ülkemizde helal gıda sektörü canlandırılarak dış ülkelerdeki Müslümanların helal sertifikalı ürün 

talepleri doğrultusunda Türkiye ihracat yapabilecek konuma getirilmelidir (Batu, 2012). 

 Devlet tarafından helal sertifikası veren kurumlar desteklenmeli ve bu kurumlar sık sık 

denetlenmelidir (Batu, 2012). 

 Helal gıdada öncü ülke olan Malezya gibi ülkemizde de helal standartları ve şartnamesi hazırlanarak 

birçok uluslararası kurum ve kuruluş oluşturulmalı, ayrıca devlet üniversiteleri bünyesinde helal 

ürünler araştırma enstitüleri kurulmalı, burada helal gıda üretimi ile ilgili bilimsel ve teknik 

çalışmalar yapılmalıdır (Batu, 2012). 

 Helal gıda sertifikası verecek kurum ve kuruluşlar işinin ehli kişiler tarafından oluşturulmalıdır 

(Batu, 2012). 
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Özet: 

Amacı: Bu araştırma, Kastamonu’da faaliyet gösteren otel yöneticilerinin Helâl Turizm 

konusundaki algılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma Yöntemi: Çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu 

doğrultuda, görüşme formları Kastamonu Şehir Merkezinde faaliyet gösteren otellerin 

yöneticilerine yüz yüze veri toplama tekniğiyle uygulanmıştır. 

Bulgular: 14 otel yöneticiyle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda, yöneticilerin helal 

turizm kavramı hakkında bilgi sahibi oldukları, henüz Kastamonu’da helal konseptli otelin 

olmamasının bir dezavantaj olduğunu belirtmişlerdir. Buna ek olarak, katılımcılar 

Kastamonu’ya gelen ziyaretçi profilinin helal turizm anlayışına yatkın olduğunu dile 

getirmişlerdir.  

Sonuç ve öneriler: Araştırmanın sonucunda, Kastamonu’nun manevi iklimiyle önemli bir 

inanç turizmi destinasyon olduğu ve şehri bu amaçla ziyaret eden turistlere yönelik hizmet 

verebilecek helâl konseptli tesislerin açılmasının veya mevcut tesislerin belgelendirilmesinin 

şehri avantajlı konuma getireceği saptanmıştır. Buradan hareketle; yapılacak tesislerde kısa 

dönemli ticari kaygıların yerine sürdürülebilirlik anlayışı hakim kılınmalı, doğaya uyumlu ve 

bilimsel yöntemlerle belirlenmiş standartlara uygun bir helâl konsept geliştirilmeli şeklinde 

öneriler sıralanmıştır. 

Kısıtlılıklar: Araştırmada, yalnızca Kastamonu şehir merkezinde yer alan otellerin 

yöneticileriyle görüşülmesi ve mülakatların mart ayı içerisinde yapılması araştırmanın 

kısıtlarını oluşturmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Helal Turizm, Otel Yöneticileri, Kastamonu. 
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A Research on Halal Tourism Perceptions of Hotel Managers: Kastamonu Case Study 

Abstract: 

Aim: This research was carried out in order to determine the perceptions of hotel managers in 

Kastamonu on halal tourism. 

Methodology: In this study, semi-structured interview form was used. In this context, the 

interview forms were implemented to the managers of the hotels operating in Kastamonu City 

Center by face-to-face data collection technique. 

Findings: As a result of face-to-face interviews with 14 hotel managers, the managers stated 

that they have idea about the concept of halal tourism and the absence of a halal concept hotel 

in Kastamonu is a disadvantage for the city. In addition to this, the participants mentioned that 

the profiles of visitors who come to Kastamonu were prone to halal tourism concept.  

Conclusion and implications: As a result of the research, it was determined that Kastamonu's 

spiritual climate was an important belief tourism destination and it was specified that opening 

of Halal concept facilities or certification of existing facilities could bring the city to an 

advantageous position. From this point of view, recommendations were listed as; instead of 

short-term commercial concerns, sustainability should be dominated and a halal concept should 

be developed in accordance with the standards that are compatible with nature and determined 

by scientific methods. 

Limitations: In the study, interviewing only with managers of the hotels in the city center and 

implementation of interviews only in March constitute the limitations of the research. 

Keywords: Halal Tourism, Hotel Managers, Kastamonu.  
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Özet 
Şanlıurfa ilinin inanç turizm potansiyeli incelendiğinde; tarih boyunca ilkel dinlerin ve ilahi dinlere ait kişilerin 

yaşadığı, şehir kalıntıları, tapınakları, camiileri, kilise, manastır, tübe, dergah, mağara, kale gibi turistik mekanların 

bulunduğu önemli bir destinasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı; 

Şanlıurfa turizminde inanç turizmi ve kutsal mekanların önemini, yerel halkın konuyla ilgili bakış açısını tespit 

etmektir. Konuyla ilgili literatür incelemesinden sonra; yerel halkın konuyla ilgili bakış açısı belirlenmeye 

çalışılmıştır.  Araştırma sonucuna göre; yerel halkın kutsal mekanlara yönelik gerekli bilgiye sahip olduğu, inanç 

turizminin gelişiminden mutlu olmakla birlikte kısmi düzeyde endişeleri de olduğu görülmektedir.  Sonuçlara 

istinaden özel sektör, kamu kurumları ve yeni araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İnanç Turizmi, Yerel Halk, Şanlıurfa, Din, Turizm.  

 

RELIGIOUS TOURISM WITH THE PERSPECTIVE OF LOCAL COMMUNITY 

 

Abstract 
When the religious tourism potential of Şanlıurfa province is examined; Throughout history, it has emerged as an 

important destination  in which has tourist attractions such as city relics, temples, mosques, churches, monasteries, 

estates, dervishes, caves and castles and important people who belongs to primitive and devine religions  lived. 

From this point, the purpose of this research is to determine the importance of religious tourism and holy places 

in Şanlıurfa tourism and the point of view of the local people regarding this issue. After reviewing the related 

literature; it has been tried to determine the point of view of the local people about the issue. According to the 

research result; it seems that the local people have the necessary knowledge about the sacred places and they are 

content with the development of religious tourism and there are also partial concerns. Recommendations were 

made for private sector, public institutions and new researchers. 

Keywords:  Religious Tourism, Local Community, Şanlıurfa, Religion, Tourism. 
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GİRİŞ 

Turizm, insanların katılım amaç ve nedenlerinin farklılık gösterdiği, insanlık tarihi ile başlayan ve 

günümüzde değerini arttırarak devam eden bir olgudur. İfade edilen bilgiden hareketle insanların turizm 

talebini tetikleyen farklı unsurlar olduğunu, turizmden gelir elde etmek isteyen ülkelerin gerekli talebi 

karşılayacak kaynaklara sahip olup olmadığını ve çeşitli turizm türlerinden hangisi veya hangilerini 

sağlayabileceğini araştırmasını ve ilgili konuda yapması gereken faaliyetleri ortaya koymaktadır 

(Kurmanaliyeva, Rsybekova, Duissenbayeva ve Izmailov, 2014, s. 959).  

Kültür bir toplumun sahip olduğu tüm maddi ve manevi değerler bütünü olup, her toplumun kendine 

has bir kültürü vardır. İnsanların diğer insanların, toplum ve medeniyetlerin kültürünü, yapısını ve inanç 

sistemlerini merak ederek seyahate çıkmalarında son derece etkili olabilmektedir (Erkol ve Zengin, 

2015, s. 600). İnsanların ilk olarak dini ve ticari amaçla seyahat hareketlerine katıldıkları ve zaman 

içerisinde turizme katılma amaçlarında çeşitli faktörlerin turizm türlerine göre değişiklik gösterdiği 

söylenebilir. Bu durum insanların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi, ulaşım araçlarında meydana 

gelen teknolojik gelişmeler, boş zaman artışı gibi çeşitli faktörler deniz-kum-güneş turizminin ağırlık 

kazanmasına sebep olmuştur. Yıllar içerisinde de insanların turizm olayında istek ve taleplerinde 

meydana gelen değişimeler, alternatif turizm kavramını yeni ve önceden beri var olan turizm türlerinin 

yeniden değer kazanmasını sağlamıştır (Başer ve Başçı, 2012, s. 424; Erkol Bayram, Bayram ve 

Altunöz, 2016, s. 428). 

Turizm çeşitli alt sistemlerin bir araya gelmesiyle oluşabilen bir bütündür. İfade edilen turizm sistemi 

bünyesinde coğrafya temel unsurlardan birisini oluşturmaktadır. Zira gerek turist çeken/ağırlayan, 

gerekse ev sahibi alan birer coğrafi alandır. Turizm talebinin oluşabildiği ülke, bölge, yöre, kent gibi 

yerler birer coğrafi sistemin birer parçalarıdır. İlgili yerlerdeki kültürel ve doğal çekicilikler, hizmetler, 

turizm örgütleri ve tesisler, turizm olgusunu oluşturmaktadır. Bu sayede turizm, ilk olarak coğrafi yani 

fiziksel bir ortamda yer alabilmektedir. İlgili fiziksel çevre aynı zamanda beşeri çevre üzerinde de etkili 

olabilmektedir. Coğrafi alanlar üzerinde yer alan miras ve tarihi unsurlar kültür turizminin ortaya 

çıkmasına ve büyümesini sağlamaktadır. Verilen bilgilerden hareketle coğrafya, kültür ve mirası 

koruyan ve onlarla bütünleşik bir ifadedir (Tapur, 2009, s. 473). İlgili coğrafyada yer alan kültürel ve 

dini kaynaklar, yerel halkın ve potansiyel turistlerde talep oluşturan insanların görmesi, bilmesi ve 

koruması gereken unsurlardır. 

İnanç, insanları bir yolculuğa çıkmaya motive eden faktörlerden bir tanesidir. Milyonlarca insan 

dünyanın her yerinde bulunan büyük hac merkezlerine doğru seyahat etmektedir. Katedraller, tapınaklar 

ve camiler gibi inanç turizmi alanları şu anda dünya çapında sadece manevi önemi nedeniyle değil, aynı 

zamanda gerçekleştirdikleri eğlence, eğitim ve kültürel amaçlardan dolayı insanları cezbetmektedir 

(Kreiner, Shmueli ve Gal, 2015, s. 228). İstatistiksel açıdan bakıldığında, dini inançları doğrultusunda 

her yıl 300 ila 330 milyon insan, inanç turizmine katılmaktadır. Son yirmi yıl içinde, inanç turizminin 

popülerliği, dünya turizminin ekonomik dinamiklerinin önemli bir bölümünü oluşturduğu ilgili rakamlar 

dikkate alındığında rahatlıkla söylenebilir (Cristea, Apostol ve Dosescu, 2015, s. 302). 

Anadolu topraklarında inanç turizminin önemli olduğunu ve Anadolu’da inanç turizminin geliştiğini 

söylemek yanlış bir ifade olmayacaktır. İnanç turizmi perspektifinden Anadolu ele alındığında, üç büyük 

din olarak kabul edilen Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Yahudiliğe ait önemli ziyaret merkezleri 

Anadolu’da yer almaktadır (Güzel, 2010, s. 88). Anadolu’nun bu denli güçlü bir inanç turizmi merkezi 

olması şüphesiz onu oluşturan il ve ilçelerin kültürel ve dini zenginliği ile yakından ilişkilidir. Sahip 

olduğu değerler ve tarihi ile ilgili iller arasında gösterilebilecek illerden bir tanesi de Şanlıurfa’dır.  

Çalışmanın amacı; Şanlıurfa sahip olduğu değerlerle inanç turizmi konusunda ilgili turizm talebi 

oluşturan kişiler için önemli bir çekim merkezidir. Şanlıurfa’da yaşayan insanların inanç turizmine ve 

inanç turizmi için yöreye gelen kişilere karşı dair bakış açılarının araştırılmasıdır. Belirlenen amaç 
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doğrultusunda ilgili literatür taraması gerçekleştirilmiş ve literatür taramasında karşılaşılan 

çalışmalardan derlenen anket ölçeği yörede bulunan yerel halka uygulanmıştır. Anket tekniğinden elde 

edilen bilgilere çeşitli analizler uygulanmış ve yerel halkın konuya ilişkin bakış açılarıyla ilgili bulgular 

sağlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre de araştırmanın sonuç ve önerileri oluşturulmuştur.  

 

LİTERATÜR İNCELEMESİ 

 

Bu başlık içerisinde çalışmanın ana temasını oluşturan kavramlara alakalı literatür incelemesine yönelik 

bilgilere yer verilmektedir. İlk olarak inanç turizmi açıklanmış ve akabinde Şanlıurfa ilinin inanç turizmi 

potansiyeline yönelik bilgi ve kavramlar açıklanmaktadır. 

 

İnanç Turizmi 

İnanç, seyahat etmek için güçlü bir nedendir; çünkü din, kutsal olarak kabul edilen ve yeryüzünde ilahi 

bir varlığa bağlı olan sitelere yapılan ziyaretlerin ana motiflerinden biri olmuştur. Bu fenomen; 

İslamiyet, Musevilik, Budizm, Jainizm, Hinduizm ve Katoliklik gibi birçok din için ortaktır. En popüler 

dinler, uygulamalarında hacca sahiptir. Gerçekten de, dünyanın en iyi turistik yerlerinin çoğu kutsal 

yerler, insanlar veya şenlikler ile ilişkilidir. Örneğin Roma, Santiago de Compostela ve Kudüs'dür. 

Kutsal yerler, kutsal yerler çoğu durumda, Lourdes (Fransa), Fatima (Portekiz), Mekke (Suudi 

Arabistan), Varasani (Hindistan) olaylarında olduğu gibi, kentsel ve ekonomik gelişmelerini turizmin 

büyümesine ve hacıların gelişine borçludur (Alvarado-Sizzo, Frejomil ve Crispin, 2017, s. 14). 

Seyahat ve turizm, dünyanın en büyük endüstrilerinden biridir ve dünyadaki gayri Din turizmi, 

inançlarında dini inanç alanlarını ziyaret etmek için belirli bir inançlı insanın seyahat ettiği bir turizm 

şeklidir (Hanandeh, 2013, s. 53). Uzmanlardan bazıları inanç turizmini kültürel turizm kategorisi altında, 

bazıları kendi başlarına tanımlamaktadır. Genellikle, inanç turizmi turist seyahatinin sadece dini amaç 

olarak ziyaret edilmesi amacıyla yapıldığı dönem, haç olarak adlandırılırken, kültür turizmi açısından 

inanç turizmi terimi kullanılıyorsa, turistlerin, dini hedeflerin dışında, kültürel motivasyonları da vardır. 

Köken olarak bakıldığında inanç turizmi eskidir. Mısır, Yunanistan ve Hindistan'da eski zamanlardan 

beri uygulanmaktadır (Chanda ve Onkar, 2016, s. 1709).  

Dini turizmin kavramsallaştırılması ile ilgili önceki çalışmalar, bu fenomeni tanımlamaya ve ayırt edici 

özelliklerini diğer turizm türlerinden netleştirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, hızlı bir literatür 

taraması, manevi turizm, dini turizm ve hac turizmi terimlerinin örtüşen kullanımı hakkında bir 

tartışmayı göstermektedir. Örneğin, bazı araştırmacılar terimsel ve dinsel turizmi terimlerle 

değiştirmektedir. Bununla birlikte, diğer araştırmacılar, bunların farklı turizm türleri anlamına geldiği, 

farklı turist türlerini, ziyaretçi inançlarını ve en çok ziyaret edilen yerleri ifade eden farklı yapılar 

olduğunu öne sürmektedir. Buna ek olarak, araştırmacılar, katılımcıların özelliklerini tanımlayarak dini 

ve hac turizmi arasındaki ayrımı belgelemişlerdir. Örneğin, kutsal yerlerde belirli ritüelleri yerine 

getirmesi gereken hac turistlerinden farklı olarak, dindar turistlerin dini inançları hiç olmayabilir. 

Dahası, dini turistler, merak ve hayranlık nedenleriyle bir destinasyon ziyaret etmek isteyebilir, ayrıca 

bölgede sunulan tur ve eğlence aktiviteleri gibi bazı destekleyici hizmetlerden faydalanabilirler 

(Albayrak, Herstein, Caber, Drori, Bideci ve Berger, 2018, s. 286). 

İnanç turizmi ile ilgili diğer tanımlamalara bakıldığında inanç turizmi, dine dayalı, gönüllü, ücretsiz ve 

sınırlı bir süre için her türlü seyahat olarak tanımlanmaktadır. Popüler seçenekler, tarihi ve dini önemi 

olan yerler inanç turizmi için büyük bir öneme sahiptir. Tarihsel ve manevi önemine ek olarak, dini 

turizmin yerel ekonomilere ekonomik kaldıraç etkisi göz ardı edilemez. UNWTO (2014), her yıl 300 ile 

330 milyon turistin dünyanın önemli dini yerlerini ziyaret ettiğini belirtmektedir. Ayrıca, Suudi 
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Arabistan'ın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yaklaşık% 2,7'si turizmle ilgilidir ve en büyük turizm grubu 

dini turistlerdir (Tkaczynski ve Arli, 2018, s. 75). 

Gerçekleştirilen literatür incelemesi neticesinde, helal turizm ve inanç turizminin aynı anlamda 

kullanılabildiği görülmektedir. Helal turizm bir turizm çeşidi olmayıp, turizmin bütün türlerimde helal 

anlayışının benimsenerek gerçekleştirilmesidir. Helal kavramının bir felsefe olarak kabul edilmesi ve 

turizmde bu bilinçle ürün ve hizmetlerin sunulmasıdır. Örneğin; Helal kültür turizmi helal tatil turizmi 

ve helal spor turizmi. İnanç turizmi ve helal turizm birbirlerinden farklı kavramlardır. Helal turizm bir 

felsefe olmasına ek olarak felsefeye göre gerçekleştirilecek uygulamalar bütünü iken inanç turizmi ise 

bir turizm çeşididir. Helal turizm sadece Müslümanlara özgü bir anlayış iken, inanç turizminde ise 

Müslümanlık dâhil tüm farklı dini inançlara özgü bir seyahat amacı anlaşılmaktadır (Boğan, Batman ve 

Sarıışık, 2016).  

İnanç turizmi yapısı gereği, inançla alakalı meydana gelen tüm unsurlarla birlikte dini değerlere sahip 

turistik destinasyonlardaki bütün turizm türlerini kapsamaktadır. İfade edilen destinasyonlar, sadece 

günümüzdeki dinlerle alakalı olmak durumunda değildir. Zira insanlık tarihi sürecinde çok sayıda din 

yok olmuştur. İlgili dinlerin bazıları arkalarında mabetler, türbeler tapınaklar ve heykeller gibi çeşitli 

türde ve etkileyici eserler ve kültürel miras bırakmışlardır. Bu çekiciliklerin tamamı veya bir kısmı 

kişilerde inanç turizmi ile ilişkili farklı güdülenmelerin hissedilmesini sağlayabilmektedir. İlgili 

bakımdan inanç turizmini katılacak potansiyel turistleri ilgili alanlara neyin motive edeceğini daha açık 

bir ifadeyle çekeceğinin kategorize edilmesi yararlı olacaktır. Dini temelli çekicilikler aşağıdaki gibi 

kısaca açıklanabilir (Okuyucu ve Somuncu, 2013, s. 630):  

 

 Dini amaçlar için inşa edilmiş binalar, 

 Dini olmayan alanlarda düzenlenen, dini öneme sahip olan özel etkinlikler, 

 Doğa olayları (Kutsal göller, dağlar, adalar, korular), 

 Trajedi ya da politik öneme sahip olaylarla ilişkili, dini olmayan, kutsallaştırılmış alanlardır. 

 

Dini kurumlar insanları, dini sembolik güce bağımlılıklarını, bu grupların içinde, insanların eylemlerine 

güvenirlik ve beklenen sonuçlar veren temel ve tartışılmaz gerçekler olarak görülmeye eğilimli kolektif 

gerçeklik ve performanslar yaratarak yapılandırırlar. Buna göre, kutsal mekânları ziyaret etme 

motivasyonları da dolaylı olarak sosyal süreçlerin kendileri aracılığıyla harekete geçerek, kilit kutsal 

sitelerde hareketliliği ve değişimi teşvik etmektedir. Kolektif anlayışlar ve karşılıklı gözlemler yoluyla, 

insanlara bir bütünün parçası olmalarını sağlayan taklit, tekrarlama ve rol oynama süreçleriyle elde 

edilen belirli değerler ve davranışlara dayanan turist içi bakış açıları yaratılır (Terzidou, Scarles ve 

Saunders, 2018, s. 59).  

İnanç turizmine katılan turistler sadece rehberler ve seyahat acentalarının sunduğu hizmetlerden değil 

aynı zamanda turistik önemlilik ve inanç turizminin getirilerinden etkilenmektedir. İnanç turizmi farklı 

milletten olan ama aynı inanca mensup kişilerin bir araya gelebildiği bir eylemdir. Bu nedenle, ziyaret 

yerleri, içme ve diğer insanlarla iletişim kurma gibi diğer faaliyetlerde bulunmak, bir yerde inanç 

turizme dayalı etkileşimde çok büyük çeşitlilik yaratabilir. Bu türden turistik bölgelerde, duygusal, aktif 

ve refleksif varlıklar olarak bireyler, ilişkilerin, nesnelerin, eylemlerin ve duyguların karmaşıklığı 

arasındaki önemi seçen dini deneyimin bir parçasını oluştururlar. Geleneksel hac etkinlikleri, popüler 

inancın yeni ifadelerini üretebilen yeni gelişen bir ticari kitle kültürüyle kaynaşmaktadır (Terzidou, 

Scarles ve Saunders, 2017, s. 119).  

İnanç turizmi kendi bünyesinde yaklaşık 300 milyon inanç turizmine katılan turistlere çeşitli hizmetler 

sunan ve ilgili hizmetlerden 18 milyar dolarlık bir kazanç sağlamaktadır. İnanç turizmi, dünya genelinde 

hızla büyüyen bir turizm türüdür. Amerikan Seyahat Endüstrisi Birliği’nin Raporuna göre, dört 
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ziyaretçiden bir tanesi, inanç temelli ziyaretlere ilgi duymaktadır. Geçtiğimiz 30 yıl içerisinde, inançlı 

insanlar gündelik ve turistik harcama tarzlarında farklılaşmaya giderek, birinci sınıf ürün ve hizmetleri 

tercih etmektedirler. Dünya İnanç Turizmi Birliği (DİTB) Başkanı Kevin J. Wright’ın büyük ölçekte 

gelişim kaydeden inanç turizmi pazarından pay almak isteyen ve aldığı payı arttırarak inanç turizminde 

piyasa lideri olmayı hedefleyen işletmelere yönelik belirttiği inovatif öneri ve stratejiler aşağıdaki 

gibidir (Özgen, 2012, s. 255):  

 Cross-sell: İnanç turizmi ürünleri ve hizmetlerine ek olarak inanç turizmi dışında başka ürün ve 

hizmet aracılığıyla desteklenmeli,  

 İnanç turizm pazarını geliştirebilecek ve alanında yetkin yönetici ve işgörenlerin istihdamı,  

 İnanç pazarına yönelik elektronik ve basılı kaynakların hazırlanması,  

 Seçilen pazara yönelik ürün ve hizmetlerin tasarlanması,  

 2007 yılında inanç turizmi pazarı için kurulan, Dünya İnanç Turizmi Birliği ile işbirliğine 

girilmelidir. 

İnanç turizmi ülkelere, işletmelere ve yerel halka sunduğu avantajlar yukarıda verilen bilgierden açıkça 

anlaşılmaktadır. Ülkemiz, inanç turizmi açısından ele alındığında; İlkçağ medeniyetlerinin büyük bir 

çoğunluğu Anadolu topraklarında kurulmuştur. Türkiye’nin Anadolu’ya sahip olması, ilgili 

medeniyetlerden kalan dini yapı, destinasyon, kültürel birer varlık motifi ve dini mirasım Türkiye’ye 

kalmasını sağlamıştır. Ülkemizde inanç turizmine elverişli 316 adet eserin olduğu söylenmektedir. 

Bunların 167 tanesi Müslümanlık, 129 tanesi Hristiyanlık ve 20 tanesi Musevilik dinine aittir. Özellikle 

Hıristiyanlar tarafından kutsal sayılan önemli ölçüde kilise, tapınak ve antik kalıntı vardır. Örneğin, 

İncil’de geçen Dünyadaki ilk yedi kilise (Ephesos – Selçuk; Smyrna - İzmir; Pergamon – Bergama; 

Sardes – Sart/Salihli; Philadelphia – Alaşehir /Manisa; Laodikeia –Denizli; Thyateira -Akhisar) Ege 

bölgesinde yer almaktadır. Verilen bilgilerin ışığında, Türk turizmi içerisinde İnanç turizminin kapsamlı 

ve ayrıcalıklı konumu olduğu ifade edilebilir (Arslantürk, Altunöz, Bülbül ve Güral, 2013, s. 1247). 

Türkiye toprakları İslam dinine inananlar açısından son derece değerli bir ülkedir. Bin yılı geçen bir 

zaman dilimi boyunca bu topraklara egemen olan ve olmaya da devam edecek Türk-İslam kültürünün 

ve altı yüzyıl İslam dininin liderliğini gerçekleştirmiş bir cihan imparatorluğu olan Osmanlı 

İmparatorluğu’nun İslamiyet’e sunduğu dini eserler yanında, manevi kimliği “evliya” olarak 

taçlandırılmış insanlara ait ziyaret yerleri, yatırlar, türbeler ve camiler genel olarak çoğu ilimizde kutsal 

olarak kabul edilen yerler mevcuttur. Tüm bu zenginliğin bir sonucu olarak, İstanbul Topkapı Sarayı’nda 

“Kutsal Emanetler” dairesi, Eyüp Sultan Camisi, Süleymaniye Camisi, Edirne’de Selimiye Camisi, 

Konya’da Mevlana Türbesi yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettikleri yerler olarak 

sayılabilmektedir (Sargın, 2006, s. 4). 

Ülkelerin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi kaynaklar turizm çeşitliliğine gidebilmelerine ve farklı 

turizm türleri ile potansiyel turistlere kendilerine çekmeleri, turistlerin konaklama, yeme-içme, eğlence 

ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayacak işletmelerin bulundukları bölgelere çeşitli katkılar sunmasını 

sağlamaktadır. Turizmin etkileri genel olarak ekonomik, toplumsal ve fiziksel çevre etkileri olarak ele 

alınmaktadır. Yerel halkın turizme yönelik geliştireceği tutumlar, turizmin olumlu veya olumsuz 

etkilerinin algılanmasında önemli bir paya sahiptir. Yerel halkın sözü edilen etkileri, olumlu düzeyde 

algılaması turizme bakış açısının ve sağlayacağı desteği de olumlu yönde katkı sağlayabilecektir. 

Olumsuz etkilerin ise kişilerde turizme karşı negatif davranışlar takınacağını düşündürmektedir.  Yerel 

halkın turizmin etkilerine yönelik tutumlarını saptamaya çalışan araştırmacıların dikkatini çeken bir 

diğer husus da yerel halkın bölge imajına sağladığı katkılar veya yaratabilecekleri olumsuz etkilerdir. 

Yerel halkın ikamet ettikleri bölgede oluşturdukları imaj, söz konusu bölgenin gelişimine yönelik 

tutumlar üzerinde etkili olabilmektedir (Ayazlar, 2016, s. 2540). 
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Yukarıda verilen bilgilerin ışığında inanç turizmi, kişilerin dini inanç veya kültürel etkinliklere katılma, 

eğitim ve bilgilenme amacıyla katıldıkları bir turizm türü olmasının yanı sıra, potansiyel turistlerin 

ihtiyaçlarını çeşitli ürün ve hizmetler sunacak ilgili işletmelerin olması gerekmektedir. Tüm bunların 

ötesinde yerel halkın inanç turizmine yaklaşımı sunulan ürün ve hizmetlerden daha etkili olabilmektedir. 

Yerel halkın bölgede istihdam edilmesi, çeşitli ürün ve hizmetler sunması ekonomik kazanç elde 

etmelerini sağlarken, turistlerle etkileşime girmeleri de sosyal anlamda bir kazanımdır. Özellikle inanç 

turizmi gibi insanlar için kutsal olarak kabul edilen değerlerin, dini ve kültürel ögelerin aynı dinden veya 

kültürden gelen insanların ortak değerleri yaşama ve yaşatmasında yerel halkın bu konudaki tutumu 

inanç turizmi içerisinde son derece önem teşkil etmektedir. 

 

 Şanlıurfa’nın İnanç Turizmi Potansiyeli 

İnsanlık tarihinin başlamasıyla birlikte çok sayıda medeniyeti yurt olmuş, dünya tarihinin bilinen en eski 

inanç merkezini bünyesinde yaşatan Şanlıurfa, insanlık ve medeniyet tarihinin her çağında önemini 

koruyan ticaret ve yaşam merkezlerinden birisi olmuştur. Şehrin, insanlar tarafından bilinen en belirgin 

özelliği “Peygamberler Şehri” olmasıdır. Şanlıurfa’nın, tüm semavi dinlerin babası kabul edilen Hz. 

İbrahim başta olmak üzere birçok peygamberin hayatını sürdürdüğü ve ilahi mucizelerle desteklendiği 

şehir olduğuna inanılmaktadır. İfade edilen bu bilgilerden bile, şehrin önemli bir turizm merkezi olduğu 

rahatlıkla söylenebilir (Değişsel ve Bingöl, 2018, s. 377). 

Güney Doğu Anadolu’nun kültürel dokusunun varlığını bir yandan sürdüren Şanlıurfa diğer yandan da 

Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yapılanmasına son derece bağlı bölge şehridir. Şanlıurfa farklı dinlerin 

ve yerel dillerin kesişimi ile oldukça değerli bir kültür merkezi olmasının haricinde, Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin en kapsamlı ve büyük projelerinden bir tanesi olan Gapın da merkezi 

konumundadır (Göktaş ve Türkeri, 2016, s. 106). 

Şanlıurfa’nın geçmişine bakıldığında; Rivayete göre eski Yunanlılar Enoch’un (Enoch=Hermes = İdris 

Peygamber = Uhnud, bu dört ismin aynı kimse olduğu kabul edilmektedir.) insanlara şehirler kurmayı 

öğrettiğini ve onun devrinde 180 şehir kurulduğunu, bunların en küçüğünün Urhai veya diğer bir 

okunuşla Orhay yani Urfa olduğu söylenilmektedir. Bu rivayete göre İdris peygamber Nuh 

peygamberden önce geldiğinden Urfa Nuh tufanından önce kurulmuştur. Nuh tufanında bütün dünya 

gibi Urfa’da harap olmuştur. Fakat tufandan sonra dünya yeniden kurulmuş ve Urfa da tarihte ki yerini 

almıştır. Yine anlatıldığına göre Nuh tufanından sonra Babil’de hüküm süren Nemrut, üç şehir inşa 

ettirmiştir. Bunlardan biri de Urfa şehridir. Bu şehir önce Arach ve daha sonra zaman süreci 

içinde Erech, Orhay, Edessa ve Ruha isimlerini almıştır. Urhai veya Orhay ismi, Urfa’nın ilk sakinleri 

olan Arami – Süryanilerin verdiği isimdir. Daha sonra Urfa’ya gelen Helenler Edessa ismini 

vermişlerdir. Helenlerin verdiği Edessa ismi “suyu bol” anlamına gelmektedir. Helenlerin verdiği 

Edessa ismi “suyu bol” anlamına gelmektedir. Urfa da içinden akan Karakoyun (Daysan) deresi ve 

kaynayan pınarlardan dolayı suyu bol bir şehirdi. Urfa’ya Edessa isminden başka yine suyu güzel çeşme 

anlamına gelen “Kaliruha” adı da verilmiştir. İslam’ın fethinden sonra Müslüman Araplar tarafından 

“Kaliruha”nın “Kali” heceleri atılmış ve sadece “Ruha” heceleri kullanılmıştır. İkinci bir rivayete göre 

Orhay kelimesinin hafif bir değişikliğe uğratılmasıyla Ruha denilmiştir. Böylece şehir, İslam’ın 

fethinden sonra Müslümanlar tarafından artık “Ruha” diye çağrılmıştır. Osmanlı devrinde Urfa 

denilmeye başlanmıştır. Başka bir rivayetle Orhay isminin Urfa’ya dönüştürülmesi daha uygun 

görülmektedir (Şanlıurfa Valiliği, 2018). 

Şanlıurfa ilinin tarihi değer taşıyan kaynakları, orijinal yapısının hala hüküm sürdüğü, tarihi Şanlıurfa 

surlarının sardığı coğrafi mekânların sınırları içerisinde bulunmaktadır. Şanlıurfa’da bulunan kültürel 

ve tarihi değerdeki öncelikli mekânlar, dini fonksiyona bağlı olarak Ayn Zeliha ve Halilürrahman gölleri 

ile tarihi medrese ve camilerin yer aldığı, Dergâh olarak adlandırılan balıklı göller çevresidir. Ayrıca 
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Şanlıurfa’nın, üç gök dini tarafından kutsal olarak kabul görmesini sağlayan unsurlar aracılığıyla, şehrin 

kültür ve inanç turizmi fonksiyonunun güçlendirmesinde pay sahibidir. Şehir ve bölgelerin, manevi 

yapılarının sunduğu çekicilikler, dini bir yönünün olduğunu vurgulamada etkili olabilmektedir. Göller 

mahallesi sınırları dâhilindeki bu alan, şehir ve yakın çevresinde oturan yerli ve yabancı turistler ile 

yerel halk tarafından en fazla ilgi gösterilen alandır. Her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçinin 

balıklı gölleri görmeye gelmelerinin temel nedeni bu göllere atfedilen kutsallıktır. Asıl çıkış noktası 

Yahudiler olan bu kutsallık inancı, daha sonra Süryanilere ve onlardan da Müslümanlara geçmiştir. 

Verilen bilgilere bakıldığında Şanlıurfa ilinin dini fonksiyonun ve inanç turizminin güçlü olduğunu 

söylemek mümkündür. (Şahinalp, 2005, s. 68). 

Tablo 1: Türlerine Göre Konaklama Tesis Bilgileri 

TÜR İŞLETME SAYISI 

Turizm İşletme Belgeli Tesisler 20 

İl Merkezinde Bulunan Belediye Belgeli 

Konaklama Tesisi 

30 

İlçelerde Bulunan Belediye Belgeli Konaklama 

Tesisi 

18 

İl Merkezi ve İlçelerde Bulunan Kamu Misafir 

Haneleri 

20 

TOPLAM 88 

Kaynak: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018. 

Turizm insanların yer değiştirmelerine bağlı olarak doğan konaklama ihtiyacının karşılandığı bir 

olgudur. Buradan hareketle, inanç turizmi konusunda gözle görünür bir öneme sahip Şanlıurfa ilinin 

konaklama tesis durumunun belirlenmesi gereklidir. Tablo1’de, Şanlıurfa’da bulunan konaklama tesis 

türlerine göre bilgiler verilmiştir. İlgili tablo incelendiğinde, Şanlıurfa’da toplamda 88 adet, konaklama 

işletmesi bulunmaktadır. İlgili işletmelerin 20’si turizm işletme belgeli, 30’u il merkezinde bulunan 

belediye belgeli, 18’i ilçelerde bulunan belediye belgeli ve 20’si il merkezi ve ilçelerdeki kamu 

misafirhaneleridir.  

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırma nicel yaklaşımla yürütülmüştür. Araştırmada ikincil verilerle birlikte birincil verilerde 

kullanılmıştır. Birincil verilere yönelik olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler 

güvenilirlik analizi ve betimsel analizlerin yanı sıra ankete katılanların sıra ankete katılanların 

demografik düzeylerinin elde edilen boyutlar çerçevesinde anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

ölçmek için T-testi, Anova analizi kullanılmıştır. 

 

Araştırmanın Amacı 

Şanlıurfa için önemli bir turistik potansiyele sahip olan inanç  turizminin, öneminin ve bölgeye olan 

katkısının yöre halkı tarafından değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. İnanç 

turizminin Şanlıurfa ekonomisine, sosyolojik ve kültürel yapısına, olan etkisi, sorunları ve çözüm 

yollarına dair yerel halkın görüşlerinin tespit edilmesi bir diğer amacını oluşturmaktadır.   
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 Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama Aracı 

Araştırma evrenindeki bireylerin sayısının 500 ve üzeri olması durumunda 0.95 güvenilirlikle 217 

örneklem büyüklüğü yeterli görülmektedir (Sekeran, 1992). Araştırmanın evreni Şanlıurfa’da yaşayan 

yerel halk oluşturmaktadır. Örnekeleme yöntemi olarak; olasılıklı örnekleme kullanılmıştır. Her bir 

örneklemin örnekleme dahil olma olasılığı eşit olması gerektiği için seçim tesadüfi örnekleme 

yöntemine göre yapılmıştır.  Bu araştırmada 400 kişiye anket uygulanmıştır.   

Araştırmanın Anket formu Şahiner (2012)’in çalışmasından uyarlanmıştır ve dört bölümden 

oluşturmaktadır. Birinci bölüm katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir, yaşam süresi gibi 

bilgilerini elde etmeyi amaçlayan demografik veriler, ikinci bölüm inanç turizmine yönelik olumlu 

katkılar, üçüncü bölüm inanç turizmine yönelik duyulan endişe, dördüncü bölüm ise bölge değerleri 

hakkında bilgiye yönelik ifadeleri içermektedir. Sorular; 5’li Likert tipi (1=kesinlikle katılmıyorum, 

2=katılmıyorum, 3=ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4=katılıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum)’ne göre 

tasarlanmıştır.  

Araştırma Bulguları  

 

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

  n %   n % 

C
in

si
y
et

 Erkek 179 44,8 

Y
a
ş 

18 yaşından küçük 46 11,5 

Kadın 221 55,3 18-24 yaş 150 37,5 

Toplam 400 100,0 25-34 yaş 46 11,5 

E
ğ
it

im
 

Okula gitmemiş 36 9,0 35-44 yaş 60 15,0 

İlkokul/Ortaokul 75 18,8 45-54 yaş 76 19,0 

Lise 97 24,3 54 yaşından büyük 22 5,5 

Ön lisans/ Lisans 180 45,1 Toplam 400 100,0 

Lisansüstü 12 3,0     

Toplam 400 100,0 

Y
a

şa
m

 S
ü

re
si

 

Doğduğundan beri 172 43,0 

G
el

ir
 

1000 TL’den az 159 39,8 1 yıldan az 42 10,5 

1001-1500 TL 117 29,3 1-5 yıl 53 13,3 

1501-2000 TL 32 8,0 6-10 yıl 31 7,8 

2001-2500 TL 32 8,0 10-15 yıl 44 11,0 

2500 TL’den 

fazla 
60 15,0 15 yıldan fazla 58 14,5 

Toplam 400 100,0 Toplam 400 100,0 

 

Tablo 1’de araştırmaya katılan ziyaretçilerin demografik özellikleri yer almaktadır. Araştırmaya 

katıların %55,3’ü kadın, %44,8’i erkektir. Katılımcıların %45, 1’i ön lisans/ lisans mezunu iken, %37,5’i 

18-24 yaş aralığındadır.  Katılımcıların gelir durumu incelendiğinde %39,8’i 1000 TL’den az 

kazandığını ifade etmektedir.  Katılımcıların bölge’de yaşam süreleri incelendiğinde ise %43’ünün 

doğduğundan beri bölgede yaşadığı görülmektedir.  
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Tablo 3: Katılımcıların İnanç Turizmine Yönelik Algılarının Ortalamaları 

İfadeler Ort SS 

Olumlu Katkılar 3,95 ,744 

Tarihi eserlerin restore edilerek turizme kazandırılmasını olumlu buluyorum. 3,88 1,033 

Dünya barışının sağlanmasında ve ülkelerin birbirleriyle yakınlaşmasında turistik 

hareketliliğin etkisi olduğunu düşünüyorum. 
3,99 ,957 

Şanlıurfa’daki inanç turizminin dinler arası diyaloga katkısı olacağını düşünüyorum. 3,89 1,098 

Yabancı ülke makamlarının (UNESCO, Papalık) Şanlıurfa’daki tarihi eserlerin 

restorasyonuna katkı yapmasını memnuniyetle karşılarım. 
4,04 1,048 

Duyulan Endişe 3,73 ,744 

Hıristiyanlara ait tarihi mekanların restore edilmesinden endişe duyuyorum. 3,55 1,247 

İnanç turizmi geliştikçe Şanlıurfa halkının davranışının değişeceğini düşünüyorum. 3,74 1,124 

İnanç turizmi adı altında misyonerlik faaliyetleri yapılmaktadır. 3,73 1,074 

İnanç turizmi geliştikçe Şanlıurfa halkının diğer inançlara ilgisi artacaktır. 3,77 1,100 

İnanç turizmi şehirdeki eğlence kültürünü değiştirecektir. 3,88 1,030 

 

Tablo 2’de inanç turizmine yönelik olumlu katkılar ve duyulan endişeye yönelik ifadelerin ortalamaları 

verilmektedir.  Olumlu katkılara yönelik ifadeler  (3,95) incelendiğinde “Yabancı ülke makamlarının 

(UNESCO, Papalık) Şanlıurfa’daki tarihi eserlerin restorasyonuna katkı yapmasını memnuniyetle 

karşılarım.” İfadesinin 4,04 ortalama ile en yüksek ortalamaya sahip ifade olduğu, “Dünya barışının 

sağlanmasında ve ülkelerin birbirleriyle yakınlaşmasında turistik hareketliliğin etkisi olduğunu 

düşünüyorum.” İfadesinin ise 3,99 ortalama ile en yüksek ortalamaya sahip ikinci ifade olduğu 

görülmektedir. Duyulan endişeye yönelik (3,73) ifadeler incelendiğinde ise “İnanç turizmi şehirdeki 

eğlence kültürünü değiştirecektir.” İfadesi 3,88 ortalama ile en yüksek ortalamaya sahip ifade olarak 

tespit edilmiştir. İkinci en yüksek ortalamaya sahip ifade ise 3,77ortalama ile “İnanç turizmi geliştikçe 

Şanlıurfa halkının diğer inançlara ilgisi artacaktır.” İfadesinde tespit edilmiştir.  

 

Tablo 4: Katılımcıların Bölge İnanç Turizmi Değerleri Hakkındaki Bilgilerinin Ortalaması 

 Ort SS 

Bölge Değerleri Hakkında Bilgi 4,36 ,753 

Balıklıgöl inanç turizmi açısından şehrin önemli bir eseridir. 4,31 ,914 

Göbeklitepe inanç turizmi açısından şehrin önemli bir eseridir. 4,38 ,910 

Hz. Eyüp Makamı inanç turizmi açısından şehrin önemli bir eseridir. 4,41 ,862 

 

Tablo 3’de araştırmaya katılanların bölge değerleri hakkındaki bilgi düzeylerinin ortalaması 

verilmektedir. Araştırmaya katılanların bölge değerleri hakkındaki bilgilerinin ortalaması 4,36 olarak 

tespit edilmiştir.  
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Tablo 5: Katılımcıların Yaş Değişkenine Yönelik ANOVA Testi 

 Yaş n Ort. F p 

O
lu

m
lu

 K
a
tk

ıl
a

r 

18 yaşından küçük 46 3,89 

,795 ,553 

18-24 yaş 150 4,00 

25-34 yaş 46 3,85 

35-44 yaş 60 4,04 

45-54 yaş 76 3,91 

54 yaşından büyük 22 3,79 

D
u

y
u

la
n

 E
n

d
iş

e 

18 yaşından küçük 46 3,29 

5,548 ,000 

18-24 yaş 150 3,84 

25-34 yaş 46 3,53 

35-44 yaş 60 3,75 

45-54 yaş 76 3,89 

54 yaşından büyük 22 3,74 

B
ö
lg

e 
D

eğ
er

le
ri

 

H
a
k

k
ın

d
a
 B

il
g
i 

18 yaşından küçük 46 4,07 

1,790 ,114 

18-24 yaş 150 4,43 

25-34 yaş 46 4,30 

35-44 yaş 60 4,41 

45-54 yaş 76 4,39 

54 yaşından büyük 22 4,46 

 

Tablo 4’te araştırmaya katılanların yaşları ile inanç turizmine yönelik ifadelere yönelik ortalamaları 

arasında anlamlı farklılıklar aranmıştır. Tablo incelendiğinde duyulan endişe ile yaş arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Tukey testi sonuçlarına göre bu farklılık 18 yaşından küçük 

katılımcılar ile 18-24 yaş, 35-44 yaş ve 45-54 yaş aralıklarında tespit edilmiştir. Sonuçlardan yola 

çıkarak katılımcıların yaş aralığı arttıkça inanç turizminin gelişmesinden duydukları endişenin arttığı 

söylenebilmektedir.  

 

Tablo 6: Katılımcıların Eğitim Değişkenine Yönelik ANOVA Testi 

 Eğitim n Ort. F p 

O
lu

m
lu

 K
a
tk

ıl
a

r 

Okula gitmemiş 36 3,80 

1,131 ,341 

İlkokul/Ortaokul 75 3,95 

Lise 97 3,91 

Ön lisans/ Lisans 180 4,02 

Lisansüstü 12 3,70 
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D
u

y
u

la
n

 E
n

d
iş

e 

Okula gitmemiş 36 3,71 

7,269 ,000 

İlkokul/Ortaokul 75 4,00 

Lise 97 3,43 

Ön lisans/ Lisans 180 3,80 

Lisansüstü 12 3,53 
B

ö
lg

e 
D

eğ
er

le
ri

 

H
a

k
k

ın
d

a
 B

il
g

i 

Okula gitmemiş 36 4,42 

3,668 ,006 

İlkokul/Ortaokul 75 4,48 

Lise 97 4,13 

Ön lisans/ Lisans 180 4,45 

Lisansüstü 12 4,13 

 

Tablo 5’te araştırmaya katılanların eğitimleri ile inanç turizmine yönelik ifadelere yönelik ortalamaları 

arasında anlamlı farklılıklar aranmıştır. Tablo incelendiğinde inanç turizminin gelişmesine yönelik 

duyulan endişe ve bölge değerleri hakkında bilgi ile eğitim arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık tespit edilmiştir. Duyulan endişe ve bölge hakkında bilgi faktörlerinde farklılık lise eğitimine 

sahip olanlar ile ilkokul/ ortaokul ve ön lisans/ lisans eğitimine sahip olanlar arasında görülmektedir. İki 

faktörde de lise eğitimine sahip olanların ortalamaları diğer iki gruba göre daha düşük olarak tespit 

edilmiştir. 

Tablo 7: Katılımcıların Gelir Değişkenine Yönelik ANOVA Testi 

 Gelir n Ort. F p 

O
lu

m
lu

 K
a
tk

ıl
a
r 

1000 TL’den az 159 4,00 

2,924 ,021 

1001-1500 TL 117 4,03 

1501-2000 TL 32 3,57 

2001-2500 TL 32 3,89 

2500 TL’den fazla 60 3,88 

D
u

y
u

la
n

 E
n

d
iş

e 

1000 TL’den az 159 3,85 

3,658 ,006 

1001-1500 TL 117 3,80 

1501-2000 TL 32 3,48 

2001-2500 TL 32 3,61 

2500 TL’den fazla 60 3,51 

B
ö
lg

e 
D

eğ
er

le
ri

 

H
a
k

k
ın

d
a

 B
il

g
i 

1000 TL’den az 159 4,44 

2,176 ,071 

1001-1500 TL 117 4,41 

1501-2000 TL 32 4,20 

2001-2500 TL 32 4,09 

2500 TL’den fazla 60 4,29 
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Tablo 6’da araştırmaya katılanların gelir durumları ile inanç turizmine yönelik ifadelere yönelik 

ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar aranmıştır. İnanç turizminin gelişmesine yönelik duyulan 

endişe ve inanç turizminin gelişmesinin olumlu katkıları faktörleri ile gelir durumları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Tukey testi sonuçları incelendiğinde olumlu 

katkılar faktöründeki farklılığın 1501- 2000 TL ile 1000 TL’den az ve 1001- 1500 TL arasında olduğu 

tespit edilmiştir. Sonuçtan hareketle, 1501- 2000 TL gelire sahip olan katılımcıların inanç turizminin 

gelişmesinin olumlu katkılarına yönelik ortalamalarının diğer iki gruba göre daha düşük olduğu 

görülmektedir. İnanç turizminin gelişmesine yönelik duyulan endişe faktöründe ise farklılığın 1000 

TL’den az gelire sahip olanlar ile 2500 TL’den fazla gelire sahip olanlar arasında olduğu 

görülmektedir. Bu sonuçtan hareketle gelir durumu artıkça duyulan endişenin azaldığı 

söylenebilmektedir.  

 

Tablo 8: Katılımcıların Yaşam Süresi Değişkenine Yönelik ANOVA Testi 

 Yaşam Süresi n Ort. F p 

O
lu

m
lu

 K
a
tk

ıl
a

r 

Doğduğundan beri 172 3,81 

2,619 ,024 

1 yıldan az 42 3,90 

1-5 yıl 53 4,16 

6-10 yıl 31 4,04 

10-15 yıl 44 4,10 

15 yıldan fazla 58 4,03 

D
u

y
u

la
n

 E
n

d
iş

e 

Doğduğundan beri 172 3,69 

1,065 ,379 

1 yıldan az 42 3,80 

1-5 yıl 53 3,92 

6-10 yıl 31 3,60 

10-15 yıl 44 3,70 

15 yıldan fazla 58 3,74 

B
ö

lg
e 

D
eğ

er
le

ri
 H

a
k

k
ın

d
a
 

B
il

g
i 

Doğduğundan beri 172 4,37 

1,151 ,333 

1 yıldan az 42 4,37 

1-5 yıl 53 4,52 

6-10 yıl 31 4,25 

10-15 yıl 44 4,18 

15 yıldan fazla 58 4,40 

 

Tablo 7’de araştırmaya katılanların bölgedeki yaşam süreleri ile inanç turizmine yönelik ifadelere 

yönelik ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar aranmıştır. İnanç turizminin gelişmesinin olumlu 

katkıları faktörü ile yaşam süresi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Tukey 

testi sonuçlarına göre anlamlı farklılık doğduğundan beri bölgede yaşayanlar ile 1-5 yıldır yaşayanlar 

arasında görülmektedir. Doğduğundan beri bölgede yaşayanların inanç turizminin gelişmesinin olumlu 

katkılarına yönelik ortalamaların daha düşük olduğu görülmektedir.  
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Tablo 9: Bölge Değerleri Hakkındaki Bilgi Değişkeni İle İnanç Turizminin Gelişimine Yönelik 

Tutum Arasındaki İlişki 

 

  Bölge Değerleri Hakkında Bilgi 

Olumlu Katkılar 

Pearson Correlation   ,296** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 400 

Duyulan Endişe 

Pearson Correlation ,361** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 400 

 

Tablo 8’de Bölge değerleri hakkında bilgi düzeyi ile inanç turizminin gelişmesinin olumlu katkıları ve 

duyulan endişe faktörü arasındaki ilişki incelenmiştir. Tablo incelendiğinde bölge değerleri hakkında 

bilgi sahibi olma ile olumlu katkılar arasında 0,296, duyulan endişe ile 0,361’lik pozitif yönlü 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.  Analiz sonuçlarından hareketle bölge değerleri 

hakkındaki bilgi düzeyi arttıkça inanç turizminin gelişiminin olumlu katkılar sağlayacağı görüşü de 

artmaktadır. Bununla birlikte bölge değerleri hakkındaki bilgi düzeyi arttıkça inanç turizminin 

gelişmesinden duyulan endişe, olumlu katkılara nazaran daha fazla artmaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Şanlıurfa binlerce yıllık tarihi, zengin kültürü ve yaşayan sivil mimarisi ile eşine az rastlanır bir 

destinasyondur. Gerek İslamiyet’e ait önemli camii ve medreseleri, gerekse Hıristiyanlığa ait kiliseleri 

ve Göbeklitepe ya da Nevali Çori gibi inanç merkezleri ile Türkiye’nin inanç turizmi açısından sadece 

Türkiye’de değil dünyada da adından bahsettiren bir popülariteye sahiptir. Bu değerlerin turizm 

endüstrisi ve ziyaretçiler tarafından bilinmesinin yanında yöre halkı tarafından da benimsenmesi 

bahsedilen hususların önemini arttıracaktır.  

 

Kutsal mekanlara yönelik sorunlar incelendiğinde; taşıma kapasitesinin üzerinde ziyaretçi alınması, 

eksik ya da yanlış koruma yöntemleri, şehrin kültürel dokusunun çarpık yapılaşma ile bozulması gibi 

sorunların varlığı göze çarpmaktadır. Bu sorunların kısa sürede çözüme ulaştırılması önce ülke ve bölge 

gelişimi ardından yöre halkının kalkınması açısından oldukça gereklidir.  

Araştırmada yöre halkının inanç turizmine yönelik bakış açısının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Katılımcıların büyük bir kısmının tarihi yapıların korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik 

olumlu görüş ifade etmesi, dinler arası iletişimin güçlenmesini istemesi umud vaad edici niteliktedir. Bu 

konuda halkın olumlu görüşlerinin kamu kurumları ve idari birimlerin tutum ve çabaları teşvik edilecek, 

yaygın bir görüş biçimi olarak kabul edilebilecektir.   

Araştırmada ayrıca yerel halkın; Hristiyanlara ait mekanların restorasyonundan, şehrin özgün eğlence 

kültürünün yozlaşmasından, halkın inanç turizmiyle birlikte davranışlarının değişmesinden endişe 

duyduğu görülmektedir. Bu algının ortadan kalkması için kısa süreli adımların yeterli olmayacağı 

bilinmelidir. Nasıl ki; olumlu bir bakış açısını ya da yeni ve umut vaat eden bir projeyi benimsetmek 

çok uzun yıllar sürüyorsa; olumsuz bir algıyı da bir anda yok etmek mümkün görünmemektedir.  Uzun 

yıllar ve uğraşlar sonucunda bu algının ortadan kalkacağı hiç şüphesiz mümkün görünen bir gerçektir.  

Şanlıurfa halkının kutsal mekanlara yönelik gerekli bilgi ve beceriye sahip olması; bölgenin turistik 

gelişimi açısından oldukça önemlidir.  Yerel halkın bu konuda olumlu görüşlerini ifade etmesi 

çalışmanın temel amacını karşılar niteliktedir. Balıklıgöl, Göbeklitepe, Hz. Eyup Makamı gibi Şanlıurfa 

turizminde büyük bir potansiyele sahip olan mekanların bilinmesi hemen hemen pek çok destinasyonun 
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arzuladığı bir sonuçtur. Bu bakış açısının devam ettirilmesi ile beraber yerel halkın turizme direkt ve 

dolaylı olarak katılması da turizmin gelişiminde etkili olacaktır.  

Araştırmanın bir diğer sonucu ise; bölge halkına yönelik bilgi düzeyi ile inanç turizminin sağladığı 

olumlu katkılar ve inanç turizmine karşı duyulan endişe arasındaki ilişkidir.  Bölge halkının inanç 

turizmine dair bilgisi arttıkça inanç turizminin olumlu katkılarının artacağını düşünmektedir.  Bununla 

birlikte inanç turizmine yönelik duyulan endişe de bilgi düzeyi ile birlikte artış göstermektedir.  Bu 

durumun dengeli bir biçimde ilerlemesi adına; yerel halka mümkün olduğunca eğitimler verilmeli, inanç 

turizminin katkıları onlara aktarılmalıdır. Elbette turizmin bölgeye olan etkisinin her zaman beklenilen 

düzeyde olması mümkün görünmese de; olabildiğince etkilerini olumlu biçime dönüştürmek biraz da 

turizm paydaşları ve yerel halkın nezdinde gerçekleşebilecek bir husustur.   

Şanlıurfa inanç turizmi açısından turist çekebilen bir destinasyon olarak kabul edilse de; kültür turizmi, 

gastronomi turizmi, kış turizmi, sağlık turizmi, av turizmi, kuş gözlemciliği gibi turizm türlerine ev 

sahipliği yapan zengin bir şehirdir. Bir şehrin tek bir turizm türü ile tanıtılması konaklama, yeme-içme 

ve rekreasyon gibi harcama giderlerini etkilemekte ve yöre halkı turizmden hak ettiği payı elde 

edememekte, turizm onlar için salt bir külfet olarak kabul edilmektedir. Bu algının aşılması adına bir an 

önce gerekli adımların atılması, Şanlıurfa turizmi için önemli bir husustur.  
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Özet 
Beslenme ihtiyacı her insanın karşılamak zorunda olduğu önemli bir ihtiyaçtır. Günümüzde insanların sosyo-

kültürel, ekonomik ve dini alışkanlıkları beslenme ihtiyacını giderme şeklini etkilemektedir. Özellikle dini 

inanışlar, günden güne büyüyen bir pazarın oluşmasına ve insanların helal kurallar çerçevesinde yeme-içme 

ihtiyacını gidermesine imkân tanımaktadır. Bu araştırmada lisans öğrencilerinin helal gıda sertifikalı ürünlere 

ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesi, helal gıda tüketim düzeylerinin saptanması ve helal gıda konusunda tutum ve 

davranışlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi 

öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi 

ise SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, helal gıda denildiğinde en fazla domuz 

katkılı olmayan gıda maddesi anlaşıldığı görülmüştür. Bir başka ifade ile öğrenciler helal gıda ölçütü olarak en 

fazla domuz ve domuz ürünlerini kullanmaktadır. Araştırmanın bir başka sonucu ise; satın aldıkları ürünlerin 

üzerinde helal sertifikası olması durumunda öğrencilerin bu ürünlere daha fazla ödeme yapmaya istekli oldukları 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Helal Gıda, Helal Gıda Sertifikası, Turizm Fakültesi, Atatürk Üniversitesi 

 

THE ATTITUDES AND BEHAVIORS OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN TOURISM 

FIELD TOWARDS HALAL FOOD 

Abstract 
Nutrition is an important necessity that every human being has to meet. In today's world, people' socio-cultural, 

economic and religious habits influence their type of nutrition. In particular, religious beliefs enable a growing 

market day after day to come into existence and people to meet their eating and drinking needs in the framework 

of halal rules. This study aims to measure the knowledge level of undergraduate students towards halal food 

certified products, to determine their halal food consumption levels and lastly their attitudes and behaviors on halal 

food. The population of the study consists of undergraduate students of the Faculty of Tourism, Ataturk University. 

The survey method was applied as a data collection technique in the study. The analysis of the study was 

implemented through the program entitled SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). The study findings 

unearthed that halal food mostly stood for the foodstuff without any pork ingredient. In other words, students 

primarily use the pork and pork-related products as a halal food criterion. Another finding of the study was; the 

students were willing to pay more for the products with a halal food certified. 

Keywords: Halal Food, Halal Food Certificate, Faculty of Tourism, Ataturk University 
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GİRİŞ 

İnsanların hayatlarını devam ettirebilmelerinin zorunlu koşulu beslenme ihtiyaçlarını gidermektir. Bu 

ihtiyacın giderilmesi için insanlığın tarih öncesi dönemlerde avcılık ve toplayıcılık yaptığı, gıdaları çiğ 

tüketirken ateşi bulup pişirerek tükettiği, tarım yapmaya başladığı, yerleşik yaşama geçip hayvanları 

evcilleştirerek hayvancılık yaptığı ve aslında günümüze kadar beslenme ihtiyacı için alternatifler yaratan 

bir sürecin gerçekleştiğini söylenmek mümkündür Ancak bu süreçte yerleşilen topraklar ve coğrafi 

koşullar gibi etkenler beslenme kültüründe etkili olmuştur. Hatta çok tanrılı dinlere inanılan zamanlarda 

en iyiyi tanrıya sunmak, kalanını ise kendine ayırmak bir zorunluluk olarak görülmüştür. Tek tanrılı 

dinlerle beslenme alışkanlıklarına yasaklamalar getirilmiş, Hristiyanlar yedi büyük günahtan olan 

açgözlülük ve oburluk günahlarını gerçekleştirmedikçe istediklerini tüketebilmiş; Museviler; fısıh 

(fesah) bayramlarında mayasız gıdalar tüketmek zorunda kalmış, Müslümanlar ise dinin yasakladığı 

“haram” gıdalardan uzak durmuşlardır.  

Yemekle ilgili en belirgin ve kapsamlı kuralları içeriğinde barındıran din, İslam dinidir. Freedman, 

2008:11). Müslümanların haram olandan uzak durması, helal olana yönelmesi dini bir zorunluluktur. 

Türk Dil Kurumu (2018) tarafından “dinin kurallarına aykırı olmayan, dini bakımdan yasaklanmamış 

olan, haram karşıtı” olarak tanımlanan helal kavramının günümüzde birçok sektörü kapsadığı 

görülmektedir. Bu sektörlerden biri de yiyecek-içecek sektörüdür. Yiyecek-içecek üretimi ve 

tüketiminin doğrudan gerçekleştirildiği bu sektörde “helal gıda” ya yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilmektedir. Helal gıda, içinde domuz eti ve domuzdan elde edilen bir katkı maddesi ve alkol 

bulundurmayan ürünleri ve İslam’ın belirlemiş olduğu kurallara göre kesilmiş hayvanları, bunlardan 

elde edilen et ürünlerini ifade etmektedir (Hamdan vd, 2013). 

Üretilen her gıdanın helal gıda olduğunun bilinmesi, o gıdanın sahip olduğu sertifikası ile 

öğrenilmektedir. Bu sertifika, gıdanın daha güvenli olduğunu göstermektedir. Gıdanın güvenli olması 

ise temiz ve hijyenik olması anlamına gelmektedir. Bu nedenle Müslüman olmayan kişilerin de helal 

sertifikalı gıdaları tercih ettikleri görülmektedir (Batu, 2012: 67).  

Dünya üzerindeki gelişmelere paralel olarak İslami kesimde de ekonomik ve sosyal anlamda gelişmeler 

yaşanmıştır. Buna paralel olarak muhafazakâr turist profili ortaya çıkmıştır. Bugün 1,5 milyarın üzerinde 

Müslüman nüfusu bulunmaktadır ve bu helal turizm için çok önemli bir potansiyeldir. Bu turizm türüne 

katılanların işletme tercihlerinde öne çıkan kriterlerden biri de helal gıdadır. Piyasada çok çeşitli gıda 

ürününün olması, tüketicileri o gıdaları satın alırken tereddüte düşürmektedir. Özellikle satın alınan 

gıdaların helal olup olmadığı, dinin koşullarına uygun bir şekilde üretilip üretilmediği konusunda emin 

olamayan tüketici helal gıda sertifikası olan ürünleri titizlikle arama yoluna gitmektedir. Bu bağlamda 

helal gıda pazarında yer alan genç kesimin helal gıdalara yönelik tutum ve davranışları merak edilmekte 

ve bu nedenle bu araştırma yapılmaktadır. Araştırmanın diğer amaçları ise öğrencilerin helal gıda 

sertifikalı ürünlere ilişkin bilgi düzeylerini ölçmek, helal gıda tüketim düzeylerini saptamak ve helal 

gıda konusundaki tutum ve davranışlarını belirlemektir.  

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Helal ve haram kavramları Arapça kökenli kelimelerdir ve “yasak olmayan” ile “yasak” anlamlarına 

gelmektedir (Kızılkaya, 2017: 32). Kavramlara ilişkin Kur’an-ı Kerim’de bir takım ayetler 

bulunmaktadır. Bu ayetlerde Müslümanlar için helal ve haram olanlar üzerinde durulmaktadır. 

Müslümanlar dini inanışları gereği helal ve haram kavramlarını günlük yaşantılarında sıkça dile 

getirmektedirler. Her inanan Müslüman tüm faaliyetlerini helal kapsamında, haramdan uzak durarak 

gerçekleştirmeye çalışmaktadır.  

Müslümanlar arasında helal gıda tüketme konusunun da çok önemli olduğu görülmektedir. Tüketilen 

gıdaların helal olmaması durumunda ibadetlerinin kabul görmeyeceği veya günaha girecekleri 

endişesine kapılmaktadırlar (Sakallı, 2013: 531). Bu nedenle beslenme ihtiyacını giderirken de dinin 

gerektirdiklerine uygun bir şekilde hareket etmek isterler. Bu durumda her Müslümanın helal ve sağlıklı 

beslenmek zorunda olduğu söylenebilir.  
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Helal ve sağlıklı beslenmenin önemine ilişkin Kur’an’da “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal 

ve temiz olanlarından yiyin” şeklinde bir ayette bulunmaktadır (Bakara, 2/168. Helal gıda, “topraktan 

sofraya geçen süreçte içinde İslami kurallara göre belirlenmiş olan unsurları taşımayan ayrıca bu 

unsurlardan arındırılmış mekân ve araç-gereçlerle üretilmiş-işlenmiş-taşınmış, ambalajlamasında ve 

saklanma aşamasında da İslami kurallara uygun ambalajlanmış ve saklanmış ürün” olarak 

tanımlanmaktadır (Boyraz vd. 2017:162). Helal gıda tüketiminin dini ve ekonomik boyutunu araştıran 

çalışmalarda helal gıdanın İslam dini açısından gerek ayetler gerekse hadislerle desteklendiği 

görülürken; ekonomik açıdan tüketicileri ve üreticileri kapsayan büyük bir pazar konumuna geldiği 

görülmektedir. Günümüzde gayrimüslim  tüketiciler dahi sağlıklı ve hijyenik olması nedeniyle helal 

gıda ürünlerine yönelmektedir. Ancak bilinçli tüketiciler helal gıdaların helal gıda sertifikasına sahip 

olup olmadığını araştırmakta ve satın alma işlemini güvenerek yapmak istemektedirler. Son dönemlerde 

gelişimi ivme kazanan helal gıda sektöründe üreticiler ise pazardaki rekabet düzeyini takip ederek 

tüketiciye hitap eden helal gıda ürünleri üretmek zorunda ve gıda güvenliği takiplerinin yapılmasını 

sağlamaktadır.  

Helal gıda ile ilgili dünya genelinde farklı ülkelerde farklı amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. 

Özellikle Malezya, Endonezaya ve Singapur helal gıda pazarında dünyada önemli bir rol oynamaktadır. 

Söz konusu ülkelerde helal ürünlerin yanı sıra bazı işletmelerde sertifikalaşma yoluna gidilmektedir 

(Fischer, 2012). 

Önceki yıllarda helal gıda ve helal ürün üzerine yapılan çalışmaları şu şekilde özetlemek mümkündür; 

 Hassan ve Awang 2009 yılında yapmış oldukları çalışmada restoranlardaki helal gıdanın 

tanıtımını ve yönetimini araştırmayı amaçlamışlardır. Araştırmanın evrenini Yeni Zelanda’daki 

restoranlar oluşturmaktadır ve 99 restoran yöneticisi kartopu örnekleme yöntemi ile araştırmaya 

dâhil edilmiştir. Yapılan anket çalışması sonucunda çoğu otel yöneticisinin helal gıdaların 

tanıtılması ve işyerlerinin önüne helal işareti konulması konusunda isteksiz oldukları tespit 

edilmiştir. 

 Aziz ve Chock (2013) yapmış olduğu çalışma sonucunda tüketicilerin satın alma niyetleri ile 

helal bilinirliği, helal sertifikasyonu ve marka arasında pozitif bir ilişkinin olduğu sonucuna 

varmışlardır.  

 Dali ve arkadaşları (2008) Malezya ve Brunei’de tüketicilerin helal ürünler hakkındaki 

değerlendirmelerini amaçlayan bir çalışma yapmışlardır. Ayrıca tüketicilerin helal sertifikalı 

ürünlerin daha pahalı olduğunu düşünüp düşünmediklerini araştırmayı amaçlamışlardır. 

Çalışma sonucunda helal sertifikalı ürünlerin daha pahalı olarak algılandığı görülmüştür.  

 Salleh ve arkadaşları 2012 yılında yaptıkları çalışmalarında ürün güvenliğinin, İslam dostu 

mağazaların, İslam dostu çalışanların, Müslüman mağaza sahibi ve Müslüman halk gibi 

etkenlere çok fazla önem gösterildiğini belirtmişlerdir. 

 Tekle ve arkadaşları (2013) helal gıda konusunda Türkiye ve dünya genelinde karşılaşılan 

sorunlar ve bu sorunların çözülmesine yönelik öneriler üzerinde durmuşlardır. Etil alkolün 

kullanılması, hayvan kesimlerinde sakıncalı durumların olması, hayvanların beslenmesinde 

İslam dinine uygun olmayan ekler yemlerin kullanması gibi sorunlar bulunduğunu 

belirtmişlerdir. 

 Yozgat ilinde Kurtoğlu ve Çiçek (2013) tarafından yapılan çalışmada ise tüketicilerin helal 

ürünleri algılaması, tutum ve beklentilerinin gelir, meslek, öğrenim durumu ve cinsiyetlerine 

göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.    

Bu çalışmanın amacı Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin helal gıda sertifikalı ürünlere 

ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesi, helal gıda tüketim durumlarının saptanması, helal gıda algılarının 

belirlenmesi ve söz konusu öğrencilerin helal gıda sertifikalı ürünlere daha fazla ödeme isteklerinin olup 

olmadığını araştırmaktır. Helal gıda konusundaki yapılan çalışmalara bakıldığında çoğunluğunun 

tüketiciler, yöneticiler ve yerel halk üzerine yapılmış olduğu görülmektedir. Bu açıdan helal turizm 

bağlamında helal gıda algı ve tüketim davranışlarının turizm lisans öğrencileri üzerinde araştırılması 

araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca söz konusu öğrencilerin turizm işletmelerinde çalışan 

ve potansiyel çalışan olması sebebiyle helal gıda ve helal turizm konusunda bilgilendirilmesi açısından 

da önem taşımaktadır. 
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YÖNTEM 

 Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Söz konusu 

fakültede öğrenimine aktif olarak devam eden yaklaşık 850 öğrenci bulunmaktadır. Örneklemin 

belirlenebilmesi için aşağıdaki formül kullanılmıştır (Özdamar, 2003): 

          N t² p q  

n= 

      d²(N-1)+ t² p q      

Formüldeki;  

N= Evrendeki birey sayısı 

n= Örnekleme alınacak birey sayısı 

p= İncelenecek olayın görülüş sıklığı ( olasılığı ) 

q= İncelenecek olayın görülmeyiş sıklığı (1-p)  

t= Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan yanılma düzeyinde t tablosunda bulunan teorik değer 

d= Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen + sapma olarak simgelenmiştir. 

Yukarıdaki örneklem belirleme yöntemi kullanılarak çalışmanın örneklemi 264 olarak belirlenmiştir. 

Örnekleme yöntemi olarak da basit tesadüfü örnekleme yöntemi seçilmiştir. Basit tesadüfü örneklemede 

evrende var olan bütün elemanlar eşit derecede örneğe girme şansına sahiptir. Toplamda 300 adet anket 

dağıtılmış ve 287 adet anket analize tabii tutulmuştur. 

Veri Toplama Aracı 

Turizm fakültesi öğrencilerinin helal gıdaya yönelik algı ve tutumlarını belirleyebilmek için veri 

toplama aracı olarak anket yöntemi seçilmiştir. Anket, sosyal bilimlerde gözlemleri standartlaştırmak 

için kullanılan araçlardan biridir (Armağan, Akt. Balcı, 2005).  

Çukadar’ın 2015 yılında yapmış olduğu çalışmadan alınan anket formunun birinci kısmında bir takım 

demografik sorular, ikinci kısmında ise helal gıdaya yönelik tutum ve davranışları belirlemek adına 

ifadeler yer almaktadır. Söz konusu ikinci kısımda da güvenli gıda algısı, helal gıdaya daha fazla ödeme 

konusunda istekli olup olmama, helal gıda tüketip tüketmeme durumları ve sebeplerini araştırmaya 

yönelik ifadelere yer verilmiştir. Ayrıca bu ifadelerden Likert tipi sorular da “1=Hiç Katılmıyorum, 2= 

Katılmıyorum, 3=Orta Düzeyde Katılıyorum, 4=Katılıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum” şeklinde 

derecelendirilmiştir. 

Veri Analizi 

Yapılan anket uygulaması sonunda elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 22,0 programı 

aracılığıyla değerlendirilmiştir.  

 

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya katılanlara ilişkin yapılan analizlerin sonuçlarına yer 

verilmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri ve helal gıda sertifikalı ürünlere ilişkin bilgi düzeyleri, 

helal gıda tüketim durumları, helal gıda algıları ile ilgili sonuçlar sunulmuştur. 

Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bulgular aşağıdaki tablodaki gibidir 

(Tablo 1).  
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Tablo 1: Öğrencilerin demografik özellikleri 

 Frekans Yüzdelik 

Cinsiyet (f) (%) 

Erkek 146 51,3 

Kadın 141 48,7 

 Frekans Yüzdelik 

Yaş (f) (%) 

18-20 60 20,6 

21-23 141 49,1 

24-26 61 21,1 

27 ve üzeri 25 8,2 

Araştırmaya toplam 287 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin %51,3’ü erkek iken %48,7’si kadındır. 

Ayrıca çalışmaya katılan öğrencilerin önemli bir bölümü 21-23 (%49,1) yaş aralığındaki öğrencilerden 

oluşmaktadır.  

Öğrencilerin Güvenli Gıda Algısı 

Araştırmaya katılan öğrencilerin “güvenli gıda denildiğinde ne anlıyorsunuz” sorusuna verdikleri 

yanıtlara bakıldığında ortalama 4,10 katılım düzeyiyle “içeriği bilinen gıda” cevabı verildiği 

görülmektedir. Ayrıca 3,93 katılım düzeyiyle “katkı maddesi içermeyen gıda”, 3,95 ile “kalite belgesi 

olan gıda”, 3,47 ile “helal gıda” ve 4,07 katılım düzeyi ile “markalı gıda” cevabı verildiği tespit 

edilmiştir (Tablo 2). Yani öğrencilerin güvenli gıda denildiğinde ne anlıyorsunuz sorusuna verdikleri 

yanıtlara bakıldığında helal gıda ifadesi hariç diğer ifadelere genel itibariyle katıldıkları görülmektedir. 

Helal gıda ifadesine yönelik ortalama değerinin düşük olmasının sebebi, öğrencilerin bu konuda 

yeterince bilgi sahibi olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 2: Öğrencilerin güvenli gıda algısı 

Güvenli Gıda Algısı Genel Ortalama 

İçeriği bilinen gıda 4,10 

Katkı maddesi içermeyen gıda 3,93 

Kalite belgesi olan gıda 3,95 

Helal gıda 3,47 

Markalı gıda 4,07 

Öğrencilerin Güvenli Olmayan Gıda Algısı 

Güvenli olmayan gıda algısını ölçmeye yönelik sorulan soruya verilen yanıtlar arasında 4,12 ortalama 

ile “katkı maddesi içeren gıda” ifadesinin ilk sırayı aldığı görülmektedir. Yani güvenli olmayan gıda 

denildiğinde öğrencilerin akıllarına ilk olarak katkı maddesi içeren gıda geldiği söylenebilir. Bu yanıtı 

sırasıyla 4,06 ortalama ile “tarımsal ilaç kalıntılı gıda”, 3,99 ortalama ile “genetiği değiştirilmiş gıda”, 

3,96 ile “hormonlu gıda” ve 3,81 ortalama ile “etkili olmayan gıda” takip etmektedir (Tablo 3). 

Tablo 3: Öğrencilerin güvenli olmayan gıda algısı 

Güvenli Olmayan Gıda Algısı Genel ortalama 

Genetiği değiştirilmiş gıda 3,99 

Hormonlu gıda 3,96 

Katkı maddesi içeren gıda 4,12 

Tarımsal ilaç kalıntılı gıda 4,06 

Etkili olmayan gıda 3,81 

Öğrencilerin Helal Gıda Algısı 

Öğrencilere “Helal gıda denildiğinde ne anlıyorsunuz?” sorusu sorulduğunda en fazla “domuz katkılı 

olmayan (4,20)” yanıtı alınmıştır. İkinci sırada 4,17 ortalama ile “İslami usullere göre üretilen” yanıtı 

gelmektedir. Ayrıca öğrencilerin geneli “yüksek fiyatlı olan (3,00)” ifadesi hususunda kararsız 
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kalmışlardır (Tablo 4). İslam dininde domuzun ve domuzdan elde edilen ürünlerin haram kabul edilmesi 

sebebiyle helal gıda denildiğinde öğrencilerin domuz katkılı olmayan gıdayı ifade ettikleri 

belirlenmiştir. Ancak İslam’ın yasakladığı diğer bir ürün olan alkol için ise ortalama değerin nispeten 

düşük olduğu görülmektedir.  

Tablo 4: Öğrencilerin helal gıda algısı 

Helal Gıda Algısı Genel Ortalama 

Domuz katkılı olmayan 4,20 

İslami usullere göre üretilen 4,17 

Alkol içermeyen 3,27 

Müslümanlar tarafından üretilen  4,10 

Yüksek Fiyatlı olan 3,00 

Öğrencilerin Satın Aldıkları Ürünlerin Helal Olup Olmadığına Dikkat Etme Durumu 

Öğrencilerin % 73,8’inin satın aldıkları ürünlerin helal olduğuna dikkat ettikleri görülmektedir. Ancak 

%26,2’lik kısım ise satın aldıkları ürünlerin helal olup olmadıklarına dikkat etmemektedir (Tablo 5). Bu 

sonuçlardan hareketle araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun helal gıdaya yönelik 

hassasiyetlerinin olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 5: Öğrencilerin satın aldıkları ürünlerin helal olduğuna dikkat etme durumu 

 

Dikkat Etme Durumu 

Yüzde  

(%) 

Evet 73,8 

Hayır 26,2 

Öğrencilerin Helal Gıda İfadesini Bilip Bilmeme Durumu 

Öğrencilerin çok büyük çoğunluğu (%86,1) helal gıda ifadesini daha öncede duyduklarını, bundan 

haberdar olduklarını ifade ederken %13,9’u bilmediklerini belirtmişlerdir (Tablo 6). 

Tablo 6: Öğrencilerin helal gıda ifadesini bilip bilmeme durumu 

 

Bilme Durumu 

Yüzde 

(%) 

Evet 86,1 

Hayır 13,9 

Öğrencilerin Helal Sertifikasına Dikkat Etme Durumu 

Öğrencilerin % 66,3’ünün satın aldıkları ürünlerde helal gıda sertifikası olmasına dikkat ederken % 

33,7’sinin dikkat etmediği belirlenmiştir (Tablo 7).  

Tablo 7: Öğrencilerin helal sertifikasına dikkat etme durumu 

 

Dikkat Etme Durumu 

Yüzde 

(%) 

Evet 66,3 

Hayır 33,7 

Helal gıda sertifikasının olmasına dikkat eden öğrencilerin söz konusu sertifikaya dikkat etme sebepleri 

ise Tablo 8’de gösterilmiştir. Genel olarak bütün öğrenciler öncelikle “dini sebeplerden dolayı (4,12)” 

dikkat etmektedirler. Sırasıyla, “daha güvenilir olduğu için (4,05)”, “daha sağlıklı olduğu için (3,94)”, 

“daha lezzetli olduğu için (3,76)” ve son olarak da “daha kalite olduğu için (3,57)” ifadeleri 

gelmektedir. 
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Tablo 8: Öğrencilerin helal sertifikasına dikkat etme nedenleri 

Dikkat Etme Nedenleri Genel Ortalama 

Dini sebepler dolayı 4,12 

Daha güvenilir olduğu için 4,05 

Daha sağlıklı olduğu için 3,94 

Daha kaliteli olduğu için 3,57 

Daha lezzetli olduğu için 3,76 

Helal gıda sertifikası olmasına dikkat etmeyen öğrencilerin dikkat etmeme sebeplerine bakıldığında en 

yüksek ortalamaya (2,37) “hepsinin helal olduğunu düşünüyorum” ve “sertifikaya güvenmiyorum”  

ifadelerinin sahip olduğu tespit edilmiştir. “Hiç duymadım (1,86)” ve “çok pahalı (2,11)” ifadeleri ise 

en düşük ortalama sahiptir (Tablo 9). 

Tablo 9: Öğrencilerin helal sertifikasına dikkat etmeme nedenleri 

Dikkat Etmeme Nedenleri Genel Ortalama 

Ürünleri bulamıyorum 2,32 

Hepsinin helal olduğunu düşünüyorum 2,37 

Sertifikaya güvenmiyorum 2,37 

Hiç duymadım 1,86 

Tadını beğenmiyorum 2,18 

Çok pahalı 2,11 

Öğrencilerin Helal Sertifikalı Ürünleri Satın Alma Sıklığı 

Öğrencilerin daha önce helal sertifikalı ürünler satın alıp almadıklarına bakıldığında % 16’sının hiç 

almadığı görülmektedir. %21,9’u birkaç kere satın aldığını belirtirken %26,2’si ara sıra satın aldığını, 

%31,6’sı ise genellikle satın aldığı ifade etmiştir. Ayrıca sadece 4,3’lük bir kısmın da sadece helal 

sertifikalı ürün satın aldığı belirlenmiştir (Tablo 10). 

Tablo 10: Öğrencilerin helal sertifikalı ürünleri satın alma sıklığı 

 

Satın Alma Sıklığı 

Yüzde 

(%) 

Hiç Satın Almadım 16 

Birkaç kere satın aldım 21,9 

Ara sıra satın alırım 26,2 

Genellikle satın alırım 31,6 

Sadece helal sertifikalı ürün satın alırım 4,3 

Ürünün Helal Sertifikalı Olmasının Satın Alma Tercihini Etkileme Durumu 

“Satın aldığınız ürünlerin helal sertifikaya sahip olması satın alma tercihinizi ne yönde etkiler?” 

sorusuna verilen yanıtlara ilişkin tablo aşağıdaki gibidir (Tablo 11). Söz konusu tablo incelendiğinde 

öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu (% 69,5) ürünün helal sertifikalı olmasının satın almayı olumlu 

yönde etkileyeceğini ifade etmişlerdir. %12,3’ü önemli olmadığını belirtirken, %3,2’sinin sertifikaya 

inanmadığı belirlenmiştir. Ayrıca çok küçük (%0,5) bir kısmın sertifikalıysa almayacağı tespit 

edilmiştir.   

Tablo 11: Ürünün helal sertifikalı olmasının satın alma tercihini etkileme durumu 

 

Satın Alma Tercihini Etkileme Durumu 

Yüzde 

(%) 

Olumlu yönde etkiler 69,5 

Düşünürüm 14,4 

Fark etmez 12,3 

Sertifikaya inanmıyorum 3,2 

Sertifikalıysa satın almam 0,5 
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Ürünlerin Üzerindeki Bilgilerin Yeterli Olup Olmama Durumu 

Öğrencilerin %68,4’ü satın aldıkları ürünlerin üzerindeki bilgilerin o ürünün helal olup olmadığı 

konusunda yeterli bilgi vermediğini düşünmektedir. Bunların aksine % 31,6’sı ise yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir (Tablo 12). 

Tablo 12: Ürünlerin üzerindeki bilgilerin yeterli olup olmama durumu 

 

Bilgilerin Yeterli Olma Durumu 

Yüzde 

(%) 

Evet 31,6 

Hayır 68,4 

Helal Sertifikalı Ürüne Daha Fazla Ödemeye Razı Olma Durumu 

“Satın alacağınız ürünlerin helal sertifikalı olması durumunda fazla ödemeye razı olur musunuz?” 

sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında öğrencilerin %61’inin razı olacağı, % 39’unun ise razı 

olmayacağı görülmüştür. 

Tablo 13: Helal sertifikalı ürüne daha fazla ödemeye razı olma durumu 

 

Fazla Ödemeye Razı Olma Durumu 

Yüzde 

(%) 

Evet 61 

Hayır 39 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada Erzurum Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin helal gıda konusundaki 

tutumları, davranışları ve bilgi düzeyleri araştırılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerinin 

eşit dağılmasına özen gösterilmiştir ve hemen hemen bu hedefe ulaşılmıştır (%51,3 erkek, %48,7 kadın). 

Anket çalışmasına katılan öğrencilerden toplanan veriler doğrultusunda yapılan analizler sonucunda 

elde edilen bulgular şu şekildedir; 

 Güvenli gıda denildiğinde öğrencilerin aklına genel olarak içeriği bilinen gıda gelmektedir. 

Çalışmanın bu sonucu Çukadar (2015)’ın sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Katkı maddesi 

içeren gıdalar ise en güvenli olmayan gıda olarak görülmektedir. 

 Helal gıda denildiğinde en fazla domuz katkılı olmayan gıda maddeleri anlaşılmaktadır. Yani 

öğrenciler helal gıda ölçütü olarak en fazla domuz ve domuz ürünlerini kullanmaktadır. 

Soesilowati (2010) de çalışmasında Müslüman tüketicilerin helal gıda ürünlerinde en fazla 

önem verdikleri ölçütün domuz eti ve alkol içermemesi olduğu sonucuna varmıştır.  

 Öğrencilerin çok büyük çoğunluğunun satın aldıkları ürünlerin helal olmasına dikkat ettikleri 

sonucuna varılmıştır.  

 Çalışmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun helal gıda ifadesini daha önce duydukları, 

bu ifadeyi bildikleri tespit edilmiştir. 

 Öğrencilerin satın aldıkları ürünlerde helal gıda sertifikasına dikkat etmelerinde en önemli 

etkenin dini sebepler olduğu belirlenmiştir. Ancak dikkat etmeyen öğrencilerin ise satın 

aldıkları ürünlerin tamamının helal olduğunu düşünmeleri ve sertifikaya güvenmediklerinden 

dolayı dikkat etmedikleri görülmüştür. Çalışmanın bu sonucu ile Kurtoğlu ve Çiçek’in (2013) 

tüketicilere yönelik yapmış oldukları araştırma sonuçları benzerlik göstermektedir.  

 Öğrencilerin helal sertifikalı ürünleri satın alma sıklıklarının düşük olduğu belirlenmiştir. 

 Öğrencilerin %68,4’ü satın aldıkları ürünlerin üzerindeki bilgilerin o ürünün helal olup olmadığı 

konusunda yeterli bilgi vermediğini düşünmektedir. 

 Satın aldıkları ürünlerin üzerinde helal sertifikası olması durumunda öğrencilerin bu ürünlere 

daha fazla ödeme yapmaya istekli oldukları tespit edilmiştir. Şahin ve arkadaşları (2014), 

Almanya’daki Müslümanlara yönelik olarak yaptıkları çalışmada tüketicilerin helal sertifikalı 

gıdalara daha fazla ödeme yapmaya istekli oldukları sonucuna varmışlardır.  
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Araştırmanın örneklemini sadece Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. 

Ancak bundan sonra yapılacak olan çalışmalar lisans eğitimi alan diğer turizm öğrencilerine 

uygulanarak karşılaştırma yoluna gidilebilir. Bu çalışmada öğrencilerin helal gıdaya yönelik sadece algı 

ve davranışları tespit edilmiştir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda öğrencilerin ya da turistlerin sahip 

oldukları bir takım demografik özellikleri dikkate alınarak helal gıdaya yönelik algı, tutum ve 

davranışlarında farklılık olup olmadığı incelenebilir. 
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Özet 
Son yıllarda Müslüman turist çekme potansiyeli oldukça yüksek olan Trabzon bölgesinin helal turizmden elde 

edebileceği yararlar oldukça fazladır. Özellikle Arap ve Orta doğu kökenli turistleri misafir eden Trabzon 

bölgesinde, yabancı Müslüman turistlerin helal turizme olan bakış açısını ölçmek çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışma Haziran- Temmuz 2018 tarihleri arasında Trabzon bölgesini ziyaret eden 

toplamda 410 yabancı Müslüman turist ile anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Anketin ilk kısmını 

katılımcılara ait tanıtıcı bilgiler ve helal turizm hakkında bilgi sahibi olma durumu ile ilişkin sorular oluştururken, 

anketin ikinci kısmını helal turizme yönelik katılımcıların düşüncelerini ölçen 5’li likert tipinde bir ölçek 

kullanılmıştır. Bulgulara bakıldığında, katılımcıların genel olarak helal konsepte bakış açısının yüksek düzeyde 

olumlu olduğu tespit edilmiş ve daha önce helal konsept deneyimi olan ziyaretçilerin ölçek puanı daha yüksek 

bulunmuş ve cinsiyet, medeni durum gibi değişkenlerle helal turizme bakış açısı arasında farklılık 

gözlemlenmemiştir. Sonuç olarak katılımcıların helal turizme önem verdikleri ve helal konseptli işletmeleri tercih 

edecekleri belirlenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Helal turizm, Trabzon, İslami turizm. 

 

 

PERSPECTIVES ON HALAL TOURISM OF FOREIGN MUSLIM TOURIST VISITING 

TRABZON REGION 

 

Abstract 
The Trabzon region, which has a very high potential for attracting Muslim tourists in recent years, has considerable 

benefits from halal tourism. Especially in the Trabzon region, which hosts tourists from Arab and Middle Eastern 

countries, it aims to measure the perspective of foreign Muslim tourists as halal tourism. This study was conducted 

by using survey method with a total of 410 foreign Muslim tourists visiting the Trabzon region between June and 

July 2018. The first part of the survey was related to the participant's introductory information and the knowledge 

about halal tourism. In the second part of the survey, 5-point likert type scale was used to measure participants' 

thoughts on halal tourism. In terms of findings, it was found that participants' attitude towards halal concept was 

high in general, and the scale of visit scale with halal concept experience was higher than before and there was no 

difference between variables such as sex, marital status and halal tourism perspective 

 As a result, it was determined that the participants would prefer halal-based tourism and halal-concepted 

businesses. 

Keywords: Halal tourism, Trabzon, Islamic tourism. 
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GİRİŞ 

Turizm sektörünün her geçen gün ilerlemesi ile ve sektördeki yenilikler doğrultusunda alternatif bir 

turizm çeşidi olan helal turizm kavramı ortaya çıkmıştır. Helal turizm, Müslüman turistlerin kendi 

dinlerine uygun olarak tatil yapma imkânı bulduğu, dini vecibelerini rahatlıkla yerlerine getirebileceği, 

İslami şartlara uygun olarak hizmet sunan işletmelerin bulunduğu turizm çeşididir (Mohsin vd., 

2016,138, Sandıkçı vd., 2017,562). 

Günümüzde Müslüman nüfusunun 1,7 milyardan fazla olduğu bilinmektedir ve 2030 yılında 2.2 

milyarlara ulaşacağı tahmin edilmektedir (Carboni ve Janati, 2016,155).  Bu veriler de helal turizmin 

turizm sektörü içerisinde önemli bir yerinin olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda helal turizmden 

yararlanmak ve bu pastadan pay almak isteyen işletmeler, sundukları imkânları helal turizmi oluşturan 

kriterlere dikkat ederek oluşturmaktadır (Zulkharnain ve Jamal, 2012, 337).   

Dünyada helal turizm ile ilgilenen ülkelere bakıldığında Avustralya, Hindistan, Endonezya, Malezya, 

Singapur, Tayvan, Tayland ve Türkiye gibi ülkeler yer almaktadır (Mohsin vd., 2016, 139-140). Bu 

ülkeler içinde Türkiye’nin bir İslam ülkesi olması, Türkiye’nin helal turizmden yararlanma şansını 

artırmaktadır (Karaman vd., 2017,576). Günümüzde İran, Suudi Arabistan, Katar gibi Müslüman 

ülkeler, turizm pazarında önemli bir yer almaktadır ve özellikle dini yakınlıktan dolayı Türkiye’yi tercih 

etmektedirler (Düzgün vd., 2017, 69). Özellikle son zamanlarda Türkiye’ye gelen yabancı turistler 

arasında Arap turistlerin artış gösterdiği görülmektedir (Düzgün vd., 2017, 70). Arap turistler ülkemizde 

ilk olarak İstanbul ardından ise Doğu Karadeniz Bölgesinin özelliklede Trabzon ilini ziyarete etmektedir 

( Sezer, 2017, 1021) ve her geçen yıl ziyaret eden yabancı turist sayısı artmaktadır (Günaydın vd., 2017, 

251; Düzgün vd., 2017, 77). Bu doğrultuda çalışmanın amacı Trabzon bölgesinde ufku açık bir geleceği 

olan helal turizmin Trabzon bölgesini ziyaret eden Müslüman turistler için ne denli önemli olduğunu 

ölçmektir.  

 
LİTERATÜR TARAMASI  
 
İslami kurallar doğrultusunda gerçekleştirilen turizm aktiviteleri helâl turizmi oluşturmaktadır (Soybalı 

vd., 2017,262). Helal turizmin oluşmasında kaynak alınan kriterler ise Kuran-i Kerim ve hadislerdir. 

Kutsal kitaptan gelen kurallar doğrultusunda Müslüman ülkelerin turizm ile ilgili tercihleri 

değişebilmekte ve alternatif tatil imkânları arayışlarına zemin hazırlamaktadır (Jafari ve Scott, 2014,2). 

Boğan vd. (2016)’ ne göre ise helal turizm, bir turizm çeşidi değil, turizmin bütün çeşitlerinin helâl bir 

şekilde gerçekleştirilmesi olarak tanımlamıştır. 

Helal turizm konseptine uygun olabilmek için işletmelerin dikkate alacağı bazı kurallar vardır. Fakat bu 

konuda ortak belirli bir kural yoktur. Literatürde Henderson (2010) tarafından ortaya konulan özellikler 

kabul edilmektedir (Tablo 1). 

 

Tablo 1: Helal konsepte uygunluk 

 Tesislerde Alkol bulunmaması ve tüketilmemesi 

 Gıdaların helal olması (domuz eti gibi ürünlerin bulunmaması) 

 Odalarda seccade ve kuran-ı kerim olması 

 Tuvalet ve yatakların yönünün kıbleye göre düzenlenmiş olması 

 Taharet musluklarının bulunması 

 Mescit bulunması 

 İslam’a uygun eğlence imkânı 

 Hizmet sunan personelin Müslüman olması 

 Personelin İslami kurallara uygun giyinmesi 

 Ziyaretçilerin İslami uygun kıyafetler giymesi 

 Erkek ve kadınlar için ayrı rekreasyon imkanlarının bulunması 

Kaynak: Hendersen, 2010, 248 
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Bu bilgiler doğrultusunda ulaşım, konaklama, alışveriş, kaplıca ve sağlık hizmetleri, kongre merkezleri, 

spor etkinlik alanları, seyahat acenteleri ve tur operatörleri, turist rehberleri, insan kaynakları vb. gibi 

farklı hizmetlerde bu kriterlerin dikkate alınması, Müslüman turistler için büyük önem arz etmektedir 

(Soybalı vd., 2017,262). 

Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (2016)’nün “Helâl Yönetim Sistemleri” (TS 13683) başlıklı 

ölçütlerinde helâl şartlar belirtilmiştir. Uyulması gereken helâl şartlardan 7’si genel şart, 21’i mekanlarla 

ilgili şartlar, 13’ü aktiviteler ile ilgili şartlar ve 3’ü çalışanlar ile ilgili şartlar olmak üzere 4 farklı başlık 

altında toplam 44 kriter ile TS 13683’de belirtilmiştir (TSE, 2016). 

İslam İş birliği Teşkilatı (2016) ise “Müslüman Dostu Turizm: İslam İş birliği Üyesi Ülkelerde Arz ve 

Talep Bileşenlerini Anlama” başlıklı bir rapor yayınlamıştır. Bu raporda “helâl gıda, ibadet olanakları, 

kolay su imkânı olan tuvaletler, ramazan servisi ve aktiviteleri, helâl olmayan etkinliklerin yer almadığı 

aktivite ve imkânlar, mahremiyete dayalı rekreasyonel faaliyetler” olmak üzere 6 başlıkta ele alınmıştır. 

Soybalı vd. (2017)’nin helal turizm işletmelerinde bulunması gereken özellikler kapsamında TSE ve İİT 

arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyduğu çalışmasına göre helal konseptli işletmelerin uyması 

gereken kurallar TSE ve İİT’ye göre aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

Tablo 2: Helâl turizm işletmelerinin genel otel özellikleri  

Genel Otel Faaliyetleri TSE İİT 

Alkolsüz hizmet sunumunun bulunması ya da alkolsüz bir alanın sağlandığı bölümler 

olması 

Var Var 

Kadın ve erkekler için mescit imkânlarının olması Var Var 

Ziyaretçiler için yönetmelikte kıyafet standardının olması, Var Yok 

İnsan şeklini betimleyen eden sanat türlerinin bulunmaması Var Yok 

Hayvan şeklinde dekoratif eşyaların bulunmaması Var Yok 

İbadet alanları dışında da abdest alma imkânlarının bulunması Var Var 

Tuvaletlerin yönünün kıble yönü dikkate alınarak yapılması Var Yok 

Bekâr misafirler ve aileler için ayrı katların olması Yok Yok 

Namaz vakitlerinde belirli katlarda ezan yayını olması Yok Yok 

İşletmede veya şehir merkezlerinde yer alan camiler ve helâl restoranlar için gerekli 

yer yönlendirmelerinin olması 

Yok Yok 

Cuma namazı ve Bayram namazı gibi toplu kılınması gereken namazlar için tesis 

içerisinde müsait alan olması, yer olmaması durumunda en yakın camilere servis 

bulunması 

Var Var 

 

Tablo 3: Helâl turizm işletmelerinde yiyecek içecek faaliyetleri özellikleri 

Yiyecek içecek faaliyetleri TSE İİT 

Ürünler satın alınırken helâl işletme belgesi olan işletmelerin tercih edilmesi Var  Yok 

İşletmelerin helâl gıda sunum / üretim sertifikasına sahip olması, Var Var 

Alkolsüz yiyecek-içecek olanaklarının bulunması Var  Var 

Ortak yemek yeme alanları dışında kadın ziyaretçi ve ailelere özel alanların olması Yok  Yok 

Ramazan ayında iftar ve sahur hizmeti verilmesi Var Var 

Müstehcen içerikli müzik yayını yapılmaması Yok Yok 

 

Tablo 4: Helal turizm işletmelerinde oda özellikleri 

Oda özellikleri TSE İİT 

Odalarda kıble yönünü gösteren işaretlerin bulunması, Var Var 

Odalarda Seccade, Tespih, Kur’an-ı Kerim olması Var Var 

Odalarda namaz vakitlerini gösteren dokümanların olması Var Yok 
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Tuvaletler ile yatakların yönünün kıble yönüne göre tasarlanması Var Yok 

Odalarda alaturka tuvalet bulunması ya da alafranga tuvalet bulunan odalarda 

taharet musluğunun olması 

Var Var 

Banyoların abdest alabilmek için uygun şekilde tasarlanması Var Yok 

Kozmetik ürünlerin helâl ölçütlere uygun ve alkolsüz olması   

TV kanalları ve uydu yayınlarının müstehcen olmaması Var Yok 

Mini barlarda alkollü içeceklerin bulunmaması Var Var 

Odalarda diğer dinlere ait kutsal kitapların bulunmaması Var Yok 

Oda büyüklüğünün ibadet imkânı sağlayabilecek genişlikte olması Yok Yok 

 

Tablo 5: Helâl turizm işletmelerinin eğlence ve rekreasyon faaliyetleri açısından özellikleri 

Eğlence – Rekreasyon TSE İİT 

Misafir profiline uygun İslam ahlakına uygun olan eğlence imkânlarının olması Var Var 

Erkekler ve kadınlar için ayrı rekreatif etkinlik alanlarının ve imkânları olması Var Var 

Kadınlar için ayrı eğlence günlerinin ve animasyon gösterilerinin olması Var Var 

Kumar ve alkollü gece kulübü faaliyetlerinin olmaması Var Var 

Kadın ve erkekler için ayrı havuzların yer alması, Tek havuzlu tesislerde ayrı saat 

uygulanması 

Var Var 

Denize sahili olan işletmelerde kadın ve erkekler için plajlarda ayrı 

bölümlendirmelerin yapılması 

Yok Var 

Otel dışı (outdoor) aktivitelerinin helâl çerçevede gerçekleştirilmesi Yok Yok 

Dini içerikli serbest zaman değerlendirme aktivitelerin sunulması Yok Yok 

Çocuklara özgü isteğe bağlı dini eğitim ve etkinlik olanaklarının sunulması Var Yok 

 

Tablo 6: Helal turizm işletmelerinin sahip olması gereken personel özellikleri 

Personel özellikleri TSE İİT 

Çalışanların genellikle Müslüman olması Yok Yok 

Çalışanlar için uygun kıyafet standartlarının olması Var Yok 

Kadın misafirlere kadın çalışanların, erkek misafirlere ise erkek çalışanların hizmet 

sunması 

Var Var 

Çalışanların ibadetlerini yerine getirebilmeleri için olanakların sunulması ve yeterli 

süre verilmesi 

Yok Yok 

Ramazan ayında çalışma sürelerinin planlanmasında Müslüman personellerin 

dikkate alınması 

Yok Yok 

Oda servisinde çalışanların mahremiyet kuralları doğrultusunda hizmet vermesi Var  Var 

Müslümanlara ait diğer kültür hakkında çalışanlara eğitim verilmesi Var Var 

Arapça ve diğer Müslüman ülke dillerini bilen çalışanların olması Yok Yok 

Toplu ibadet etmek isteyen misafirler için tam zamanlı İmam bulundurulması Yok Yok 

 

Tablo 7: Helâl turizm işletmelerinin operasyon kültürü olarak benimsemesi gereken özellikler  

İşletme operasyonu TSE İİT 

İşletme operasyonlarında, pazarlama çalışmalarında ve rakiplerle mücadelede etik 

kuralların benimsenmesi 

Var Yok 

Finansal yönetimde İslami prosedürlerin takip edilmesi ve faiz uygulamasının 

olmaması 

Yok Var 

Finansal hedef ve kazançların yanında sosyal sorumluluk uygulamalarına önem 

verilmesi ve gerçekleştirilmesi 

Yok Yok 

 İsrafa özel önem verilmesi ve azaltıcı uygulamaların titizlikle takip edilmesi Var Yok 
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Hayırseverlikle ilgili bağış kampanyalarına ve uygulamalarına dâhil olunması Yok Yok 

Artan temiz yemeklerin, yenilenme sonrası fazlalık malzemelerin ihtiyaç sahibi kişi 

ve kurumlara bağışlanması 

Yok Yok 

Zekât kriterlerinin benimsenmesi ve uygulamaya konulması, Yok Yok 

İşletme yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi, İslami ahlak ve etiğe 

aykırı uygulamaların olmaması 

Yok Yok 

 

Helal turizm ile ilgili yapılmış çalışmalara bakıldığında ise Oflaz (2015)’ın helal turizm konsepti 

uygulayan konaklama tesislerindeki müşterilerin algılarını ölçtükleri çalışmada katılımcıların 

demografik özellikleri ile helal konsept algıları arasında anlamlı bir fark saptanmamış olup helal 

konsepte uygun hareket edildiği konusunda düşüncelerini ifade etmişlerdir. 

Sezer (2017)’in Trabzon bölgesindeki konaklama tesislerini helal turizm açısından değerlendirdiği 

çalışmasında Trabzon ilindeki konaklama tesislerinde genel olarak helal turizm konsepti olmamakla 

beraber birçok helal turizm kurallarının yerine getirilmediği sonucuna varılmıştır ve birçok tanıtım ve 

bilinçlendirmelerle Trabzon’un helal turizmden yararlanma potansiyelinin artırılması için çalışmalar 

yapılması gerektiği önerilmiştir. 

Dilek ve Çakmak (2017)’ın Kastamonu’da helal turizme yönelik yaptıkları çalışmada tüketicilerin helal 

turizme yoğun ilgisinin bulunduğu belirtilmiştir ve bu ilginin helal turizm sektörünün gelecekte 

gelişmesi için gerekli altyapıyı sağladığı sonucuna varılmıştır. 

Zengin vd.(2017)’un Sakarya’da halkın helal turizme bakış açısını inceledikleri çalışmada Sakarya 

halkının büyük çoğunluğu helal turizm kavramının gerekli olduğunu ifade etmiş ve bu kavramın 

uygulanabilir olduğunu belirtmişlerdir. Helal turizm kavramını daha önce bilen kişi sayısı ise oldukça 

düşük bulunmuştur. 

Boyraz vd. (2017)’nin Afyonkarahisar’da 241 kişi ile yaptıkları çalışmada katılımcıların helâl ürünleri 

algılama, tutum ve beklentilerinin cinsiyet, öğrenim durumu, meslek ve gelirlerine göre farklılık 

gösterdiği, yaş ve medeni duruma göre ise farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. 

Yapılan bu çalışmada ise Trabzon ilini ziyarete gelen Müslüman yabancı turistlerin helal turizm 

algılarının değerlendirilmesi amaçlanarak aşağıdaki hipotezler kurulmuştur. 

H1= Katılımcıların geldikleri ülke ile helal turizme bakış açısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklık vardır. 

H2= Katılımcıların eğitim durumları ile helal turizme bakış açısı arasında fark vardır. 

H3=Katılımcıların cinsiyetine göre helal turizme bakış açısı arasında fark vardır. 

H4=Katılımcıların medeni durumları ile helal turizme bakış açısı arasında fark vardır. 

H5=Katılımcıların daha önceki helal turizm konseptli işletmeleri deneyimlemeleri ile helal turizme bakış 

açısı arasında fark vardır. 

 

YÖNTEM 

 

Çalışmanın Evren Ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini Haziran-Temmuz 2018 tarihleri arasında Trabzon iline gelen yabancı Müslüman 

turistler oluşturmaktadır. Trabzon’a gelen yabancı turist sayısının Doğu Karadeniz Kalkınma 

Ajansından elde edilen verilere göre 100.000 ‘ün üzerinde olması sebebiyle evreni temsil etme gücünün 

yüksek olması bakımından aşağıda belirtilen örneklem tablosuna göre evreni 100 000’den fazla olan ve 

%95 güvenirlik düzeyi, %5’lik hata payı seviyesi öngörülerek örneklem belirlenmiştir. Bu kurallar 

doğrultusunda örneklem alınırsa evreni temsil gücüne sahip olunduğu varsayılmaktadır (Yolal, 2016: 

65-66-122). Bu bilgiler ışığında tablo 1’e bakıldığında evreni temsil edecek örneklem sayısının 400 kişi 
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olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda 500 kişi ile görüşülmüş ve çalışmaya katılmayı kabul eden 410 

kişi ile çalışma yürütülmüştür.  

Tablo 8: Örneklem sayısı belirleme tablosu (Yolal, 2016: 122) 

Evren Büyüklüğü %5, %7 Ve % 10 Kesinlik Seviyelerinde Örneklem Sayıları  

(Güvenirlik Seviyesi %95 ve p=0,05) 

%5 %7 %10 

500 222 145 83 

1 000 286 169 91 

10 000 385 200 99 

50 000 397 204 100 

100 000 398 204 100 

>100 000 400 204 100 

 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anketin birinci kısmında katılımcılara 

ait tanıtıcı özellikler ve helal turizm kavramı hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları sorulmuştur. 

Anketin ikinci kısmında ise Oflaz (2015)’ın helal turizm algısına yönelik oluşturduğu 23 maddelik 5’li 

likert tipinde 1 tamamen katılmıyorum ve 5 tamamen katılıyorum şeklindeki ölçek kullanılmıştır. 

Yapılan çalışmada ölçeğin güvenirliği 0,964 olarak bulunmuştur. 

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi yapılırken gruplar arası karşılaştırmalarda ilk olarak verilerin normal dağılıma 

uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile belirlenmiştir. Yapılan bu test sonucunda çıkan değerlerin 

p<,05 ise normal dağılım olmadığı, p>,05 ise normal dağılım olduğunu ifade etmektedir (Ural ve Kılıç, 

2018,273). İki bağımsız grup karşılaştırmalarında veriler normal dağılıma uymadığı ve parametrik 

özellik göstermediği için normal dağılım analizi olan T-testi yerine Mann-Whitney U testi; bağımsız 3 

grubun karşılaştırmasında veriler normal dağılıma uymadığı için parametrik testlerde kullanılan 

ANOVA analizi yerine normal dağılım analizi olmayan Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Ayrıca 

frekans, yüzde, standart sapma, ortalama gibi analizlere de yer verilmiştir. 

              

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Trabzon İlini ziyarete gelen Müslüman yabancı turistlerin Demografik Özelliklerine Yönelik 

Bulgular 

Bu bölümde katılımcıların cinsiyet, geldikleri ülke, yaş, eğitim durumu, medeni durum, helal turizm 

hakkındaki bilgileri ve daha önce helal konseptli otellerde kalma durumlarını hakkında sorular sorulmuş 

ve elde edilen sonuçlar Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9: Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

Cinsiyetiniz n % 

Kadın 156 38,0 

Erkek 254 62,0 

Yaşınız   

18-25 96 23,4 

26-33 161 39,3 

34-41 97 23,7 

41 ve üzeri 56 13,7 

Medeni durumunuz   

Bekâr 97 23,7 

Evli 313 76,3 

Eğitim Düzeyiniz   
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İlkokul 17 4,1 

Ortaokul 22 5,4 

Lise 171 41,7 

Lisans 195 47,6 

Lisansüstü 5 1,2 

Ülke    

Suudi Arabistan 148 36,1 

İran 82 20,0 

Azerbaycan 48 11,7 

Birleşik Arap Emirlikleri 46 11,2 

Katar 34 8,3 

Kuveyt 33 8,0 

Yemen 19 4,6 

Tatili kiminle geçirdiği durumu   

Tek başıma  5 1,2 

Ailemle  357 87,1 

Arkadaşlarımla  48 11,7 

Diğer    

Helal turizm hakkında bilgi sahibi olma durumu   

Evet  157 38,3 

Hayır 253 61,7 

Helal turizm hakkında bilgi alma kaynağı    

Bilgim yok  253 61,7 

İnternet 76 18,5 

Sosyal medya  37 9,0 

Deneyim  22 5,4 

Televizyon  13 3,2 

Gazete  5 1,2 

Dergi  4 1 

Helal otellerde konaklama yapma durumu   

Evet  100 4,4 

Hayır  310 75,6 

Toplam  410 100 

 

Tablo 9’a bakıldığında katılımcıların %62’sinin erkek, %38’inin kadın, %39,3’ünün 26-33 yaş arasında, 

%23,7’sinin 34-41 yaş arasında, %23,4’ünün 18-25 yaş arasında ve %13,7’sinin 41 yaş ve üzerinde 

olduğu, %76,3’ünün evli, %47,6’sının lisans, %41,7’sinin lise mezunu olduğu belirlenmiştir. 

Katılımcıların geldikleri ülkelere bakıldığında %36,1’inin Suudi Arabistan’dan, %20’sinin İran’dan, 

%11,7’sinin Azerbaycan’dan, %11,2’sinin Birleşik Arap Emirliklerinden, %8,3’ünün Katardan, 

%8’inin Kuveyt’ten, %4,6’sının ise yemenden geldiği ve katılımcıların tatili geçirme durumlarına 

bakıldığında ise %87,1’inin tatilini ailesi ile birlikte geçirdiği belirlenmiştir.  

Zengin vd.(2017)’nin Sakarya halkı üzerinde yaptıkları çalışmasında ankete katılan kişilerin çoğunluğu 

helal konseptli otel hakkında bilgi sahibi olmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmada da, helal turizm hakkında 

bilgi sahibi olma durumuna bakıldığında ise %61,7’sinin bilgi sahibi olmadığı ve %18,5’inin helal 

turizm hakkında internetten bilgi aldığı tespit edilmiştir. 

Katılımcıların Helal Turizme Bakış Açısına Yönelik Bulgular 
Bu bölümde Trabzon iline gelen Müslüman yabancı turistlerin helal turizme bakış açılarına 

yönelik bulgulara yer verilerek tablo 10’da sunulmuştur. 
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  Tablo 10: Katılımcıların helal turizme bakış açıları 

 

İFADELER 

 

A
ri

tm
et

ik
 

O
rt

. 

S
ta

n
d

a
rt

 

S
a

p
. 

 A.O. S.S. 

1. Tuvaletler ile yatakların yönleri kıbleye bakmayacak şekilde 

düzenlenmesi önemlidir. 
4,11 0,92 

2. Mescitler ile sohbet imkânları olması önemlidir. 4,10 0,82 

3. Helal yiyecek içecek servisinin yapılması önemlidir. 4,08 0,81 

4. Bekâr bayan ve erkeklerin katlarının ayrı olması önemlidir. 4,07 0,94 

5. Bayan personelin bayan müşterilerle, erkek personellerinde erkek 

müşterilerle ilgilenmesi uygundur 
4,07 0,94 

6. Helal konseptli otellerin sınıflandırılmasında hilal vb. sistemlerin 

uygulanması gerekir. 
4,07 0,94 

7. Bayan ve erkeklerin etkinlik alanlarının ayrılması önemlidir. 4,05 0,86 

8. Bayanlar ve erkekler için SPA, spor salonu, havuz vb. salonların ayrı 

olması önemlidir. 
4,04 0,95 

9. Helal konseptli otellerin uygulanabilir olduğuna inanıyorum. 4,03 1,00 

10. Dini içerikli serbest zaman değerlendirme aktivitelerinin bulunması 

önemlidir. 
4,03 0,97 

11. Bayan ve erkek müşterilerin İslami kurallara uygun kıyafetler giymeleri 

önemlidir. 
4,01 0,98 

12. Helal konseptli otellere eşimi ve çocuklarımı bırakıp, işime dönebilirim. 3,99 0,80 

13. Her bir odada Kuran’ı Kerim, seccade, tespih ve mini kütüphane olması 

önemlidir. 
3,98 0,80 

14. İnancım gereği helal konseptli hizmet veren konaklama tesislerini tercih 

ederim. 
3,98 0,92 

15. Fiyatlar geleneksel konaklama tesislerine göre fazla olsa dahi yine de 

helal konseptli otellerde konaklamayı tercih ederim 
3,94 0,94 

16. Personelin inançlı kişilerden seçilmesi önemlidir. 3,93 0,96 

17. Gece kulüpleri, disko gibi eğlence yerlerinin olmaması önemlidir. 3,88 1,05 

18. Helal konseptli  hizmet veren konaklama tesislerini, sunduğu ürün ve 

hizmetleri için tercih ederim. 
3,88 0,88 

19. Oda servisinde görevli personeller servis için odalara mahremiyet 

ilkelerine uyarak girmesi önemlidir. 
3,88 0,72 

20. Tesislerinin İslami finansal uygulamalara göre yönetilmesi önemlidir. 3,85 1,02 

21. Evlilik belgesi olmayan çiftlerin bu konaklama işletmelerine alınmaması 

önemlidir. 
3,81 0,97 

22. Helal konseptli otellerde konaklamanın güvenli ve konforlu olduğuna 

inanıyorum. 
3,80 0,92 

23. İnsan şeklini tasvir eden sanat türlerinin olmaması önemlidir. 3,77 1,13 

  Toplam 3,99 0,69 

   
   * 1,00-1,79:Oldukça Düşük Düzey; 1,80-2,59: Düşük Düzeyde; 2,60-3,39: Orta Düzeyde; 3,40-4,19: Yüksek Düzeyde;  

4,20- 5,00: Çok Yüksek Düzeyde 

 

 

Tablo 10’a bakıldığında katılımcıların helal turizm açısından en çok önem verdikleri önermelerin ilk 

üçünü; 4,11±0,92 ortalama ile “Tuvaletler ile yatakların yönleri kıbleye bakmayacak şekilde 

düzenlenmesi önemlidir”, 4,10±0,82 ortalama ile “Mescitler ile sohbet imkânları olması önemlidir” ve 

4,08±0,81 ortalama ile “Helal yiyecek içecek servisinin yapılması önemlidir” önermeleri 

oluşturmaktadır. Katılımcıların helal turizmine bakış açısının genel ortalamasının ise 3,99±0,69 
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ortalama ile yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Dilek ve Çakmak (2017)’ın Kastamonu bölgesinde 

yaptıkları çalışmada da Kastamonu merkezinde tüketicilerin helal turizme yoğun ilgisinin bulunduğu 

belirlenmiştir.  Zengin vd. (2017)’nin Sakarya halkının helal turizm uygulamalarına bakış açısını 

değerlendirdikleri çalışmada ise katılımcıların çoğu, personelin kıyafeti hakkında kararsız kaldıklarını 

ve otel de konaklayan misafirlerin kıyafetlerinin pekte önemli olmadığını belirtmişlerdir. 

 

Katılımcıların geldikleri ülke ile helal turizme bakış açıları arasındaki ilişkiye yönelik bulgular 
Bu bölümde katılımcıların demografik özellikleri ile helal turizme bakış açıları arasındaki ilişkiye 

ait Kruskal Wallis ve Mann Whitney U Testi sonuçları verilerek; 

“H1= Katılımcıların geldikleri ülke ile helal turizme bakış açısı arasında fark vardır”  

“H2= Katılımcıların eğitim durumları ile helal turizme bakış açısı arasında fark vardır” 

“H3=Katılımcıların cinsiyetine göre helal turizme bakış açısı arasında fark vardır” 

“H4=Katılımcıların medeni durumları ile helal turizme bakış açısı arasında fark vardır” 

“H5=Katılımcıların daha önce helal turizm konseptli konaklama yapma deneyimi ile helal turizme bakış 

açısı arasında fark vardır” hipotezleri sınanmıştır. 

Tablo 11: Katılımcıların demografik bilgileri ve helal turizme bakış açıları arasındaki farka ait 

Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U Testi Bulguları 

 Ülke n Sıra 

Ortalaması 

Ortalama X2 p 

Suudi Arabistan 148 296,72 4,48 242,851 0,000 

İran 82 127,23 3,61 

Azerbaycan 48 40,77 2,91 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 

46 128,36 4,33 

Katar 34 215,10 4,10 

Kuveyt 33 219,39 3,60 

Yemen 19 265,93 4,10 

Eğitim durumu n Sıra 

Ortalaması 

Ortalama X2 p 

İlkokul  17 256,88 4,29 11,632 0,02 

Ortaokul  22 198,70 3,95   

Lise 171 186,93 3,89   

Lisans 195 215,86 4,03   

Lisansüstü 5 292,00 4,45   

Cinsiyet n Sıra 

ortalaması 

Ortalama U p 

Kadın 156 211,50 4,02 18876,500 0,422 

Erkek 254 201,82 3,92   

Medeni durum n Sıra 

ortalaması 

Ortalama U p 

Bekâr 97 200,93 3,95 14737,00 0,663 

Evli 313 206,92 4,00   

Deneyim n Sıra 

ortalaması 

Ortalama U p 

Evet 100 279,53 4,39 8097,00 0,000 

Hayır  310 181,62 3,86   

 

Tablo 11’e göre katılımcıların geldikleri ülkeye göre helal turizme bakış açıları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0,000). “H1= katılımcıların geldikleri ülke ile helal turizme bakış 
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açısı arasında fark vardır” hipotezi kabul edilmiştir. Helal turizme bakış açısının 4,48 (yüksek düzeyde) 

ortalama ile en yüksek Suudi Arabistan’dan gelenlerin olduğu saptanmıştır. Katılımcıların eğitim 

durumu ile helal turizme bakış açıları arasındaki ilişkiye bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmıştır (p=0,02) ve lisansüstü eğitim seviyesine sahip olan katılımcıların ortalama puanı 

daha yüksek bulunmuştur.  “H2= katılımcıların eğitim durumları ile helal turizme bakış açısı arasında 

fark vardır” hipotezi kabul edilmiştir. Çakmak ve Dilek (2017)’in Kastamonu ilinde yaptıkları çalışmada 

ise katılımcıların eğitim düzeyine göre helal turizme olan ilgileri arasında anlamlı farklılık saptanmış 

olup lisans mezunlarının ilgisinin daha fazla olduğu saptanmıştır. Katılımcıların cinsiyetine göre helal 

turizme bakış açıları arasındaki ilişki arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamış olup 

(p=0,422) kadınların puan ortalaması erkelerden daha yüksek bulunmuştur. “H3=katılımcıların 

cinsiyetine göre helal turizme bakış açısı arasında fark vardır” hipotezi reddedilmiştir. Çakmak ve Dilek 

(2017)’in Kastamonu ilinde yaptıkları çalışmada ise katılımcıların Cinsiyete göre helal turizme olan ilgi 

arasında anlamlı farklılık saptanmış olup kadınların helal turizme olan ilgisinin daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Katılımcıların medeni durumları ile helal turizme bakış açıları arasında anlamlı farklılık 

saptanmamış olup (p=0,663) evli olan katılımcıların puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur ve evli 

olan katılımcıların helal turizme olan ilgisinin daha fazla olduğu saptanmıştır. “H4=katılımcıların 

medeni durumları ile helal turizme bakış açısı arasında fark vardır” hipotezi reddedilmiştir. 

Katılımcıların daha önce helal turizm konseptli konaklama yapma deneyimi ile helal turizme bakış 

açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0,000). Daha önce helal konseptli 

otelde kalma deneyimi yaşayan katılımcıların helal turizme olan ilgisinin daha fazla olduğu görülmüştür. 

“H5=Katılımcıların daha önce helal turizm konseptli konaklama yapma deneyimi ile helal turizme bakış 

açısı arasında fark vardır” hipotezi kabul edilmiştir. Çakmak ve Dilek (2017)’in çalışmasında daha önce 

helal konseptli otelde kalmaya göre Helal Turizme olan İlgisi arasında anlamlı farklılık saptanmış olup 

çalışmada daha önce helal konsept konaklama deneyimi olan katılımcıların helal konsepte ilgisinin daha 

fazla olduğu görülmüştür. 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada Trabzon ilini ziyaret eden Müslüman yabancı turistlerin helal turizme yönelik düşüncelerinin 

olumlu olduğu ve katılımcıların çoğunluğunun helal turizm konseptini daha önce duymadığı fakat böyle 

bir konsepti tercih edecekleri sonucuna varılmıştır. Ayrıca daha önce helal turizm konseptli konaklama 

yapan katılımcıların bu deneyimi yaşadıkları için helal turizm konsepti tercihlerinin daha fazla olduğu 

görülmüştür. 

Katılımcıların çoğunluğu için, mahremiyet kurallarının, İslami kurallara uygun giyinmenin, helal gıda 

bulunmasının, İslami kurallara aykırı olan gece kulübü disko vb. eğlence ortamlarının bulunmamasının, 

dini aktiviteleri yerine getirebilecekleri uygun ortam ve zamanların olmasının öneminin büyük olduğu 

görülmüştür.  

Ayrıca kadın –erkek, bekâr- evli fark etmemeksizin katılımcıların helal turizme önem verdiği 

saptanmıştır. Fakat katılımcıların geldikleri ülkelere bakıldığında Suudi Arabistan’dan gelen 

ziyaretçilerin helal turizm konseptine daha fazla önem verdikleri ortaya konulmuştur. Çalışmadan elde 

edilen verilere göre aşağıda Trabzon bölgesindeki işletmeler için öneriler sunulmuştur. 

 

 Arap, Orta doğu kökenli vb. Müslüman turistlerin son yıllarda yoğun olarak ziyaret ettiği 

Trabzon bölgesinin helal turizmden yararlanmak ve turizmden daha fazla pay alabilmek adına 

işletmelerin helal turizm konseptine uygun hizmetler sunması 

 Helal turizm konseptinin dikkate alınarak, Helal turizm işletmelerinde konaklayan ziyaretçilerin 

memnuniyet düzeylerinin dikkate alınması ve ziyaretçilerin beklentilerine cevap vermesi 

 Günden güne yeni bir alternatif turizm çeşidinin ortaya çıktığı rekabet ortamında Trabzon 

bölgesinin yenilikleri takip etmesi ve kendine uygun olan yenilikleri yaparak sürekli değişime 

açık olması ve işletme yöneticilerinin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi 

 Helal otel konseptinin nasıl oluşturulacağı konusunda il kültür ve turizm müdürlüğünün 

işletmelere konferans, sempozyum, eğitim vb. bilgilendirme programları yapması 
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 Bölgeye gelen ziyaretçi profiline yönelik, ziyaretçilere helal turizm hakkında bilgi verilmesi 

 Turizm literatüründe geçmişi çok da derine inmeyen helal turizm alanında daha çok çalışılarak 

bilimsel literatürde yerinin pekiştirilmesi ve duyurulması önerilmektedir. 
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Özet: 

Amacı: Kastamonu ili, geçmişten günümüze gelen süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu 

bağlamda kültür mirası olarak adlandırabileceğimiz oldukça fazla eseri bünyesinde barındırır. Bu 

kültürel mirasın da çoğunluğu camiler ve türbelerden oluşur. Kastamonu’nun en önemli manevi değeri 

olan Şeyh Şaban-i Veli’nin türbesi de il merkezindedir. Bu değerleri görmek o havayı teneffüs etmek 

maksadı ile Türkiye’nin her bölgesinden ve yurt dışından turistler Kastamonu’ya gelmektedir. Bu 

çalışmanın temel amacı, inanç ziyaretleri maksatlı Kastamonu’ya seyahat eden mütedeyyin turistlerin 

beklentilerini ve değerlendirmelerini ölçmektir. 

Araştırma Yöntemi: Araştırmanın içeriğini oluşturan veriler, nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

analizi tekniği ve görüşme tekniğiyle elde edilmiştir. Araştırmanın temel yaklaşımı nitel araştırma 

yönteminin tümevarım yaklaşımıdır. Bu bağlamda; Kastamonu’ya gelen 5(Beş)i erkek, 5(Beş)i kadın, 

25-35 yaş aralığında, 10(On)yerli mütedeyyin ziyaretçiyle, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesinde yüz 

yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Yazılı ortama geçirilen veriler, içerik analizi yöntemiyle 

incelenmiştir. 

Bulgular: Toplamda 8 katılımcı inanç turizmini sürekli olarak yaptıklarını ve bu bağlamda seyahat 

ettiklerini belirtmişlerdir. İki katılımcı ise inanç turizmi anlamında sadece Kastamonu’yu ziyaret 

ettiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların çoğunluğu, Kastamonu’da inanç turizminin daha fazla 

geliştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Kastamonu için inanç turizm merkezi ifadesini kullanan 

katılımcılar reklam ve tanıtımın önemini vurgulamışlardır. Yeterli düzeyde reklam ve tanıtımının 

yapılmadığını düşünmektedirler. İnanç turizminin Kastamonu ekonomisine katkısının ne olacağı 

sorusuna, 7 katılımcı gelen turistlerin Kastamonu’da konaklayacağından konaklama işletmelerinin 

kalkınacağını savunurken, diğer 3 katılımcı Kastamonu’ya özgü yerel ürünlerin ve hediyelik eşyaların 

ticaretinden yerel esnafın geçimini sağlayacağını düşünmektedir. Kastamonu’da inanç turizminin 

geleceği ile alakalı, 8 katılımcı havalimanının önemli rol oynadığını düşünmektedir. Diğer 2 katılımcı 

ise alternatif turizm çeşitlerinin Kastamonu’da arttırılarak daha fazla reklam yapılmasının gerekliliğine 

değinmiştir ancak bu sayede Kastamonu’da genel olarak turizmin canlanacağını düşünmektedir. 

Katılımcıların tümü, helal gıda, İslami yaşam, kaliteli hizmet ve hijyen konularının helal turizmin 

gelişmesi ve İnanç destinasyonu olma yolunda Kastamonu için önemli olduğunu vurgulamışlardır. 

Araştırmaya katılan turistler Kastamonu ilinin manevi dokusunu çok beğendiklerini belirtmişlerdir. 

Ancak yeterli derece tanıtım yapılmadığı belirten katılımcılar bu konuda daha fazla yatırım ve tanıtım 

yapılması gerektiğinden söz etmişlerdir. Ayrıca şehrin içerisinde bulunan manevi değeri yüksek 

mekânları kapsayan bir inanç turizmi rotası olması gerektiğini ifade etmişlerdir.  

Sonuç ve öneriler: Kültürel dokusunun bozulmamasına gayret gösterilen Kastamonu ili; sahip olduğu 

inanç turizm merkezleri ile birlikte değerlendirildiğinde gelecek olan yerli turistlere misafirperverlik 

edecek yapıya tamamıyla sahiptir. Kültürel dokusunu koruması ve inanç turizm destinasyonlarına sahip 

çıkması ile gelişme gösteren Kastamonu, inanç turizmi kapsamında ziyarete gelecek olan yabancı 

turistleri de ağırlayabilecek kapasiteye sahiptir. 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          102 

 

İnanç turizmine daha fazla önem gösterildiği takdirde Kastamonu’nun marka şehir haline gelmesi 

beklenmektedir. Günümüzde, yerli ve yabancı turistlerin inanç turizmi kapsamında ilgisini çekmeyi 

başlamış durumdadır. Kastamonu’nun kültürel değerlerinin gerek sosyal medya gerekse yerel basından 

tanıtımı yapılması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Mütedeyyin Turist, İnanç Turizmi, Kastamonu 
 

EXPECTATIONS OF RELIGIOUS TOURISTS VISITING KASTAMONU WITH THE 

MOTIVATION TO SEE RELIGIOUS SITES 

Abstract 

Purpose: Turkish city of Kastamonu had been home to many civilizations. In this context, the city 

boasts a great number of historical artifacts and buildings which can be categorized as cultural heritage. 

Among these historical buildings are mosques and tombs of significant religious leaders. One of the 

most important spiritual assets of Kastamonu, on the other hand, is the tomb of Sheik Şaban-i Veli 

located in the city center. A large number of tourists, both domestic and international, visit Kastamonu 

motivated by these assets. The purpose of this study was to explore the expectations of religious tourists 

visiting Kastamonu with the motivation to see religious sites and to measure their assessments about the 

city. 

Medhod: The data used in this study is obtained using document analysis and interview technique, 

qualitative research methods. The main quantitative approach adopted in this study is the inductive 

reasoning approach. A total number of ten (n=10) religious tourists, five (5) male and five (5) female, 

between the ages of 25-35 were interviewed at the Peer Sheik Şaban-ı Veli Complex. Data collected 

were then digitized and analyzed using content analysis method. 

Findings: 8 participants reported that they regularly perform religious tourism activities and travel for 

this purpose. 2 participants, on the other hand, reported that it was the first time they performed religious 

tourism activities visiting Kastamonu. Majority of the participants stated that religious (faith) tourism 

offerings could be improved in Kastamonu. Using phrases such as “the center of faith tourism” about 

Kastamonu, participants emphasized the importance of advertising and promotion of the city. They 

expressed their opinion that the city was not advertised and promoted sufficiently. When asked about 

the contribution of religious tourism to the local economy in Kastamonu,7 participants suggested that 

hospitality businesses will flourish and 3 participants suggested that local businesses will grow thanks 

to the sales of local products and souvenirs. 8 participants believe that Kastamonu Airport is an 

important addition for the future of religious tourism. While 2 participants expressed the need for 

advertising alternative tourism options offered in Kastamonu which they believe will boost the number 

of visitors traveling to Kastamonu. All the participants agreed that halal food, Islamic lifestyle, quality 

services and hygiene are important factors for the growth of halal tourism and for Kastamonu to become 

a popular religious destination. Tourists participated in this study reported that they really enjoyed the 

spiritual atmosphere of Kastamonu. However, they noted that the city was not promoted sufficiently and 

that local government should invest more in promoting the city. Moreover, they also emphasized the 

need for a religious tourism route which will include all the important spiritual artifacts in the city.  

Result & Recommendations: When assessed in connection to its faith tourism hotspots, the city of 

Kastamonu has all it requires to host local tourists in the best way possible while conserving the city’s 

cultural heritage. Standing out as a city with religious tourism destinations and conserved cultural 

heritage, Kastamonu also has the capacity needed to host international tourists traveling with the purpose 

of faith tourism. 

Kastamonu will become a brand city if faith tourism attracts the attention it needs from the local 

stakeholders. Today, the city attracts both local and international tourists for religious tourism and the 

numbers are expected to grow. It is recommended for the stakeholders to advertise and promote the 

cultural heritage of Kastamonu using channels such as social media and traditional press. 

Keywords: Religious Tourist, Religious Tourism, Faith Tourism, Kastamonu 
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Özet 
Dünya turizm gelirleri göz önünde bulundurulduğunda son yirmi yılı kapsayan helal turizm gelirlerindeki artış 

dikkat çekmektedir. Türkiye’de muhafazakâr değerlerin ön plana çıkması ile birlikte, muhafazakâr kesimin ihtiyaç 

duyduğu tatil anlayışını karşılamak için turizm hareketlerine katılımı da sıklaşmış ve “helal turizm” olgusu ortaya 

çıkmıştır. Helal turizm pazarının büyümesi ile de söz konusu turistlerin ihtiyaçlarına daha kapsamlı cevap 

verebilecek alternatif helal pazar arayışları baş göstermiştir. Öte yandan muhafazakâr turistlerin büyük 

çoğunluğunun deniz turizmi anlayışının deniz-kum-güneş üçlüsünden ibaret olduğu gözlemlenmiştir.  Türkiye’de 

uzun yıllardır varlığını sürdüren kruvaziyer turizm kavramının, muhafazakâr kesimin tatil ihtiyaçlarına uyum 

sağlama noktasında yetersiz kaldığı gözlemlenmiş ve söz konusu turistlerin tatil ihtiyacına “helal kruvaziyer” 

başlığı altında ortaya çıkan yeni turizm pazarının cevap vereceği öngörülmüştür. 

Bu çalışmada, Türkiye’de helal turizmin yeni bir ürünü olan helal kruvaziyer kavramı mevcut veriler ışığında 

betimsel olarak incelenmiş, yeni bir turizm çeşidi olarak karşımıza çıkan helal kruvaziyerin Türkiye’de 

pazarlanması konusu incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: helal kruvaziyer, helal turizm, helal turizm pazarı 

 

 

A NEW CONCEPT IN HALAL TOURISM: HALAL CRUISING 

 

Abstract 
Given global tourism receipts, the increase in halal tourism receipts over the last twenty years is remarkable. With 

the importance of conservative values in Turkey, participation in tourism activities to meet the needs of 

conservatives hear this holiday concept has also become more common and "halal tourism" has emerged as a 

phenomenon. with the growth of the halal tourism market can meet more generally the needs of tourists in search 

showed the first versions of the halal market. On the other hand, it has been observed that the vast majority of 

conservative tourists are composed of the sea, sand and sun trio. Cruise tourism concept has existed for many years 

in Turkey, has been observed inadequate to the point to adapt to the conservative holiday needs and holiday needs 

of these tourists title 'halal cruise' is expected to meet the new sub-market emerging tourism. 

In this study, the halal cruise concept is a new product of halal tourism in Turkey is examined as descriptive in 

light of the available data, a new type of tourism that we face halal cruise ships to the marketing issues in Turkey 

have have been examined. 

Keywords: halal cruise, halal tourism, halal tourism market 

 

 

GİRİŞ 

Dünya nüfusu yaklaşık yedi milyar kabul edildiğinde, ortalama her yedi kişiden birinin uluslararası 

turizm hareketlerine katılmış olduğu düşünülebilir (Zengin vd., 2017). 19. yüzyılda şekillenmeye 

başlayan günümüz turizm anlayışı, başlangıçta yeme içme ve ulaşım algısından ibaret iken, zamanla 

gelişerek dinlenme, eğlenme, spor, sağlık, kongre, toplantı, gezip görme, fiziksel ve psikolojik olarak 

yenilenip sıhhat bulma gibi kavramları da içerisine alarak geniş bir kimliğe sahip olmuştur (Pamukçu, 

2017, s.1). Dünya Turizm Örgütü (WTO) ve Dünya Bankası, turizm sektörünün büyük bir ivme ile 

geliştiğini vurgulayarak, gelecek 20 yıl içerisinde “Dünyanın en büyük endüstrisi” haline geleceğini 

öngörmüşlerdir (Pamukçu ve Sarıışık, 2017, s.86). Ancak Batı’ya nispeten turizm haraketlerine daha 

geç katılan mütedeyyin turistler, dini vecibelerini yerine getirememe kaygısı taşımış ve uzun yıllar 

boyunca geleneksel turizm anlayışı ile turizm bilincine sahip olamamışlardır (Pamukçu, 2017 s.1). 

Dünya nüfusunun %23’ünü Müslümanların oluşturduğu gerçeği kapsamında, İslam ülkelerinin refah 

seviyelerinin artması, eğitim düzeylerinin artması ve teknolojik gelişmeler ile birlikte kitle iletişim 

araçlarının artması gibi gelişmeler Müslümanların dünyevi beklentilerini arttırarak, muhafazakâr kesimi 

turizm faaliyetlerine katılmaya yöneltmiştir (Boğan vd., 2016).  

Muhafazakâr kesimin turizm bilincinin artmasının, yeni bir alternatif turizm türü olan “Helal Turizm” 

kavramının ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir. Helal kavramı, islam dininde yapılmasında bir 
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sakınca olamayan eylemleri ifade etmektedir (Batman, 2017). Helal turizm, kişilerin yeme, içme, 

gezme, eğlenme ve konaklamalarından doğan turizm hareketlerinin, inanışlarına uygun olarak, islam 

çerçevesinde uygulandığı faaliyetler bütünüdür (Sürücü vd., 2017). Son 20 yıl içerisinde dünya 

genelinde müslüman turist kavramı önem kazanmış ve bununla birlikte turizm aktivitelerine yönelen 

kişiler, dini ihtiyaçları dikkate alan işletmelerin bulunduğu destinasyonları tercih etmeye başlamışlardır 

(Güzel ve Güzel, 2017). Dini emirlere uyma gayretinde bulunan kişilerin otel seçimine bakıldığında, 

önemli bir turizm pazarı oluşturdukları görülmektedir (Yeşiltaş vd., 2012 s.215). Aydın’a (2017, s.424) 

göre İslami turizmin gelişmesinin önündeki en büyük sorun; Müslüman turistlerin beklentilerinin 

yeterince araştırılmaması ve bu alanda belirli bir çerçevenin olmamasıdır. Ancak son yıllarda helal 

turizm faaliyetleri değişen turist beklentileri dâhilinde işletmecilerin ve pazarlamacıların dikkatini 

çekmeye başlamış, akademisyenlerin ise konuya ilişkin araştırma yapma eğilimini arttırmıştır (Boğan 

vd., 2016). 

Türkiye’nin coğrafi konum, kültürel miras, doğal güzellikler ile ön plana çıkan bir marka olduğu 

düşünülmektedir. Ancak helal turizm alanında büyük bir potansiyele sahip olduğu halde uzun yıllar bu 

potansiyeli faaliyete geçirmede yetersiz kaldığı görülmüştür (Arpacı ve Batman, 2015). Türkiye’de 

çoğunlukla gayrimüslim turistlere özgü sunulan geleneksel turizm anlayışının yanında son yıllarda 

mütedeyyin turistlerinde turizm bilinci artmış ve hem iç hem de dış pazarda Müslümanlara hitap eden 

bir sektör haline gelmiştir (Pamukçu, 2017, s.1). Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olması ve kıyı 

bölgelerinin ılıman iklime sahip olması günümüzde yerli yabancı birçok turistin ilgisini çekmekte ve 

Müslüman toplumların turizm haraketlerine Türkiye’de katılmak istemelerine neden olmaktadır (Aydın, 

2017, s.424). Türkiye’nin deniz potansiyelinin farkına varan kruvaziyer gemilerin tur planlarına 

Türkiye’yi dahil etmesi ile de Türk denizlerine gelen yolcu sayısı her geçen gün artış göstermektedir 

(Dilek vd., 2015, s.39). Uluslararası literatürde “cruise” olarak adlandırılan kruvaziyer kavramı “gemi 

seyehati yapan yolcuların, çeşitli destinasyonları boş zaman geçirmek amaçlı ziyaretlerinden doğan ve 

konaklamaya dayanan deniz yolculuğu” şeklinde tanımlanmaktadır (Gedik, 2011, s.3). Kruvaziyer 

turizmi ilk defa, 1831 yılında İtalya’dan yola çıkıp İzmir’i de içerisine alan bir Akdeniz turu ile 

başlamıştır (Dilek vd., 2015, s.52).  Kruvaziyer turizm, yüksek gelir seviyesine sahip olduğu için Türk 

turizmi açısından büyük bir öneme sahiptir. Ancak Türkiye’nin kruvaziyer turizmden yeteri kadar 

faydalanamadığı görülmektedir (Dilek vd., 2015, s.52). 

Bu çalışmada, helal turizm ve kruvaziyer turizmin ortak bir ürünü olarak değerlendirilebileceği 

düşünülen “Helal Kruvaziyer” kavramı mevcut veriler ışığında betimsel olarak incelenmiş, yeni bir 

turizm çeşidi olarak karşımıza çıkan helal kruvaziyerin Türkiye’de pazarlanması konusu incelenmiştir. 

 

LİTERATÜR 

Helal turizm alanında yapılmış birçok akademik çalışma (Yeşiltaş vd., 2012; Tekin, 2014; Arpacı ve 

Batman, 2015; Sarı ve Yıldırım, 2015; Kandemir ve Gökbeşe, 2017; Pamukçu ve Sarıışık, 2017; Sürücü 

vd., 2017; Pamukçu, 2017; Sormaz vd., 2017; Eravcı, 2017; Boyraz vd., 2017; Aydın, 2017; Bilgin, 

2017; Kıngır ve Kardeş, 2017; Batman, 2017; Güzel ve Güzel, 2017; Hacıoğlu ve Oflaz, 2017; Kaya ve 

Batman, 2017; Kılıç vd., 2017; Zengin vd., 2017; Yazıcıoğlu ve Özata, 2017) mevcuttur. Çalışmalardan 

bazıları helal konseptli işletmeler üzerine (Arpacı ve Batman, 2015; Bilgin, 2017; Boyraz vd., 2017; 

Güzel ve Güzel, 2017; Hacıoğlu ve Oflaz, 2017; Kılıç vd., 2017; Pamukçu, 2017; Sormaz vd., 2017; 

Sürücü vd., 2017; Yazıcıoğlu ve Özata, 2017) yapılmıştır. Birtakım çalışmalarda ise müşteri beklentileri 

(Boyraz vd., 2017; Güzel ve Güzel, 2017; Hacıoğlu ve Oflaz, 2017; Sormaz vd., 2017) dikkate 

alınmıştır. Ancak gelecek yıllarda önemli bir pazara hitap edeceği düşünülen helal kruvaziyer kavramı 

ile ilgili akademik bir araştırmaya erişilememiştir. Bu bölümde helal turizm ile ilgili ulusal ve 

uluslararası literatür incelenmeye çalışılmıştır. 

 

Din kavramı, tarih boyunca insanları seyahate yönelten etkenlerden birisi olmuş ve dini inançların var 

oluşu nedeni ile insanlar farklı bir motivasyon türü kapsamında helal turizm faaliyetlerine 

yönelmişlerdir (Tekin, 2014). Çalışmasında din ve turizm ilişkisini inceleyen Tekin, islami konsepte 

uygun turizm uygulamaları, mütedeyyin turistler, İslami turizmin dünya ve Türkiye’deki yerini 

incelemeye almış, araştırma sonucunda Türkiye’nin, İslami turizm pazarında yetersiz olduğu kanısına 
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varmış ve bu kapsamda stratejik çalışmalar yapılması gerektiğini çalışma sonucunda vurgulamıştır. 

Pamukçu ve Sarıışık (2017) Türkiye’de helal turizm algısının , bu alandaki alt ve üst yapı çalışmalarının 

zenginleştirilmesi ile mümkün olacağını savunmuştur. Helal turizm teşvikinin arttırılması gerektiğini 

bildiren Pamukçu ve Sarıışık (2017), zamanla helal turizmin Türkiye’nin en çok turist çeken turizm 

türlerinden olabileceğini düşünmektedir. 

Sürücü ve diğerleri (2017) Tarafından hazırlanan çalışmada İslami hassasiyete sahip bireyler 

incelenmiş, bireylerin helal turizmden beklentilerinin ne olduğuna değinilmiş ve islami otellerde boş 

zaman etkinliklerinin yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma kapsamında islami açıdan haram 

olmayan oyunlar ve boş zaman etkinlikleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda ise islami sınırlar 

çerçevesinde ürün çeşitliliğinin arttırılması önerilmiştir. 

Yazıcıoğlu ve Özata (2017) tarafından hazırlanan çalışmada İslami kurallar çerçevesinde hizmet veren 

otel işletmeleri, helal işletme standartları kapsamında değerlendirilmiş, değerlendirme sonucunda helal 

otel işletmelerine devlet ve üst kademe yöneticiler tarafından destek verilerek geliştirilmesi sonucuna 

varılmıştır. 

Boyraz ve diğerleri (2017) tarafından hazırlanan müslüman tüketicilerin tutum ve algılarının incelendiği 

çalışmada demografik özellikler ile helal ürün satın alma ilişkisi incelenmiş, yapılan anket analiz 

yöntemi ile değerlendirilmiş ve sadece bireylerde cinsiyet farklılığı ile tüketim alışkanlığının değiştiği 

sonucuna varılmıştır. 

Tekin ve Turhan (2017) “İslami Otelcilik” terimi üzerinde incelemeler yapılarak islami otelcilik hizmeti 

alan bireylerin, sunulan hizmetlere karşı bakış açısı incelenmiş, sunulan hizmetlere verdikleri önemi ise 

yapılan 74 maddeli bir anket ile tespit etmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda sunulan hizmete 

verilen önemin, helal sertifikalı işletme hassasiyetinin mikro düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Kaya ve Batman (2017) çalışmada sürdürülebilir turizm uygulamalarına İslam perspektifinden 

yaklaşılmış ve helal turizm sürdürülebilirlik boyutunda incelenmiştir. Çalışma sonucunda islami ürün 

algısının sadece helal gıda tüketimi olarak algılandığına dikkat çekmiş, bu algının sadece helal gıda 

boyutunda değerlendirilmemesi, tüm süreci kapsaması gerektiğine dikkat çekmiştir.   

Hacıoğlu ve Oflaz (2017) tarafından hazırlanan bir çalışmada Alanya bölgesindeki mütedeyyin 

turistlerin helal turizm algısı üzerinde durulmuş, bu amaç doğrultusunda anket formu hazırlamıştır. 

Genel itibari ile muhafazakâr turistlerin en çok önem verdikleri noktaların helal gıda servisinin olması, 

yatak ve tuvaletlerin kıble yönüyle doğru orantılı olmaması gerektiğine dair hassasiyetlerinin olduğuna 

kanaat getirilmiştir. Ayrıca helal otel algısının, otelin dış görünüşüne yansıması hususunda hemfikir 

olan turistler, otele bakınca klasik otelden ayırt ediciliği fark edilmelidir şeklinde eleştiride 

bulunmuşlardır. Çalışmanın sonuç ve öneriler kısmında helal otel farkının estetikliğe yansıması 

açısından helal logo, hilal-yıldız gibi sistemlerin getirilmesi önerilmiş, boş zaman ve eğlence 

aktivitelerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Kılıç ve diğerleri (2017) tarafından hazırlanan çalışmada helal otel kavramı turizm sektöründe çalışan 

öğrenci bakış açısı ile her boyuttan değerlendirilmiş, öğrenci görüşleri doğrultusunda otelin yeterliliği 

ve gelen misafir profili incelenmiştir. 17 öğrenci ile görüşme yöntemi uygulanarak durum 

değerlendirmesi yapılmış, mevcut durum eksiklikleri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, 

gözlemlenen eksikliklere yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. 

Yazıcıoğlu ve Özata’ya (2017) göre, İslami kurallar çerçevesinde hizmet vermeyi amaçlayan 

muhafazakâr konsepte sahip işletmeler, konukları için islami kurallar dışına çıkmadan tatil yapmayı 

mümkün hale getirmeli, bu perspektifte alkolsüz, namaz saatlerine elverişli aktiviteler sunan, kadın ve 

erkek yüzme havuzlarının, spa merkezlerinin hatta plajların bulunduğu, helal sertifikalı gıdaların 

sunulduğu ve çeşitli ibadetlerin de yerine getirilmesi için kolaylık sunan bir pazar anlayışına sahip 

olmalıdır.  

Yapılan literatür taramasında gözlemlendiği üzere, helal turizm bilincinin geliştirilmesi ve çağdaş islam 

anlayışının toplumda yer edinmesi gerekmektedir. Toplumda helal turizm bilicinin gelişmesinin ise 

otelcilikteki eksikliklerin giderilmesi ile mümkün olacağı söylenebilir. Bu çalışmada, helal turizm 

faaliyetlerinin Türkiye’deki mevcut durumu değerlendirilmiş, helal turizmin müslüman pazarında 
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kendine özgü bir yer edinebilmesi için, İslam’ın çizdiği sınırlar çerçevesinde Türkiye’deki turizm 

potansiyelinin nasıl geliştirilebileceği incelenmiş ve helal kruvaziyer gemilerin mevcut durumu 

incelenmiştir. 

 

ARAŞTIRMA 

Araştırmanın Amacı 

İslam dini Müslümanları meşru sınırlar dâhilinde seyahat etmeye teşvik eden bir dindir (Pamukçu, 

2017). Bu teşvik turizm faaliyetlerinin artması için oldukça elzemdir. Turistlerin, verilen turizm 

hizmetlerinden memnun kalmaları ve tekrar tercih etme düzeylerinin arttırılması için, müşteri 

şikâyetlerinin dikkate alınması ve şikâyetleri minimize edici çözümler getirilmesi gerekir. Bununla 

birlikte değişen tüketici algılarına hitap edilebilecek ürün çeşitliliğinin sağlanması gerekir. Bu 

çalışmanın amacı, helal kruvaziyer pazarında Türkiye’nin eksikliğini, uygunluğunu ve geliştirilebilirlik 

düzeyini saptamak, yapılan literatür taraması sonucu Türkiye’de giderek yaygınlaştığı gözlemlenen 

helal turizm faaliyetlerinin mevcut durumunu inceleyerek, tespit edilmiş eksikliklere yönelik çözüm 

önerileri sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda helal turizm alanyazını taranarak helal turizm kavramı, 

ekonomik ve sosyokültürel katkıları, Türkiye’de helal kruvaziyer kavramı araştırılmıştır. 

 

Araştırmanın Yöntemi 
Çalışmanın amacına uygunluğu göz önünde bulundurularak, ekonomik ve hızlı bir yöntem olan “Belge 

Tarama Modeli” geçerli ve güvenilir sonuçlar elde edeceği düşünülerek veri toplama yöntemi olarak 

tercih edilmiştir. Belge tarama; araştırmacının çalışma konusu ile ilişkili gördüğü birtakım belgeleri 

analiz etmeye yarayan nitel veri toplama araçlarından birisidir (Aydın, 2017, s.427). Nitel araştırmalarda 

amaç genelleme yapmaktan ziyade bütüncül bir profil elde etmektir (Pamukçu ve Sarıışık, 2017, s.88). 

Bu amaçla çalışılan konu tüm detayları ile derinlemesine incelenir.  

İnanç Ve Turizm Kavramlarına Genel Bakış 

İlk çağlardan itibaren insanlar değişik amaçlarla seyahat etmektedir. 1950’li yıllardan sonra 

farklılaşmaya başlayan günümüz seyahat anlayışı, 1970’lerde tatil ihtiyacının yaygınlaşması, iletişim 

kanallarının iyileştirilmesi, seyahat ve konaklamalarda sağlanan kolaylıklar,  kişisel gelirin artması gibi 

nedenlerle turizme katılan kişi sayısı hızla artış göstermiştir. Günümüzde ise turizm dünyanın en geniş 

sektörü olarak akademik bir konu olmuştur (Pamukçu, 2017). Önceleri yalnızca deniz – kum - güneş 

üçlüsünden oluşan turizm algısı zaman içerisinde sürdürülebilir turizm türlerinin çıkışıyla değişmiş ve 

birçok alternatif turizm çeşidi ortaya çıkmıştır. Şehir turizminin ve klasik kitle turizminin olumsuz 

etkilerini azaltmak amacı ile ortaya çıkan alternatif turizm, yayla, inanç, sağlık, kuş gözlemciliği turizmi 

gibi birçok turistik üründen oluşur (Bahçe, 2013, s.10). 

Önemli bir sürdürülebilir turizm ürünü olan inanç turizmi, son 30 yılda önemli bir gelişim göstermiştir. 

90’lı yıllarda en büyük yükselişini yaşayan inanç turizmi, 1994 yılında 4.4 milyon katılımcıya sahip 

iken, 2006 yılında 14.7 milyon kişi inanç turizmi kapsamında seyahat etmiştir (Güzel, 2010, s.90). İnanç 

turizmi, çeşitli dinlere mensup kişilerin inançları gereği mukaddes bölgeleri görmek istemelerinden 

doğan bir turizm çeşididir (Kaynak, 2010, s.119). Kişinin ulu bir iktidara yürekten bağlı olması, kişiye 

güç vererek onu Allah’a sığınmaya, dua etmeye ve “mukaddes mekânlara” yönlendirmektedir. Bu 

yöneliş turizm sektörü içerisinde “İnanç Turizmi” olarak değerlendirilir (Küçük, 2013, s.105). Dini 

inanışlar, insanlık tarihi ile başlayıp günümüze kadar devam etmiştir. Bu vaziyet insanlık için din 

algısının bir ihtiyaç olduğunu ve toplumu ayakta tutan temellerin başında geldiğini ortaya koymaktadır. 

Bununla birlikte din kavramının her sektör ile etkileşim içerisinde olduğu gibi turizm sektörü ile de 

etkileşim içerisinde olması olağan bir durumdur (Küçük, 2013, s.102). Ancak inanç turizmi ve hac-umre 

turizmi gibi turizm çeşitlerinin helal turizm ile karıştırılmaması gerekir. İnanç turizmi ve helal turizm 

her ne kadar birbirleri ile ilişkili olsalar da birbirlerinden farklı kavramlardır (Boğan vd., 2016, s.3). 

İnanç turizmi bir turizm çeşidi olarak değerlendirilirken, helal turizm bir anlayışı ifade eder (Tekin, 

2014). İnanç turizmi kutsal kabul edilen bölgelerin, kutsal kabul eden kişilerce ziyaret edilmesi ile 

oluşan turizm faaliyeti olarak tanımlanmaktadır (Sargın, 2006, s.3). Müslümanların hac ibadetlerini 

gerçekleştirmek üzere Mekke’ye ve Medine’ye gitmesi, Budistlerin Ganj nehrinde arınmaları ya da 
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Hristiyanların Meryem Ana’yı ziyaretleri gibi inanç temelli yapılan turizm gezileri birer inanç turizmi 

faaliyetidir (Pamukçu, 2017). Helal turizm ise, kişilerin konaklamalarından doğan ihtiyaçların İslami 

kurallara elverişli şekilde karşılanması ile alakalı faaliyetlerdir (Kıngır ve Kardeş, 2017, s.443). Diğer 

bir deyişle Müslümanların meşru dairede, dini görüşlerine uygun olan bütün turizm çeşitlerini 

yapabilmesidir (Pamukçu, 2017). Bu tanım çerçevesinde helal turizmin inanç turizmini de kapsayan 

geniş bir tanıma sahip olduğu söylenebilir. Müslüman nüfusun hedeflendiği bu pazara yönelik 

geliştirilecek uygulamaların ülkelerarası rekabet avantajı sağlayacağı düşünülmektedir (Pamukçu, 

2017). 

Helal Turizm 

Helal kelimesi Arapça ‘da ‘izin verilebilir, kabul edilebilir’ anlamına gelmektedir (Baysal, 2017, s.91). 

Helal ve Haram kavramı islam inancının gereği olarak hayatımıza yerleşen ve Müslümanların yaşam 

biçimlerine, davranışlarına, tüketim tercihlerine önemli ölçüde tesir etmektedir (Dinçer ve Bayram, 

2017, s.364). Helal kavramı, yalnızca yiyecek ve içeceklerin İslami kurallara uygun olduğunu anlatmak 

için kullanılan bir kavram değil, Müslümanların tüm yaşam alanlarında etkiye sahip olan önemli bir 

kavramdır (Pamukçu, 2017). Birtakım kimseler helal kelimesini sadece yiyecek, içecek olarak 

değerlendirseler de, helal kavramı yiyecek, içecek, bankacılık, finans, istihdam, kozmetik, seyahat, 

ulaşım ve turizm alanlarında da kendini göstermektedir (Baysal, 2017, s.91). Poyraz ve Oktay’a göre 

(2017, s.39) İslami esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen turizm faaliyetlerine “Helal Turizm” denir. 

Helal turizm kavramının temelini, geziler esnasında gereksinim duyulan ulaşım, konaklama ve yeme 

içme gibi öğelerin İslami kural ve inanışlara göre karşılanması oluşturmaktadır. Zira helal turizm, sünnet 

ve Kuran-ı Kerim temelinde oluşturularak seyahat kültüründen faydalanılan bir turizm çeşididir. 

Dolayısıyla helal turizm kapsamında seyahat faaliyetlerini gerçekleştiren mütedeyyin turistin 

Yaradan’ın eserlerini hayranlıkla izlemeye çalışan ve cihana ibretle bakan kimseler olması beklenir 

(Pamukçu, 2017). İlk Müslümanlar, ticaret yapma amacı ile Çin, Hindistan ve Afrika gibi Uzak Asya 

ülkelerinde seyahatler gerçekleştirerek hem örnek hareketleri ile İslam’ın yayılmasına sebep olmuş hem 

de rızıklarını geliştirmişlerdir (Pamukçu, 2017). Helal turizm hizmeti alan bireylere “mütedeyyin turist” 

denir. Mütedeyyin dindar, dinine bağlı kişi manasına gelmektedir (Pamukçu, 2017). Mütedeyyin turist 

tanım olarak “turizm faaliyetlerini İslam’ın belirlemiş olduğu emir ve yasaklar çerçevesinde 

gerçekleştiren kişi” olarak açıklanabilir (Pamukçu, 2017). Helal turizm kapsamında turizm faaliyetlerine 

katılmak isteyen bireyler, İslam dinini esas alarak Allah’ın rızası dâhilinde turizm faaliyetlerini 

uygulamaya gayret gösterirler. Bundan dolayı bu turistlerin seyahat şekli, davranışları, eğlence anlayışı, 

tüketim harcamaları ve turizm eğilimleri diğer turist profillerine oranla farklılık gösterir (Pamukçu, 

2017). 

 Helal turizm; termal turizm, deniz turizmi veya kongre turizmi gibi bir turizm çeşidi olarak idrak edilse 

de sürdürülebilir bir turizm türüdür. Tüm turizm türlerine uygulanabilen bir uygulama olan 

sürdürülebilir turizmi helal turizmden ayıran nokta ise helal turizmin fıtrat itibari ile kumar turizmi gibi 

turizm türlerine uygulanışının olanaksız olmasıdır (Pamukçu, 2017). Özetle helal kavramı “Allah’ın 

kullarına izin verdiği her türlü davranış kalıplarını içerir”. Yani Allah’ın yasakladığı tüm davranışlar 

haram, yapılmasına müsaade ettiği tüm davranışlar da helal anlamına gelir (Boğan vd., 2016, s.3). 

Kruvaziyer 

Uluslararası literatürde “Cruise” olarak adlandırılan kruvaziyer kavramı: “Gemiye binen yolcuların bir 

yere ulaşımının sağlanmasından ziyade, konaklamasına ve belirli destinasyonların ziyaret edilmesine 

dayanan deniz yolculuğu” olarak tanımlanmaktadır (Deniz, 2017, s.1). Diğer bir tanıma göre kruvaziyer 

turizm, en az 100 yolcu kapasiteli gemiler ile gerçekleştirilen, gemi içerisinde düzenlenen çeşitli 

aktivitelerle birlikte farklı detinasyonlara ait liman ziyaretlerinin de yapıldığı deniz temelli turizm 

türüdür ((Dilek vd., 2015, s.35). Kruvaziyer gemiler yüzen otel niteliğinde olmakla birlikte otellerde 

sunulan tüm imkanları konuklarına sağlar (Dilek vd., 2015, s.35). 1930 yılından sonra Almanya’nın 

kruvaziyer gemi seyahatlerine devlet desteği sağlaması, kruvaziyer turizm pazarında önemli bir 

gelişmeye neden olmuştur (Deniz, 2017, s.2). Alman devlet adamları, kruvaziyer turlara fazla katılımın 

gerçekleşmesi amacıyla “Eğlen, güç kazan” (Kraft durch Freude - Strenght) sloganını kullanarak 

turizme destek olmuşlardır (Deniz, 2017, s.2). Bununla birlikte kruvaziyer turizm önemli bir gelişim 

göstermiştir.   
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Kruvaziyer turizm, gemi kapasitelerindeki hızlı büyüme, gemi kalitesindeki artış, sunulan hizmet 

çeşitleri, yolcuların demografik farklılıkları gibi etkenler göz önünde bulundurulduğunda, 1980’lerden 

günümüze varana değin önemli ölçüde farklılıklar göstermiştir. Bu değişimlerle birlikte kruvaziyer 

turizm uğradığı liman destinasyonlarına, yerel ürün ve hizmet üreticilerine, sektör tedarikçilerine ve tur 

operatörlerine farklı oranlarda ekonomik kazanç getirmektedir (Bayazıt, 2017, s.152). 

Kruvaziyer Turizmin Belirgin Özellikleri:  

 Seyahat süresi yolcu açısından bellidir (5, 7, 10, 15 ve 30 gün) 

 Yolcu gemiye bindiği alana geri getirilmelidir. Diğer bir deyişle yolcu iniş ve biniş limanları 

genellikle aynı olmalıdır. 

 Gezi için belirlenen uğrak bölgeler tarifeye dayandırılmıştır. 

 Uğrak bölgeler ağırlıklı olarak turizm merkezlerinden (kumsal, güneş, tarih, doğa, alışveriş vb.) 

arasından seçilmektedir. 

 Hizmet ulaşımdan ziyade gezi niteliğindedir (Dilek vd., 2015, s.35). 

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir Akdeniz Çanağı ülkesidir. Bununla birlikte 8 bin 333 kilometre 

kıyı şeridi uzunluğu ile Avrupa’nın en uzun kıyı şeridine sahip ülkelerinden biridir (Deniz 2017, s.7). 

Bu nedenle kruvaziyer turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Ayrıca konumu itibari ile 

belirlenen program çerçevesinde aynı dönemde Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kruvaziyer gemi ile 

gezilip görülebileceği bir bölgedir. Dünya genelinde gerçekleşen farklı destinasyon arayışları ve değişen 

talepler Türkiye gibi hem Akdeniz, Ege kıyıları hem de farklı liman şehirlerine olan yakınlığı 

münasebeti ile Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler önem kazanmaya başlamıştır (Deniz, 2017, s.7). Bundan 

dolayı Türkiye kıyılarında kruvaziyer turizmin canlandırılarak dünya pazarında daha aktif rol oynaması 

gerektiği söylenebilir. Kruvaziyer turistler normal bir turistten ortalama 3 kat fazla harcama 

yapmaktadır. Türkiye’de günlük ortalama turist harcaması 50-55 dolar seviyesindeyken, kruvaziyer 

turist harcaması 120-150 doları geçmektedir (Deniz, 2017, s.8). Gelir durumu yüksek turistlerin ilgi 

odağı olan kruvaziyer turizm, Türkiye açısından büyük önem arz etmektedir. Kruvaziyer gemi 

işletmeleri kazançlarını arttırmak amacı ile yeni destinasyonlar ve yeni pazarlar arayışındadırlar. Yeterli 

olanaklar, hizmetler ve altyapı sağlandığı takdirde, Türkiye’deki potansiyel limanlar ve kıyı illeri daha 

fazla kruvaziyer gemi turları çekebilecek ve Türkiye dünya pazarında gözde destinasyonlar arasına 

girebilecektir (Deniz, 2017, s.5). Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) verilerine göre; 2017 

yılında Türkiye’ye kruvaziyer gemilerle gelen, giden ve transit yolcu sayısı 2016 yılına göre %-51.14 

oranında azalarak 306 bin 887 kişiye geriledi. 2016 yılında ise kruvaziyer gemilerle gelen, giden ve 

transit yolcu sayısı 628 bin 33 kişi olarak gerçekleşmişti (TÜRSAB Kruvaziyer Turizm Raporu, 2017). 

Tablo 1: TÜRSAB Kruvaziyer Turizm Raporu, 2017 

Aylar Yıllar 

2015 2016 2017 

Ocak 13.243 0 0 

Şubat 9.241 1 0 

Mart 20.720 20.657 5.356 

Nisan 137.096 61.456 37.429 

Mayıs 210.229 93.349 47.683 

Haziran 257.455 110.569 27.619 

Temmuz 291.995 76.961 43.268 

Ağustos 287.487 82.627 52.261 

Eylül 297.389 83.947 53.870 

Ekim 278.648 81.152 27.257 

Kasım 82.007 17.314 12.144 

Aralık 3.860 0 0 

Değişim Oranı % 

2016/2015 2017/2016 

-66.76 -51.14 
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Helal Kruvaziyer  

Helal kruvaziyer henüz çok yeni bir tanım olduğundan literatürde konuyla alakalı kesin bir tanıma 

rastlanılamamıştır. Bu bağlamda helal turizm tanımı ile kruvaziyer turizm tanımı entegre edilerek 

anlamlı bir tanım saptanmaya çalışılmıştır. Daha önce de ifade edildiği gibi helal turizm, islam inancına 

sahip bireylerin helal konseptine uygun talep ve ihtiyaçlarının turizm işletmeleri ve destinasyonlar 

tarafından karşılandığı, müslüman mihraklı seyahat faaliyetidir (Göral, 2017, s.45). Kruvaziyer turizm 

ise temel amacı yolcu taşımak veya ulaşımdan ziyade, misafirleri ağırlamak olan her türlü konfor ve 

hizmet donanımına sahip olan gemilerle farklı destinasyonları ziyaret etme amacı ile limanlardan alınan 

yolcuların, yapmış oldukları deniz seyahatidir (Kükrer, 2012, s.8). 

Bu tanımlar dâhilinde yeni bir tanım olarak: ““Helal konseptli kruvaziyer, temel amacı kruvaziyer 

seyahati ile turizm faaliyetlerine katılmak olan mütedeyyin turistlerin bu ihtiyaçlarını helal konsepte 

uygun hale getiren işletmelerdir.” şeklinde tanımlanabilir. Haziran 2018 itibari Türkiye’de ilk helal 

kruvaziyer gemisi niteliği taşıyan bir geminin Akdeniz’den ilk seferine başlayacağı ve böylelikle 

kadın/erkek mescidine sahip, alkolsüz, helal sertifikalı yiyeceklerin bulunduğu, helal konseptine uygun 

animasyonlar dâhilinde muhafazakâr bir kruvaziyer turizminin Türkiye’ye kazandırılacağı ifade 

edilmektedir (Uzun, 2018). Bununla birlikte 3. Turizm Şurası’nda helal turizm için alınan kararlar 

içerisinde “Tanıtım Ve Pazarlamaya İlişkin Öneriler” başlığı bulunmaktadır. Başlık içerisinde yer alan 

107. maddede (turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr, 2018), “Helal turizmde ürün çeşitliliği sağlanmasına 

yönelik; İslami kesimin kruvaziyer turizmine katılım gösterebileceği niteliklere uygun kruvaziyer 

gemilerinin hizmete açılması, umre programları ve uluslararası limanlara programlar organize edilmesi; 

sağlık turizminde helal kategorisi oluşturulup tesislerde helal tedavi yöntemleri ve helal sertifikalı tıbbi, 

medikal ve kozmetik ürün kullanımı gibi hizmetlerin sunulması.” Şeklinde karar alındığı görülmüştür.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizm sektörünün ülke ekonomisindeki yeri son derece elzemdir. Öznesi insan olduğundan turizm, az 

veya çok tüm işkolları ile ilişki içerisindedir ve bu ilişki neticesinde turizm farklı sektörlere değer 

kazandırmakta ve katkı sağlamaktadır.  Bu yüzden ülkeler, sosyal ve ekonomik kalkınma aracı olarak 

turizm sektörüne önem vermektedirler. Kazanç sağlayıcı ve kazanç getirici bir yapıya sahip olan turizm 

aynı zamanda kırılgan bir yapıya sahiptir (Kunt, 2017, s.247). Bu yüzden sürdürülebilir turizm 

uygulamaları geliştirilerek sunulan alternatif sayısı arttırılmaya çalışılmaktadır. Turizm-çevre-insan 

etkileşiminin yaşandığı, doğal ve kültürel değerlerin egemen olduğu turizm sektöründe etkin bir yönetim 

ve pazarlama anlayışının hâkim olması gerekir (Sezgin ve Kahraman, 2008, s.429).  

Türkiye, doğal ve tarihi çekicilikleri ile dünya yat rotalarına hitap eden bir Akdeniz ülkesidir. Dünya 

genelinde deniz turizmine gösterilen alaka hızlı bir şekilde arttığı gibi Türkiye’de de gün geçtikçe hızlı 

bir gelişme görülmektedir. Türkiye sahip olduğu temiz deniz suyu, tarihi, doğal güzellikleri ve uzun 

kıyıları ile deniz turizmi için önem arz eden bir konuma ulaşmıştır. Bu nedenle Türkiye’de en çok tercih 

edilen turizm çeşidi deniz turizmidir. Türkiye deniz turizmi faaliyetleri için beşeri ve coğrafik birçok 

avantaja sahiptir. Deniz turizmine yönelik ekonomik katma değer üstünlüğü taşıyan kaliteli ürünlerin 

sunulması Türkiye’yi rekabet üstünlüğü olan bir konuma getirebilecektir. Bunun yanı sıra daha önce hiç 

deniz gezisi yapmayan kişileri kazanmak ve bu kişilerin deniz gezilerine yönelik taleplerini arttırmak 

sektörün temel hedefi olmalıdır. Türkiye’de mevcut kruvaziyer gemilerinin rotalarına ve rekreasyon 

faaliyetlerine bakıldığında yukarıda bahsi geçen, turizm faaliyetlerini muhafazakar anlayış ile 

gerçekleştirmeye gayret sarf eden mütedeyyin turistlerin kruvaziyer gemiler ile seyahat ederek deniz 

turizmi faaliyetlerine katılma olanaklarının oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu kısıtlayıcı 

faktörlerin ortadan kalkması ve mütedeyyin turistlerin kruvaziyer pazarında etkin rol oynaması için helal 

kruvaziyer adı altında başlatılan kruvaziyer turların arttırılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra görsel 

medya araçları ile pazarlama çalışmalarının hızlandırılması, 3. Turizm Şurası’nda belirtilen islami 

kesime yönelik kruvaziyer gemilerin hizmete açılması önerisinin uygulanması ve bu alanda akademik 

araştırmaların yapılarak arttırılması gerekmektedir.  
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Özet 
Turizm dünden bugüne sürekli olarak gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Bu duruma paralel olarak, dini hassasiyetleri 

olan kişilerin zamanla turizm faaliyetlerine katılımının artacağı tahmin edilmektedir. Müslüman ülkelerdeki 

özellikle Y kuşağı popülasyonunun artışı helâl turizm işletmeleri için iyi bir pazar durumundadır. Bununla birlikte 

Y kuşağı kişilerinin kendine özgü özelliklerinin bulunması helâl turizm işletmelerinin bu kuşağın beklentilerini 

anlamaya itmektedir. Bu sayede helâl turizm işletmeleri var olan potansiyelden daha fazla faydalanabilecektir. Bu 

çalışmanın amacı, Y kuşağının helâl turizm hakkında algılarını ölçmek ve helâl turizm alanında yapılan çalışmalar 

ile oluşan bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Araştırmanın ana kütlesini İzmir’de yaşayan Y kuşağı kişilerinden 

oluşmaktadır. İzmir’in çeşitli ilçelerinde Kolayda Örneklem Tekniği seçilerek 401 adet anket incelenmiştir. Elde 

edilen bilgiler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre İzmir’deki Y kuşağı kişilerinin helâl 

turizm eğilimlerinin ortalamanın altında olduğu, büyük çoğunluğunun helâl turizm kavramını daha önce 

duymadıkları ancak gittikleri oteldeki yiyeceklerde helâl ürünleri tercih etmek istedikleri belirlenmiştir. Bu 

kapsamda, Y kuşağının helâl turizme olan katılımının arttırılabilmesi için çeşitli öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Helâl Turizm, Y kuşağı, İzmir 

 

HALAL TOURISM TRENDS OF MILLENNIALS: A RESEARCH IN IZMIR 

Abstract 

Tourism has been continuously developing and diversifying. In parallel, it is presumed that people with religious 

sensitivities will gradually increase their participation in tourism activities. The increase of the millennials in 

particular in Muslim countries is an emerging market for halal tourism enterprises. However, the unique 

characteristics of the millennials drive these enterprises in order to have better understanding of their customers’ 

expectations. By doing so, halal tourism enterprises will benefit more from the existing potential. The aim of this 

study is to measure the perceptions of the millennials on halal tourism and to contribute to the knowledge 

accumulation formed by the studies on halal tourismThe main data is composed of participants who live in various 

districts in İzmir. Using convenience sampling method and 401 questionnaires are examined.. The data were 

analyzed by using SPSS programme. According to the results of the analysis, it could be said that the people of 

millennials in Izmir were below average, and the majority of the sample have not heard of the concept of halal 

tourism before. However, the concept of halal food products is well-known and preferred by the majority of the 

sample. In this study, various suggestions have been presented to increase the participation of millennials to halal 

tourism. 

Keywords: Halal Tourism, Millennials, İzmir 

GİRİŞ  

Turizm sektörünün, 60 yılı aşkın bir zaman dilimi içerisinde devamlı olarak gelişmesi ve çeşitlenmesi 

sonucunda dünyada hızla gelişen bir ekonomik sektör olma özelliği kazandığı görülmektedir (Akbaba 

ve Çavuşoğlu, 2017, s.49). Türkiye’de özellikle 1980’li yılların başından itibaren liberal bir ekonomiye 

geçiş ile turizm yatırımcılarına sağlanan çeşitli teşviklerin olması turizm sektörünü ülke ekonomisinde 

oldukça önemli bir noktaya taşımaya başlamıştır (Kozak, Kozak ve Kozak, 2017). Gelişmelere paralel 

olarak, İslami kesimde yaşanan ekonomik, sosyal gelişmeler ile birlikte sınırların ortadan kalkması ve 

değişen pazar koşulları neticesinde dünya nimetlerinden daha çok faydalanma talebi, muhafazakâr bir 
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turist profilini ortaya çıkarmıştır (Oflaz, 2015, s. 1). Dünyada, 2010 yılındaki 1,6 milyar Müslüman 

popülasyonunun %35’lik bir artış göstererek 2030 yılında 2,2 milyar kişiye ulaşması beklenmektedir 

(Pew Research Center, 2011). Mastercard ve CrescenRating’in (2015) raporuna göre ise Müslüman 

nüfusunun hızla arttığına değinerek 2030 yılına kadar dünyada %26,5’lik bir pay alması beklenmektedir. 

Yapılan tahminler göz önüne alındığında Müslüman sayısının artması, inanç temelli turizm ve helâl 

turizmin önemli bir ekonomik fayda sağlayacağı çıkarımı yapılabilir.  

 

Müslüman tüketici şimdi daha genç, eğitimli ve daha yüksek harcanabilir gelire sahip olmasıyla seyahat 

etme eğilimindedir. Böylece, seyahat ve konaklama ile ilgili çeşitli alt sektörlerin, şu anda alanındaki en 

büyük pazarlarından birinin Müslüman tüketiciler olduğu anlamına gelmektedir (Mastercard ve 

CrescenRating, 2015, s.4). Y kuşağının kendine has özellikleri olmasıyla birlikte Müslüman ülkelerde 

olan artışı, helâl turizm işletmelerini bu kuşağın beklentilerini anlamaya itmektedir. Çalışma bu noktada 

önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı, Y kuşağının helâl turizm hakkında algılarını ölçmek ve helâl 

turizm alanında yapılan çalışmalar ile oluşan bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, öncelikle 

helâl turizm ve ilgili kavramlara değinilmiş, daha sonra İzmir İlinde alan araştırması gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen bulgular tablolar yardımıyla yorumlanmıştır. 

LİTERATÜR TARAMASI 

Helâl, Helâl Otel ve Helâl Turizm Kavramları 

Helâl kelimesi, aslen Arapça dilinden gelerek izin verilebilir, kabul edilebilir, makbul ve mubah 

anlamlarına gelmektedir. Bu kelimenin ana kaynağı, herkesin beklediği gibi sadece gıda ya da gıda 

ürünleri ile ilgili değil, yiyeceğin ötesine geçerek bir Müslümanın (erkek ya da kadın) hayatının tüm 

yönlerini kapsayan bir kavramdır. Bu bağlamda helâl kavramı, yiyecek-içecek ile başlayan, bankacılık 

ile finans, turizm, iş, kozmetik, seyahat ve ulaştırma hizmetlerine kadar İslami şeriatla uyumlu 

ürün/ürünleri kapsamaktadır (El-Gohary, 2016, s.126).  

Helâl otel kavramı, asıl fonksiyonu geceleme gereksinimi ile birlikte yeme-içme, eğlence 

gereksinimlerini karşılamak olan otellerin, İslami kurallar ve inançlar çerçevesinde tasarlanması ile 

uygun birimleri bünyesinde toplayan işletmelerdir. Helâl otelde önemli olan, hizmetlerin yerine 

getirilirken caiz olmaması yani İslam dininin gerekliliklerine uygun olmasıdır (Arpacı ve Batman, 2015, 

s.75). 

İnanç turizmi ile helâl turizm kavramı birbirleriyle karıştırılmasına karşın birbirinden farklı kavramlardır 

(Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği [MÜSİAD], 2017). Helâl turizm, Müslümanların inançları 

doğrultusunda uygun bir şekilde seyahat etmesi, konaklaması, tatil yapması, rehberlik hizmeti alması ve 

diğer turizm faaliyetlerine katılması olarak tanımlanmaktadır. Bu amaçla hizmet vermesi beklenen 

konaklama işletmelerinde sahip olması gereken nitelikler genel olarak kumar oynatılmaması, ibadet 

merkezine sahip olması, yiyecek ve içeceklerde haram ürünlerin kullanılmaması, disko tarzı müziklere 

yer verilmemesi, alkol servisinin olmaması, lobinin haremlik-selamlık tasarlanması ve kadın-erkek için 

ayrı havuzların bulundurulması gelmektedir (Kozak vd., 2017). Mansouri (2014, s.20) helâl turizmi, 

turizm faaliyetleri ile birlikte helâl gıda, helâl hava yolları ve helâl konseptli otellerin oluşturduğu bir 

ürün olarak tanımlamıştır. Başka bir tanıma göre helâl turizm; turizm tanımında geçen 

“Konaklamalardan doğan ihtiyaçların” İslami kural ve inanışlara uygun şekilde giderilmesi ile ilgili 

uygulamalardır. Bu bağlamda, turizm endüstrisindeki hizmet işletmelerinde İslam dininin yasakladığı 

domuz eti ile alkol gibi ürünler bulunmamakta, müşterilerin ibadetlerini gerçekleştirmesine yardımcı 

olacak olanaklar sağlanarak havuz, SPA gibi bazı hizmetler erkekler ve kadınlar için birbirinden farklı 

alanlarda sunulmaktadır (Arpacı ve Batman, 2015, s.75). Helâl turizmin inanç turizminden farkı ise, 

yapılacak seyahat ile gidilen yerin din ile ilgili bir ilişkisi olmasına gerek duyulmayarak, yapılacak 

çeşitli faaliyetlerin bilinen dinî kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesidir (Yılmaz ve Güler, 2017, s. 

20).  
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Y Kuşağı ve Helâl Turizm 

Bakış açısına göre farklılık göstermekle birlikte, 1980-2000 yılları arasında doğan kişiler Y kuşağı 

olarak kabul edilebilir (Seymen, 2017, s. 471; Aydın ve Başol, 2014, s.3; Salahuddin, 2010, s.2). 

Başlangıç ve bitiş tarihlerinin birbirinden değişkenlik gösterebilmesinin nedeni, ülkede ya da kültürdeki 

bazı farklılıklardan kaynaklanmaktadır (Sarı, Gürsoy ve Özmen, 2016, s.89). Y kuşağının kimliklerini 

şekillendiren ve kalıcı politik, sosyal ve kültürel tutumlar yaratarak teknoloji dünyasına geçiş yapan 

tarihteki ilk nesildir ve bunun dışında küresel, girişimci, maceracı ve esnek olmak gibi kendine has 

özellikleri bulunmaktadır (The Ultimate List of Millennial Characteristics, 2018).  

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre oluşturulan aşağıdaki tabloda, 25-44 yaş 

aralığının seyahat ve geceleme sayısı 2009-2017 yılları arasında genel olarak artış göstermiştir. Bu bilgi 

ile birlikte Y kuşağının, 25-44 yaş grubunda yaklaşık olarak %70’i aşan bir dilimi temsil ettiği çıkarımı 

ve Y kuşağının gelecekte daha da fazla seyahat ve geceleme sayısı yapacağı düşünülebilir.   

                      Tablo 1. Seyahate Çıkanların Yaş Gruplarına Göre Seyahat ve Geceleme Sayısı 

 

Y kuşağını helâl turizm kapsamında önceki çalışmalar incelendiğinde, Dilek ve Çakmak (2017) 

tarafından Kastamonu ilindeki yerel halkın helâl turizm eğilimlerini ölçen bir araştırmada, helâl turizme 

olan eğiliminin yaşa göre bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Mastercard-CrescentRating küresel Müslüman seyahat endeksi (2017) raporuna göre, Y kuşağının hızla 

değişen kablolu bir dünyaya adapte olarak interneti hayatlarına uyarlamayı öğrendiklerini ve Müslüman 

dostu hizmetlerin bu genç kuşaklara otantik, uygun fiyatlı ve erişilebilir olmasını sağlamak için 

gelişmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Ahmed ve Akbaba (2018) tarafından yapılan çalışmada ise özellikle Müslüman ülkelerdeki Y kuşağının 

arttığına değinilerek Y kuşağının seyahat amacının İslami amaçlı olmadığını ancak seyahatlerinde helâl 

ürün ve hizmetlerden faydalanmak istediklerini belirtmişlerdir.  

YÖNTEM 

İzmir’de yaşayan Y kuşağının helâl turizme yönelik eğilimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 

bu çalışmanın veri toplama yöntemi ve araçları ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.  

 

 Anakütle ve Örneklem  

Araştırmanın anakütlesini İzmir’de ikamet eden Y kuşağı (18-39 yaş) içerisinde yer alan kişiler 

oluşturmaktadır. 1.000.000’dan fazla evren büyüklüğünde oluşturulacak örneklem için Yazıcıoğlu ve 

Yaş Aralığı Yıl Seyahat Sayısı (Bin) Geceleme Sayısı (Bin) 

    (25-44) 2009 22,506 155,266 

2010 24,997 163,125 

2011 24,999 166,040 

2012 24,312 164,503 

2013 25,807 165,192 

2014 26,660 162,212 

2015 26,755 166,698 

2016 26,512 175,944 

2017 28,977 178,191 

                                      Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK), 2009-2018) 
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Erdoğan (2004, s.50) örneklem büyüklüğü hesaplama tablosundan yararlanılmıştır. Bu tabloya göre 

±0,05 örneklem hatası ile 0,95 güven aralığı için 384 kişiye ulaşılması gerektiği belirlenmiştir. 

Araştırma, İzmir’in çeşitli ilçelerinde (Karşıyaka, Bayraklı, Konak, Çiğli, Buca, Bornova) Kolayda 

Örneklem Tekniği kullanılarak yüz yüze anket yöntemi ile yürütülmüştür. Seçilen örneklemin 

anakütleyi temsil edebilmesi için 410 adet anket formu hazırlanmış ancak 9 katılımcının anketi 

cevaplamayı bırakması sebebiyle 401 adet anket uygulanmıştır.  

 

Veri Toplama Tekniği, Aracı ve Analizi  

Çalışmada verilerin toplanması için anket formundan yararlanılmıştır. Veri toplama aracı iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde kişilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 6 soru ile birlikte 

helâl turizm kavramından haberdar olup olmamayı ölçen 1 soru sorularak toplamda 7 soru sorulmuştur. 

İkinci bölümde ise Dilek ve Çakmak (2017) tarafından geliştirilen anket formu baz alınarak İzmir’de 

yaşayan Y kuşağının helâl turizm eğilimlerini belirlemeye yönelik 22 çoktan seçmeli ifade yer almıştır. 

Bu kapsamda, ankette toplam 29 adet soru bulunmaktadır. Uygulanan anketlerden elde edilen bilgiler, 

bilgisayar ortamında SPSS paket programı ile analiz edilmiştir.  

 

Güvenilirlik 

Araştırma, istatistiki program aracılığıyla analiz edilmiş olup, kişilerin helâl turizm eğilimleri 

ifadelerinin aralarındaki güvenilirliğini tespit etmek amacıyla Cronbach’s Alpha değeri hesaplanmıştır. 

Bu değer, 0 ve 1 arasında değişkenlik gösterir ve kabul edilecek bir değerin 0,7’den yüksek olması 

tatmin edicidir (Leung, 2001, s,84). Tablo 2’de gösterildiği gibi Cronbach’s Alpha değeri 0,952 

bulunmuş ve bu değer uygulanan ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir ve iç tutarlılık olduğunu 

göstermektedir.  

Tablo 2. Güvenilirlik Analizi 

Cronbach’s Alpha Ortalama  Standart Sapma İfade Sayısı 

0,952 2,459 0,9334 22 

 

BULGULAR 

 

Tanımlayıcı istatistikler sonucunda elde edilen bulgular Tablo 3’te gösterilmektedir. Bu kapsamda, 

cinsiyet, yaş, en son mezun olunan eğitim düzeyi, hane halkı aylık toplam gelir (TL), medeni durum ve 

meslek demografik değişken olarak ele alınmıştır.  

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Y Kuşağı Kişilerine İlişkin Demografik Özellikler (n=410) 

Değişken Gruplar f % 

Cinsiyet  

 

Kadın  213 53,1 

Erkek 188 46,9 

Yaş  

 

 

18-24 174 43,4 

25-32 125 31,2 

33-39 102 25,4 

En son mezun olunan eğitim düzeyi  İlköğretim-Ortaöğretim 26 6,5 

Lise 169 42,1 

Üniversite 181 45,1 

Lisansüstü 20 5,0 

Diğer 5 1,2 

Hane halkı aylık toplam gelir (TL) 

 

0-2500 76 19,0 

2501-4000 145 36,2 
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 4001-5500 88 21,9 

5501 + 92 22,9 

Medeni Durum Evli 109 27,2 

Bekâr 292 72,8 

Meslek  Öğrenci  116 28,9 

İşsiz 52 13,0 

Ev hanımı 21 5,2 

Özel Sektör 136 33,9 

Kamu 30 7,5 

Serbest  46 11,5 

Katılımcıların %53,1’ini (213 kişi) kadınlar oluşturmaktadır. Y kuşağı yaş gruplarından yaş aralığı 18-

24 olan katılımcılar araştırmanın %43,4’ünü (174 kişi) oluşturmaktadır. En son mezun olunan eğitim 

düzeyi %45,1 üniversite, %42,1’i lisedir. Hane halkı aylık toplam gelirin %81’ini 2500 ile 5501 ve üstü 

arasında değişmektedir. Kişilerin medeni durumu %72,8 (292 kişi) ile bekârdır. Meslek grubu 

incelendiğinde katılımcıların %33,9’lük bir dilim ile en fazla özel sektörde çalıştığı, %28,9’unun ise 

öğrenci olduğu görülmektedir.  

Tablo 4. Helâl Turizm Kavramından Haberdar Olma 

‘Helâl Turizm’ kavramını daha önce duydunuz mu? f % 

Evet 126 31,4 

Hayır 275 68,6 

Anketin birinci bölümünde demografik özellikler dışında ‘Helâl Turizm’ kavramını daha önce duydunuz 

mu? sorusuna katılımcıların %31,4’lük kesimini oluşturan 126 kişinin evet cevabını verdiği, %68,6’lık 

kesimini oluşturan 275 kişinin ise hayır cevabını verdiği görülmektedir.  

Anketin ikinci bölümünde katılımcılara sunulan ifadelerin genel bir ifade ile katılmama, kararsız olma 

ve katılım tercihleriyle birlikte her ifadenin frekans, yüzdelik değer, aritmetik ortalama ve standart 

sapması Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. İfadelere Verilen Cevapların Dağılımı (n=401) 
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SS 

1. Otelde alkollü içki servisi yapılmaması 
benim için önemlidir. 

1

8
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18 
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2. Otelde ALLAH’ın adıyla kesilmiş helal 
yiyeceklerin sunulması benim için önemlidir. 

9
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2
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2 
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3. Otelde domuz eti ve domuz ürünlerinin 
bulunmaması benim için önemlidir. 
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4. Odalarda KURAN-I KERİM, Takke ve 

Tesbih, Kıbleyi gösteren okların bulunması 

benim için önemlidir. 
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5. Otelde yönetiminin sadece katılım 

bankaları ile çalışması benim için 

önemlidir. 
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6. Otel müşterilerinin İslami hassasiyetlerinin 

olması benim için önemlidir. 
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7. Otel yönetiminin çalışanlara 

maaşlarını alın teri kurumadan 

hakkıyla ödemesi benim için önemlidir. 
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8. Otelde çalışanların muhafazakar 
biçimde giyinmesi benim için 
önemlidir. 
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9. Otelde bay ve bayanlar için ayrı 
rekreasyon alanlarının olması benim için 
önemlidir. 
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10. Otel müşterilerinin kıyafetlerinin 

İslama uygun olması benim için 

önemlidir. 
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11.Otelde tamamen bekar bayanlar için 

ayrılmış katların bulunması benim için 

önemlidir. 
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12. Otelin faizsiz finansman kaynakları 

kullanması benim için önemlidir. 
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13. Otelde bekar bayanlara ait katlara 

bayan personelin; bekar baylara ait 

katlara ise bay personelin bakması benim 

için önemlidir. 
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14. Yatak ve tuvaletlerin yüzünün 
Kıbleye yönelik olmaması benim için 
önemlidir. 
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15. Otelde animasyon hizmetinin İslami 
usüllere uygun olması benim için 
önemlidir. 
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16. Otelde heykellerin bulunmaması 
benim için önemlidir. 
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17. Otelde muhafazakar televizyon 

kanallarının yayınlanması benim için 

önemlidir. 
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18. Otelde yeterli sayıda ve nitelikli 
mescitlerin bulunması benim için 
önemlidir. 
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19. Odalarda insan resimlerinin bulunmaması 
benim için önemlidir. 
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20. Otelde ağırlıklı olarak Müslümanların 
çalışması benim için önemlidir. 
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21. Otelde yemek israfının minimum 
olması benim için önemlidir. 
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22. Otelde gece kulübü tarzı eğlencelerin 
bulunmaması benim için önemlidir. 
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6 4 5 

Tablo 2’de verilen ifadelerin ortalama değeri 2,459 olduğu görülmektedir. Yapılan değerlendirmede, 

İzmir’deki Y kuşağının helâl turizme genel olarak ortalamanın altında bir eğiliminin olduğu 

düşünülmektedir.  

Anketin ikinci bölümünde sorulan ifadeler incelendiğinde; otel içerisinde içki servisi yapılması 

gerektiğini düşünen 269 kişi, kararsız kalan 48, yapılmamasını önemli bulan kişi sayısı 74 olmuştur. 

Nitekim 2. ve 3. yiyecek ifadelerindeki katılım düzeyinin ortalamadan yüksek olduğu görülmektedir. 

Otelde helâl yiyeceklerin sunulması ifadesine katılan kişi sayısı 193, kararsız kalan 69 kişi, ifadeye 

katılmayan kişi sayısı 139’dur. Bu ifadenin aritmetik ortalaması 3,15 olması katılımın yüksek olduğunu 

kanıtlar niteliktedir. 3. ifade olan otel domuz eti ve ürünlerinin bulunmamasına katılan kişi sayısı 178, 

kararsız kalan 50, katılmayan kişi sayısı 173’tür. Ayrıca yiyecekle ilgili diğer bir ifade olan ‘21. Otelde 

yemek israfının minimum olması’ ifadesi katılım düzeyinin en yüksek olduğu ifadedir. Aritmetik 

ortalaması 4,10’dur ve bu ifadeye katılan kişi sayısı 319 kişi, kararsız olan 27, katılmayan kişi sayısı 

55’dir. Bu kapsamda, kişilerin yiyecek-içecek ile ilgili tercihlerinde içki servisini önemsemelerine 

rağmen israfın minimum olması ve helâl ürünlere önem verdikleri belirlenmiştir.  

Odalarda Kur’an-ı Kerim, takke-tespih, kıbleyi gösteren okların bulunmasına katılan 114 kişi, kararsız 

78 kişi ve ifadeye katılmayan kişi sayısı 209’dur. Otel yönetiminin sadece katılım bankaları ile 

çalışmasını önemli bularak katılan kişi sayısı 64 kişi ile az bir katılım göstermekte ve aritmetik 

ortalamasının 2,24 olması bunu kanıtlar niteliktedir. Kararsız kalan kişi sayısı 100, katılmayan kişi sayısı 

ise 213 olarak bulunmuştur. 12. ifade olan otelin faizsiz finansman kaynağı kullanmasını önemli bulan 

kişi sayısı 102, kararsız kalanın 94 ve önemli olmadığını düşünen 205 kişi bulunmuştur.  

Otel müşterilerinin İslami hassasiyetlerinin bulunması önemli bulan kişi sayısı 116, kararsız olduğunu 

belirten 57 ve önemli bulmayan kişi sayısı 228’dir. Otel yönetiminin çalışanlara maaşlarını hakkıyla 

vermesi ifadesine katılım düzeyi çalışmadaki ikinci en yüksek katılım düzeyidir. Aritmetik ortalaması 

3,95 olup ifadeye katılan kişi sayısı 307, kararsız olduğunu belirten kişi 26 ve önemli olmadığını 

düşünen kişi sayısı ise 68’dir. 8. ifade olan otel çalışanlarının muhafazakâr giyinmesini önemli 

bulmayan kişi sayısı 256, kararsız olan 65 kişi, önemli bulan kişi sayısı 80’dır. Benzer şekilde 10. ifade 

olan otel müşterilerinin kıyafetlerinin İslam’a uygun olmasını önemli bulan 54 kişi, kararsız kalan 50 

kişi ve önemli bulmayan kişi sayısı 297 kişidir. İfadelerin aritmetik ortalamaları sırasıyla 2,24 ve 1,95 

bulunmuş bu da oldukça düşük bir katılım olduğunu kanıtlamaktadır. Bu da, kişilerin kıyafete pek dikkat 

etmediklerini göstermektedir.  

9. ifadede yer alan cinsiyete göre ayrı rekreasyon alanlarının bulunmasını ankete katılan katılımcılardan 

77’sinin bu ifadeyi önemli bulduğu, 59’unun kararsız kaldığı, 265’nin ise önemli bulmadığı sonucuna 

varılmıştır. 11. ifade ile otelde bekâr bayanlar için ayrılmış katların bulunmasını önemli bulan kişi sayısı 

60, kararsız kalan kişi sayısı 40 ve önemli bulmayan kişi sayısı 301‘dir. Bu ifade 1,98 olan aritmetik 

ortalamasıyla katılım düzeyi en düşük olan ifadelerden biri olmaktadır. 13. ifade bekâr kişilerin 

cinsiyetlerine göre personelin de cinsiyetinin aynı olmasını önemli bulan kişi sayısı 73, kararsız olan 43 

kişi, önemli bulmayan kişi sayısı 283 kişi olmuştur. İfadenin ortalaması 2,10’dur ve düşük katılım 

seviyesi içermektedir.   

Yatak ve tuvaletlerin yüzünün kıbleye yönelik olmamasını önemli bulan kişi sayısı 112, kararsız olan 

76 kişi ve önemli bulmayan kişi sayısı 113’tür. İfadenin ortalaması 2,57’dir ve buna göre katılım 

düzeyinin ortalama bir değer aldığı yorumu yapılabilir. Otelde yapılan animasyon hizmetinin İslami 

usullere göre olmasının önemli olduğunu düşünen 65 kişi, kararsız kalan 59 kişi ve önemsiz olduğunu 

düşünen 277 kişidir.  

Yapılan anketteki en düşük katılım düzeyi olan otelde heykellerin bulunmamasının önemli olup 

olmadığının arandığı ifadedir. Aritmetik ortalaması 1,86’dır ve buna göre katılımcıların çok büyük bir 
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çoğunluğu otelde heykellerin bulunmasında bir sakınca görmemektedir. Önemli bulan kişi sayısı 41, 

kararsız kalan 50, önemli bulmayan kişi sayısı 310’dur. Otelde muhafazakâr televizyon kanallarının 

bulunmasını önemli bulan kişi sayısı 53, kararsız kalan 60 ve önemli bulmayan kişi sayısı 288’dir. 

Katılımcılar için otelde nitelikli mescitlerin bulunması ortalama 2,91 katılım düzeyi ile birlikte önem 

teşkil etmektedir. Katılımcıların 171 tanesi önemli, 70 tanesi kararsız, 160 tanesi ise bu ifadeyi önemli 

bulmamaktadır. Odalarda insan resimlerinin bulunmamasını önemli bulan 52 kişi, kararsız kalan 58 kişi, 

önemli bulmayan kişi sayısı 291’dir. Otel içerisinde ağırlıklı olarak Müslümanların olmasını önemseyen 

kişi sayısı 60, kararsız olduğunu belirten 45 kişi, önemli bulmayan kişi sayısı 296’dır. Son olarak otelde 

gece kulübü tarzı eğlencelerin bulunmamasını önemli bulan kişi sayısı 49, kararsız 52, önemli 

olmadığını belirten kişi sayısı 300 kişi olmakla birlikte aritmetik ortalaması en düşük ikinci katılım 

düzeyi 1,88’dir. Katılımcılar için gece kulübü vb. eğlenceler önem teşkil etmektedir.  

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Müslüman kesimi içindeki Y kuşağının hızla artması, onların beklenti ve isteklerini yerine getirilerek 

turizme daha fazla katılmasını sağlamak açısından önem teşkil etmektedir. Y kuşağı üzerine yapılan bu 

araştırmada, katılımın her geçen gün fazlalaştığı helâl turizmden haberdar olup olmama ölçülmüş, 401 

kişiden %68,6’sı yani 275 kişinin daha önce duymadığı sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde yaklaşık bir 

sonuç olarak, Zengin vd.,’nin (2017) çalışmasında katılımcıların %65,9’u yani 269 kişi helâl otel 

kavramını hiç duymadığını belirtmiştir. Kişileri helâl turizm ve helâl otel kavramları hakkında 

bilgilendirmek için çeşitli reklam ve promosyonlar yapılması gerekmektedir. Y kuşağının kendine özgü 

özelliklerinden en önemli olanı internet ve teknolojiyle etkileşimi olduğu bilinmekte bu kapsamda, helâl 

turizm sektöründeki işletmecilerin y kuşağının var olan potansiyelinden daha fazla faydalanabilmek için 

özellikle bu neslin oldukça kullandığı sosyal medya (instagram, facebook, twitter vb.) araçları 

aracılığıyla reklam ve promosyonlarını yapmaları önerilmektedir. Böylece daha fazla kişiye hitap 

edilebileceği düşünülmektedir.  

Dilek ve Çakmak (2017) Kastamonu İlindeki helâl turizm eğilimleri çalışmasında katılımcıların alkollü 

içki servisi, helâl yiyeceklerin sunulması ve domuz eti ürünlerinin bulunmaması ifadelerinde oldukça 

hassas oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Sadece Y kuşağının eğilimlerini ölçen bu çalışmada ise, helâl 

yiyeceklerin sunulması ve domuz eti ürünlerinin bulunmaması ifadelerine katılımlarının olduğu ancak 

içki servisinin yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Oluşan bu farkın, yaş grupları arasındaki 

değişkenlik nedeniyle olduğu düşünülmektedir.  

Bu çalışma, İzmir’deki Y kuşağının helâl turizme olan ilgisinin ortalamanın altında olduğunu 

göstermektedir. Serçek vd.,’nin (2017) Diyarbakır İlindeki tüketicilere yönelik araştırma sonuçlarına 

göre farklılık göstermektedir. İfade edilen çalışmada tüketicilerin helâl turizm konseptli otellere olan 

tutumlarının oldukça olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Oluşan bu farklılığın, uygulamanın 

gerçekleştiği bölgelerin arasındaki sosyo-kültürel farklılıklar ile birlikte araştırmalardaki katılımcıların 

medeni durumlarının değişkenlik göstermesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede, 

evli olan kişilerin bekâr kişilere göre daha muhafazakâr tatil tercihleri olduğu düşünülmektedir.  

İlgiyi daha üst noktaya geliştirebilmek için, İzmir’deki yaşayan kişilerin otel tercihlerinde dikkat 

ettikleri hususlar önem teşkil etmektedir. İzmir’de yaşayan Y kuşağı halkı genel olarak gittikleri otelde 

içkiden rahatsız olmamalarına rağmen helâl kesim ile domuz eti ve ürünlerini tüketmemeyi tercih 

etmektedir. Ayrıca araştırma, yemek israfının minimum olmasını yüksek katılımla önemli olduğunu 

göstermektedir. Bu sonuçlara göre işletmelerin özellikle gıda ile ilgili sundukları hizmetlerde oldukça 

dikkat etmesi, katılımın artabilmesi için helal gıda sertifikası olan işletmelerden alışveriş yapılması 

önerilmektedir.  
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Y kuşağının otellerde heykel ve insan resimlerinden rahatsız olmadıkları, cinsiyete göre ayrı rekreasyon 

alanları ve katların bulunmasının gerekmediği, gece kulübü tarzı eğlenceden rahatsız olmadıkları ile otel 

çalışanlarının hangi dine mensup olduğunu önemsemediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırma maddi ve zaman yetersizlikleri nedeniyle yalnızca İzmir’de yaşayan Y kuşağının helâl turizm 

algılarını ölçmeye yöneliktir. Gelecek araştırmalar, başka illerde yapılarak bölgesel veya genel bir sonuç 

çıkartılabilir, helâl turizm işletmecileri bakış açısından Y kuşağının katılım potansiyeli 

değerlendirilebilir veya diğer kuşaklar incelenerek karşılaştırmalar yapılabilir.  
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Özet 
Bu çalışma 2018 yılında afiyet olsun israf olmasın platformu tarafından uygulanan turuncu bayrak kriterlerinin 

helal belgelendirme kriterleri ile israf boyutunu incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma yönteminde nitel 

araştırma yöntemi kullanılmakla birlikte veri toplama yönteminde ikincil verilerden faydalanılmıştır. Bu kapsamda 

Turuncu Bayrak kriterleri Türkiye’de faaliyet gösteren Helal Belgelendirme kuruluşlarının kriterleri ile 

karşılaştırılmıştır.  Elde edilen sonuçlara göre müşterilerin göreceği şekilde israf haramdır yazısı belgelendirme 

kuruluşlarında ve turuncu bayrak uygulamasında yer alan en önemli kriter olmaktadır. Diğer ortak kriterler ise, 

personel hijyeni, atık gıdaların değerlendirme süreçlerinin takibi, uygun depolama, araç gereçlerin temizliği ve 

atıkların kayıt altına alınmasıdır. Turuncu bayrak uygulamasında üretime ilişkin kriterler yer almasına rağmen 

helal belgelendirme sistemlerinde yer verilmemiştir. Diğer taraftan personel ve müşteriye yönelik kriterler helal 

belgelendirme sistemlerinde yeterince yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gıda İsrafı, Turuncu Bayrak, Helal Belgelendirme,  

 

FOOD WASTE STRUGGLE IN HALAL CERTIFICATION SYSTEMS: A COMPARATIVE 

STUDY 

Abstract 
This study was conducted to examine the wastage size of the orange flag criteria applied by the “Afiyet Olsun İsraf 

Olmasın” platform in 2018, by the halal certification criteria. In the research method, along with the qualitative 

research method, secondary data were used in data collection. In this context, the Orange Flag criteria were 

compared with the criteria of Halal Certification Bodies' operating in Turkey. According to the results obtained by 

customers, the most important criteria in Certification Institutions and Orange Flag application is determined that 

wasted is haram. Other common criteria are personal hygiene, monitoring of waste food processing, proper storage, 

cleaning of equipment and recording of waste. Although there are production criteria in orange flag application, it 

is not included these criteria in halal certification systems. On the other hand, it has been concluded that the staff 

and customer-oriented criteria are not sufficiently included in the halal certification systems. 

Keywords: Food Waste, Orange Flag, Halal Certification 

 

GİRİŞ 

Kuran-ı Kerimde Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır; “Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde güzel 

giysilerinizi giyin ve yiyin, için, fakat israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez (A’râf 7/31). 

Ayette de belirtildiği üzere israf İslam dininde haramdır. Haram olan israfın kelime anlamı ise “Gereksiz 

yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık” olarak ifade edilmektedir (2019a)   Dünya Tarım 

Örgütü’ne göre bu savurganlığın üçte biri gıda tedarik zincirinde ortaya çıkmaktadır (Gustavsson vd, 
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2011). Lipinski vd. (2013) göre, tedarik zincirindeki gıda kayıpları; üretim, ambalaj ve depolama, işleme 

ve paketleme, dağıtım ve pazar ile tüketim aşamasında ortaya çıkmaktadır. Gıda kayıplarının 

gerçekleştiği aşamalarda israfın azaltılması,  doğal kaynakların ve gıda güvenliğinin azaldığı 

günümüzde büyük önem arz etmektedir. (Smith, 2013; Timmermans vd, 2014; FAO, 2013; Lundqvist 

vd, 2008). Bu kapsamda, gıda israf ve kayıplarının azaltılması için çok sayıda eylem planının olması 

gerektiği konusunda fikir birliği son yıllarda önem kazanmakta, gıda artıkları ile mücadele için birçok 

proje ve çalışma yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar resmi kurum, özel sektör ve kişisel girişimler 

sonucu başlatılarak geniş kitlelere ulaşma ve gıda kayıplarını azaltma amacını ön plana çıkarmaktadır. 

Tablo 1 gıda israfını önlemeye yönelik Dünya’da ve Türkiye’de uygulanan proje ve çalışmalara yer 

verilmiştir.   

Tablo 1 incelendiğinde gıda israfını önlemek için yapılan çalışmalar genel olarak; 

 Kurumlarda ve evlerde kalan yemeklerin ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, 

 Üretim zincirinde israfı önlemek, 

 Kullanılmayacak durumda olan sebze ve meyleri farklı şekillerde değerlendirmek, 

 Gıda şirketleri ile ihtiyaç sahiplerini bir araya getirmek,  

 Bahçelerde toplanmayan ürünleri toplayarak ürün haline getirmek, 

 İsraf olan yiyeceklerden enerji üretmek, 

      Gıda israfına yönelik toplumsal bilinç oluşturulmak, 

 Sosyal sorumluluk projesi geliştirmek amacıyla yapıldığı görülmektedir. 

Projelerin ortak özelliği ise israfın önüne geçmek ve israf olabilecek ürünleri değerlendirmektir. Bu 

kapsamda gıda israfını önlemek için faaliyete geçirilen projelerden bir tanesi de turuncu bayrak 

uygulamasıdır. Turuncu bayrak uygulaması gıda israfını önlemeye yönelik süreçleri takip etmekte ve 

fazla yemekleri gıda bankası aracılığı ile ihtiyaç sahipleri ile buluşturmaktadır.  

Turuncu Bayrak 

Uluslararası turuncu bayrak uygulaması otel ve restoran işletmelerinde, personellere gıda israfı 

konusunda eğitim verilerek gıda israfını azaltmayı hedefleyen bir uygulamadır (Anonim, 2019b). Bu 

eğitimler mutfak, satın alma ve servis personellerine verilen hijyen eğitimleri, satın alma yönetimi ve 

tedarikçi kontrolü, gıda kullanım yöntemi ve gıda dönüşüm yöntemi alanlarında gerçekleştirilmektedir. 

Turuncu bayrak uygulamasına dâhil olmak isteyen işletmeler belirli kriterleri yerine getirmek 

durumundadır.  

 

Helal Turizm Konaklama İşletmeleri Standartları  

Helal turizm konaklama işletmeleri standardizasyonu, turizm faaliyetine katılan turistlerin dini 

vecibelerini yerine getirebilmesi için uygun ortam sağlayan bir turizm uygulamasıdır ( Albayrak,2013; 

Pamukçu ve Sarıışık, 2018).  Dünya’da uygulanan helal turizm standartları dokuz farklı ülke ve 12 farklı 

kuruluş tarafından belgelendirilmektedir. 

 

LİTERATÜR 

Gıda israfı artan nüfus ve azalan gıda kaynakları sebebiyle önemli bir çalışma konusu haline gelmiştir. 

Gıda israfını önlemeye yönelik projelere ve uygulamalara tablo 1’de yer verilmiştir. Bu proje ve 

uygulamaların yanı sıra otellerin (Kılınç Şahin, 2016; İlyasov,2017; Özdemir, 2018) ve ülkelerin ( Terzi, 

2016; Ak,2018 ) gıda israfını ölçmeye yönelik, ekmek israfını tespit etmeye yönelik ( Gümüş, 2015; 

Çağrı, 2016) ve toplu beslenmede gıda israfını ortaya çıkartmak ( Kılıçaslan,2000; Mutlu,2018)  

amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda Aydoğdu ve Koçoğlu (2017), otelde konaklayan 

misafirlerin fazla tüketim yaptığı ve tabaklara alınan yemeklerin % 20-50 arası israf edildiği sonucuna 

ulaşmıştır. Demirbaş (2018), gıda kayıplarını önlemeye yönelik kamu, özel sektör ve sivil toplum 

kuruluşlarının çalışmalarının önemli rol oynadığı ve israfı önlemeye yönelik çözüm önerileri 

geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Mete (2017), ekmek israfını önlemek için toplumun israf 

konusunda bilinçlendirmesi gerektiği önerisi getirmekle birlikte tüketimde israfı önlemeye yönelik 

uygulamaları ön plana çıkartmaktadır. Terzi ve Altunışık (2016) gelir seviyesi yüksek olan Müslüman 

tüketicilerin gelir seviyesi düşük Müslüman tüketicilere göre israfa daha eğilimli oldukları sonucuna 

ulaşmışlardır. Çiftçi (2015), gıda israfını önlemeye yönelik evlerde ve işyerlerinde uygulanabilecek on 
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maddelik bir öneri geliştirmiştir. Tesk Genel Başkanı Palandöken (2019c) yaptığı açıklamada; tüm 

uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen Türkiye’de gıda israfının önüne geçilemediğini, gıda israfını sıfıra 

indirmek için okul sıralarından başlayarak ülke genelinde kampanyalar yapılmalı ve kamu spotları 

oluşturulması gerektiğini söylemektedir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı, Yöntemi ve Önemi 

Helal turizm olgusu Müslümanların İslami inanç ve uygulamalara uygun olarak hizmet veren işletmeleri 

bünyesinde barındırmaktadır. Bu işletmeler helal meşruiyetini aldıkları helal belgeler ile kanıtlamakta 

ve bu belgeleri almak için yerine getirmesi gereken kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar tüketilmemesi 

gereken haram yiyecekler, kaçınılması gereken haram davranışlar gibi İslamiyet’te helal olmayan 

yasakları içerisinde barındırmaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de bu yasakları listeleyen ve helal belgesi 

veren kuruluşlar yer almaktadır. Bu kuruluşların temel amacı haramlardan Müslümanları 

uzaklaştırmaktır. Bu kapsamda İslam’da haram olan gıda israfını önlemeye yönelik helal belgesi veren 

kuruluşların kriterleri ile gıda israfını önlemek amacıyla uygulanan turuncu bayrak kriterlerini 

karşılaştırması yapılmıştır. Bu kapsamda araştırmanın amacı haram olan gıda israfının helal 

belgelendirme kuruluşları ve turuncu bayrak arasındaki ortak yönlerini ve farklılıkları ortaya 

çıkartmaktır.  

Gıda israfını önlemeye yönelik Türkiye’de faaliyete geçirilen Turuncu Bayrak uygulamasının kriterleri 

ile Helal Belgesi veren Türkiye merkezli kuruluşların israfa yönelik kriterlerinin karşılaştırması yöntemi 

nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir.  

Araştırmanın önemini Müslüman turistleri haramlardan koruyan uygulamaların bir diğer haram olan 

israfa karşı uygulamalarını ortaya çıkartmak ve turuncu bayrak uygulamasında yer alan kriterlerin israfı 

önlemeye yönelik uygulanmasını sağlamaktır. 

 

BULGULAR 

Türkiye merkezli helal işletme belgesi “TSE, “GİMDES”, “ADL Danışmalık” ve “Dünya Helal Birliği”  

kuruluşları tarafından verilmektedir. Bu kuruluşlar helal belgesi vermek için bir takım kriterleri 

işletmelerin uygulamasını talep etmektedir. Bu kriterlerden gıda israfına yönelik kriterler turuncu bayrak 

kriterleri kapsamında karşılaştırılmıştır. Turuncu bayrak uygulamasında gıda israfını önlemeye yönelik 

kriterler tedarik, personel, temizlik ve hijyen, müşteriler, geri dönüşüm ve üretime ilişkin kriterler olmak 

üzere altı farklı kategoride uygulanmaktadır.     

 
Tablo üç ’de turuncu bayrakta uygulanan tedarikçiye yönelik ve temizlik ve hijyen kaynaklı kriterlere 

yer verilmiştir. Turuncu bayrak uygulamasında tedarikçiye yönelik ifadeler yedi maddeden 

oluşmaktadır. Bu maddeler fazla ürün depolanmamasını, son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi, 

üretim planın göre stok yapılmasını, saklama koşulları kapsamaktadır. Tedarik aşamasında israfı 

önlemeye yönelik kriterler incelendiğinde GİMDES kriterlerinden üç kriter ile ADL danışmanlık 

kriterlerinden iki madde ile örtüştüğü görülmektedir. Örtüşen maddeler incelendiğinde gıda saklama 

koşullarının ve saklama yöntemlerinin gıda israfını önlemek amacıyla kriterler arasında yer aldığı diğer 

taraftan stoklara ilişkin ifadelere belgelendirme sistemlerinde yer verilmediği görülmektedir. Turuncu 

bayrak uygulamasında gıda israfı aşamasında stoklara ilişkin ifadelere yer verirken diğer kurumların yer 

vermediği görülmektedir.  

 
Temizlik ve hijyen kaynaklı kriterlere bakıldığında personelin hijyen konusunda eğitimi, üretimde 

hijyen kriterleri fiziksel ortamın hijyenine ilişkin ifadeler yer almaktadır. ADL Danışmanlık kriterleri 

HACCP standartlarını kriter olarak belirlemesinden dolayı tüm kriterler yer almaktadır. GİMDES ile 

personele ilişkin dört kritere yer verilirken TSE iki kritere yer vermiştir. Dünya Helal Birliği çalışanların 

hijyen eğitimi almış olması gerektiği maddesine yer vermiştir. Gıdaların hijyenik ve temiz ortamda 

üretilmesi bozulmalarının önüne geçeceği için israfı önlemek amacıyla önemlilik arz etmektedir. 
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Tablo 4’de personel ve üretime ilişkin uygulanan kriterlere yer verilmiştir. Personele ilişkin kriterler 

incelendiğinde personelin gıda israfı konusunda eğitime katılması ve sertifikaya sahip olması ve 

personelin israfı önlemeye yönelik yapması gereken uygulamalara yer verilmiştir. İsrafı önlemeye 

yönelik kriterlerin personel tarafından bilinmesi kriterlerin yaygınlaşması ve uygulanmasını 

kolaylaştırmakta fayda sağlamaktadır. Turuncu bayrak uygulamasında personele ilişkin kriterler 

oldukça fazla olmasına rağmen helal belgesi veren kuruluşların kriterleri arasında israfı önlemeye 

yönelik personele dair herhangi bir ifade yer almamaktadır. Müşterilerin olduğu kadar personeli de 

ilgilendiren israfın üretim boyutu ile alakalı kriterlere yer verilmelidir. Kurallar ve kriterler sadece 

müşterilere yönelik olmaması gerekmektedir. Çünkü israf tedarik aşamasından geri dönüşme kadar 

personelin bilgisi dâhilinde gelişmektedir.  

 
Tablo beşte gıda israfını önlemek amacıyla geri dönüşüme ve misafirlere ilişkin kriterler yer almaktadır.  

Belgelendirme sistemlerinde geri dönüşüme ilişkin gıda atıklarının izlenmesi ve atıkların ayrı ayrı 

toplanması hususunda kriterlere yer verilmektedir. Ancak gıda artıklarının nasıl kullanılması gerektiğine 

dair kritere yer verilmemiştir. Helal yönetim sisteminde atıkların geri dönüşüme kazandırılması veya 

farklı alanlarda kullanılması israfın boyutlarını azaltmakta önemlilik arz etmektedir. 

 

İsrafta en önemli aktörler müşteriler olmaktadır. Müşterilere yönelik altı kritere yer veren turuncu bayrak 

uygulaması israfın önüne geçmek için uyarıcı yazılar, eğitimler ve geri bildirimleri ön plana 

çıkartmaktadır. Helal belgelendirme kuruluşları ise israfa yönelik uyarı yazıları dışında diğer kriterlere 

yer vermediği görülmektedir. Bu kapsamda helal belgelendirme sisteminde israfın önünde geçmek için 

daha fazla uygulamaya yer verilmelidir ve bu uygulamaların çıktıları sürekli analiz edilerek kontrol 

edilmelidir. 

  

SONUÇ 

Turuncu bayrak uygulaması, işletmelerde gıda israflarını önlemek amacıyla tedarik, üretim ve tüketim 

aşamasında personel ve müşteriye yönelik kriterler belirlemektedir. Bu kapsamda israf İslam dininde 

haram olması ve helal belgesi veren kuruluşların israfa ilişkin yaptırımları ortaya çıkartılmıştır. 

Araştırma sonucunda; 

 Turuncu bayrak ve helal belgelendirme sistemlerinde, müşterilerin görebilecekleri yerde israfın 

haram olduğunu belirten uyarı yazılarının yer alması gerektiği ortak sonuç olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

 İşletmeler için turuncu bayrak ve belgelendirme sistemlerinde gıda artıklarının 

değerlendirilmesi ile ilgili prosedürlerin yer alması gerektiği maddeleri yer almaktadır.  

 Turuncu bayrak ve belgelendirme sistemlerinde personelin ürünleri hazırlarken hijyen 

kurallarına ilişkin ifadelere yer verilmiştir.  

 Üretim aşamasında israfı önlemek için turuncu bayrakta kriterler olmasına rağmen 

belgelendirme sitemlerinde üretime ilişkin kriterlere yer verilmemiştir. 

 Müşterilere yönelik israf bilgilendirme çalışmaları ve uygulamalar turuncu bayrakta yer 

almasına rağmen belgelendirme sistemlerinde yer almamaktadır. 

 Gıda israfının ortaya çıktığı üretim aşamasında turuncu bayrak kriterleri yer almasına rağmen 

belgelendirme sistemlerinde yer almamaktadır. 

 Personele ilişkin kriterler turuncu bayrak uygulamasında yer almasına rağmen belgelendirme 

sitemlerinde yer almamaktadır. İsraf konusunda personelin eğitilmesi, israfı önlemek için yerine 

getirilmesi gereken görevleri uygulanmasını sağlayacaktır. 

Turuncu bayrak uygulaması Türkiye’de 2018 yılında faaliyete geçen bir uygulama olmasına rağmen 

israfı önlemeye yönelik kapsamlı kriterler işletmeler açısından faydalı olacaktır. İsraf turizm sektöründe 

fazlaca yaşanmakta ve israfı azaltmak için çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır ancak Helal otel belgesi 

olan bir işletmenin adından yola çıkarak haram olan israfın önüne geçmek için tüm çalışma ve 

uygulamalara sahip olması kaçınılmazdır. Bu kapsamda helal otellerin turuncu bayrak uygulamasına yer 

vermesi israf farkındalığı ortaya çıkartmak için faydalı olacaktır. 
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Tablo 1. Gıda İsrafını Önlemeye Yönelik Uygulamalar 

Proje Adı Amaç-Önem-Çalışmalar 

Food Blessed 
Lübnan’da faaliyet gösteren kuruluş; sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve işletmeler ile birlikte yiyecek 

bulamayan insanlara yiyecek yardımı yapmaktadır. (Anonim, 2018a). 

Stop Wasting Food 

Danimarka’da gıda artıklarına karşı mücadelede ülkenin önde gelen politikacı ve tanınmış kişilerin de yer 

aldığı 60.000’den fazla insan desteklemektedir. Evsiz ve yardıma muhtaç olan kişilere yardım 

organizasyonları düzenlenmekte ve yemek israfına ilişkin farkındalık oluşturulmaktadır (Anonim, 2018b). 

Refresh 

Resource Efficient Food and Drink for the Entire Supply Chain (REFRESH), gıda artıklarıyla 

mücadele eden Avrupa Birliği araştırma projesidir. 12 Avrupa ülkesinden 26 ortak ve Çin 

işbirliği ile yürütülen projede,  gıda zincirinde yiyecek artıklarının azaltılmasına yönelik 

çalışmalar ile gıda israfının önlenmesi hedeflenmektedir. Bu projeyle her yıl yaklaşık 40 milyon 

ton gıda israfının önüne geçilmeye çalışılmaktadır (Anonim, 2018c).   

Harvest Power 

 

Gıda artıklarını enerjiye dönüştürerek israfı engellemeye çalışan Florida merkezli projede; park, 

otel ve restoranlardan gıda artıklarını toplanarak her ay yaklaşık 3000 evin bir yıl boyunca 

kullanabileceği miktarda enerji üretilmektedir  (Anonim, 2018d).   

Juice Cube 

Londra merkezli Juice Cube projesi ile artan fazla meyve ve sebzeler toplanarak uygun fiyatlı, 

besleyici içeceklere dönüştürülmektedir. Böylelikle, sebze ve meyvelerin israfı azaltılmakta, 

işsizler için yeni iş kapıları açılmakta ve evsizler hakkında farkındalık ortaya çıkartılmaktadır 

(Anonim, 2018e) 

Kromkommer 

Hollanda’da faaliyet gösteren kuruluş, şekli bozuk olan, darbe alan, zedelenen ürünleri 

toplayarak çorba yapılmaktadır. Kurdukları şirketle festivaller ve etkinliklerde bu çorbaları 

dağıtarak artık olacak yiyecekleri değerlendirmektedirler (Anonim, 2018e).   

Food Cloud 

İrlanda merkezli bu organizasyon temel olarak gıda üretimi yapan ve artık oluşan şirketlerle 

bunları değerlendirebilme imkânı olan şirketler arasındaki iletişimi sağlamaktadır. Online 

platform üzerinden şirketler son kullanma tarihi yaklaşmış, zedelenmiş, yıpranmış ürünleri 

alabilecek ve değerlendirebilecek sivil toplum kuruluşlarına ulaşarak ürünlerin kullanılması 

sağlamaktadır (Anonim, 2018f). 

Cropmobster 

Amerika’da faaliyet gösteren kuruluş, çiftçilerin hasat esnasında zedelenen ve ezilen ürünlerini 

toplayıp değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Böylece bir yandan dönüşümü sağlayıp israfı 

önlerken diğer yandan da yerel kuruluşlar arasındaki etkileşimi geliştirmektedir (Anonim, 

2018g).   

Cıty Harvest 

 

New York’ta market, restoran, fırın, pastane, otel gibi kurumları kendi ağı ile iletişimde tutan ve 

bu kurumlara ulaşarak kullanılabilecek gıdaları kurtaran girişim yılda 25 milyon kilogram gıdayı 

israf edilmekten kurtararak farklı alanlarda değerlendirmektedir (Anonim, 2018h).    

The Campus Kitchen 

Project 

 

Amerika’da öğrenciler tarafından başlatılan bu hareket lise ve üniversitelerin yemekhanelerinde 

artan yemeklerin yine okullardaki mutfaklarda kullanılarak yeniden değerlendirilmesini ve bu 

üretilen gıdaların geniş bir alanda aileler, çocuklar, öğrenciler için kullanılmasını 

amaçlamaktadır. Organizasyon ve üretim süreçlerinin tamamını öğrencilerin yönettiği ve 

yürüttüğü sistem yaklaşık 60 kampüste faaliyet göstermektedir (Anonim, 2018ı).  

Plan Zheroes 

 

Temel olarak gıda artığı oluşan işletmeler ile artıkları değerlendirebilecek kurumları bir araya 

getiren Plan Zheroes adını sıfır gıda atığı kahramanları olarak kodladığı kahramanlardan 

almaktadır (Anonim, 2018i).  

Zero Waste Jam 

 

Avusturya’da kurulan Zero Waste Jam temel olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca 

bulunmayan meyve ve ürünleri gerek satış yerlerinden gerekse sahiplerinin çağrısı halinde 

bahçelerden toplayarak reçel yapan girişimcilerin oluşturduğu bir faaliyettir. Yapılan reçelleri 

özellikle Viyana, Klosteunerneuburg, Graz, Österreich bölgelerinde yer alan mağazadalar da ve 

e-ticaret yoluyla satarak gıda israfının önüne geçmekte ve değer oluşturmaktadır (Anonim, 

2018j).   
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Ekmeğini İsraf Etme  

 

Sosyal sorumluluk projesi olan “ Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” 17 Ocak 2013 tarihinde 

başlatılmıştır. Kampanya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisinin 

koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Proje ile 

ekmek israfının boyutları ortaya çıkartılmakta, ekmek israfını önlemeye yönelik kamu, sivil 

toplum ve özel kuruluşlar ile çalışmalar ve projeler yapılmaktadır (Anonim, 2018l).  

Afiyet Olsun İsraf 

Olmasın 

 

Gıda israfını önleme ve bilinçlendirme platformu “Afiyet olsun israf olmasın” sloganı ile gıda 

israfını azaltmak, israf konusunda eğitimler düzenlemek, israfın çevreye verdiği zararı azaltmak 

amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için israfı önleme projelerine gönüllü 

kazandırmakta, israf bilincini artırmak için yarışmalar ve eğitimler düzenlenmektedir. 2018 

yılında afiyet olsun israf olmasın projesi kapsamında turuncu bayrak uygulaması hayata 

geçirilmiştir. Bu uygulama ile otel ve restoran işletmelerinde yapılan gıda israfının azaltılması 

hedeflenmektedir. Proje çerçevesinde “Turuncu Bayrak” çatısı altında toplanan işletmelerde; 

gıdaların satın alma, üretim, tüketim, değerlendirme, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçleri 

düzenlenmekte ve oluşturulacak gıda bankası aracılığıyla fazla yemekler ihtiyaç sahipleri ile 

buluşturulmaktadır (Anonim, 2018k).  

Tablo 2. Helal Belgelendirme Kuruluşları ve Standartları  
 

Ülke Kurum Standart Başlığı 

Türkiye 

TSE  
İş yerleri-Konaklama Tesisleri- Turizm Belgesi Olan 

Oteller- Sınıflandırma- Genel ve Özel Kurallar TSE 13683 

GİMDES Helal Otel ve Konaklama Hizmeti Genel Şartname 

ADL Belge Danışmanlık ve 

Eğitim Firması  
Helal turizm Sertifikası  

Dünya Helal Birliği Turizm Uygunluk Kontrol Listesi 

Singapur CrescentRating Helal Yıldız Kriterleri 

İran 
İran Milli Standart 

Organizasyonu Helal Turizm 

Malezya 
Malezya Standart 

Departmanı 
Müslüman Dostu Otelcilik Hizmetleri 

Rusya Rusya  Oteller ve Diğer Konaklama İşletmelerinde Helal Hizmetler 

Hırvatistan 

Halal İnternational 

Authority, Center for Halal 

Quality Certification 

Regulations on Certitification and Categorization  

Accommodation Facilities as Required Halal Quality 

Hindistan Halal İndia Halal Friendly Tourism 

Malezya Salam Standart Salam Standart 

Endonezya Endonezya Ulema Konseyi 
Halal and Sharia Complaint Hospitality Facilities and 

Service 

Kaynak: (Pamukçu ve Sarıışık, 2018).  

 

Tablo 3.Gıda İsrafını Önlemek İçin Tedarikçiye Yönelik ve Hijyen ve Temizlik Kaynaklı Kriterlerin 

Karşılaştırılması  

Turuncu Bayrak  
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Tedarikçiye Yönelik Kriterler 

İhtiyaçtan fazla gıda maddeleri alımı yapılmayacaktır.     

Gıda depolarında SKT kontrolü yapılarak tarihi geçen gıdaların atılması 

önlenecektir. 
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Stok fazlası gıda depolarda bulundurulmayacaktır.     

Günlük üretim planına göre alım planlaması yöntem geliştirilecektir.     

Satın alınan gıda ürünlerinde kısa süreli tüketimler olacak şekilde büyük gramajlı 

ambalajlar tercih edilmeyecektir. 
    

Gıda saklama koşulları belirlenmelidir.     

Gıdaların bozulma ve imhayı önleyecek koşullarda saklanması içim yöntem 

geliştirilmelidir 
    

Temizlik ve Hijyen Kaynaklı Kriterler 
Tesisin ve tesisteki donanımın temizliği ve hijyeni ile ilgili bütün prosedürler yazılı 

olmalı ve bunlara uyulmalıdır. Bir ana hijyen programı yürürlükte olmalıdır; 
    

Personel hijyeninin yetersizliğinden kaynaklı gıda bozulmaları önleyecek tedbirler 

alınmalıdır. 
    

Gıda ile temas yüzeyler ve materyallerden gıdaya bulaşmanın önlenmesi için uygun 

kimyasallar ile temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 
    

Gıdanın işlendiği bütün araç ve gereçler temiz tutulmalıdır.     

Çapraz bulaşmaya engel olunmalıdır.     

Personel hijyen eğitimi almış olmalıdır.     

Hijyen eksikliğinden kaynaklı gıdada mikrobiyolojik üremenin olması ve 

bozulmaların dolayısıyla imhaların önlenmesine yönelik eğitim planları olmalıdır. 
    

 

Tablo 4. Gıda İsrafını Önlemek İçin Personele İlişkin Kriterlerin Değerlendirilmesi  

Turuncu Bayrak  
T
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Personele İlişkin Kriterler 
İşletmelerin en az üç çalışanının Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme 

Seminerlerine katılıp ya da uzaktan eğitim sistemine dâhil olup “KATILIM 

BELGESİ” ‘ne sahip olması gereklidir. 

    

İşletme tarafından, gıda israfı konusunda bilincin artırılması, tedbirlerin alınması ve 

eylem planının uygulanmasını sağlamak için personele gerekli görüldüğü takdirde 

tekrar eğitim verilmelidir. 

    

Bütün çalışanlar, kişisel hijyen, GMP, temizlik ve sıhhi prosedürler, kişisel güvenlik 

programındaki rollerine ilişkin yazılı hale getirilmiş eğitime tâbi tutulmalıdır. 
    

Katılım belgesine sahip olan personeller, projenin yürütülmesi ve işleyişin 

denetlenmesinden sorumlu olacaklardır. 
    

Hem mutfak, hem de restoran bölümünde Turuncu Bayrak uygulamasının 

bilgilendirici materyalleri yer alması gerekmektedir. 
    

Müşterilere sunulan gıdaların üzerine kalori miktarları yazılacaktır.     

Açık büfe sistemi kullanılan işletmelerde, müşterileri küçük porsiyon kullanmaya 

yönelten ibarenin yer alması. 
    

Üretime İlişkin Kriterler     

Bütün ham maddeler ve ürünler, bir ürüne ilişkin bilgilere ihtiyaç olduğunda hızlı ve 

tam bir izleme ve geri çağırma yapılabilecek şekilde partilerine göre kodlanmalı ve bir 

geri çağırma sistemi yürürlükte olmalıdır. 
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Açık büfelerden parça parça alınamayan (meyve, ekmek vb.) gıdaların dilimlenerek 

sunulması gerekmektedir. 
    

Gıdalar planlı bir şekilde ihtiyaca göre üretilmeli ve müşterilere sunulmalıdır.     

Açık büfe ya da ücretsiz olarak sunulan gıdalarda çeşidin azaltılıp kalitenin 

yükseltilmesi gerekmektedir. 
    

Özellikle açık büfe uygulayan işletmelerin, işletmenin durumu da göz önünde 

bulundurularak alakart uygulamasına geçmesi gerekmektedir. 
    

Yemeğin servis edildiği kurumlarda meze direkt gelmemeli, müşteri meze seçimini 

kendi yapabilmelidir. 
    

Tüketilebilir gıdalardan yapılan süsleme ögelerine kurumda yer verilmeyecek, yemek 

alanında alternatif süslemelere yer verilmelidir. 
    

İşletmenin açık büfesinde bulunan büyük yemek tabaklarının yanında küçük 

porsiyonu teşvik eden en az 2cm küçük olan tabak kullanılmalıdır 
    

 

Tablo 5. Gıda İsrafını Önlemek İçin Geri Dönüşüme İlişkin Kriterlerin Değerlendirilmesi  
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Geri Dönüşüme İlişkin Kriterler 
Tesiste ortaya çıkan gıda atıklarının izlenmeli, veriler toplanmalı ve raporlanmalıdır.     

Mutfaklarda geri dönüştürülebilen atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için imkânlar 

olmalıdır. 
    

Günlük artan gıdaların sonraki gün için değerlendirilerek, kurumun sunumuna uygun 

bir yemek çeşidi olarak yer almalıdır. 
    

Kullanılamayacak gıda atıklarının en yakın atık merkezine ulaştırılarak komposto 

haline getirilmesi için işbirliği içinde çalışmaları gerekmektedir 
    

Hayvan barınaklarına gidebilecek gıdaların ilgili belediye aracılığı ile hayvan 

barınaklarına ulaştırılması için işbirliği içinde çalışmaları gerekmektedir. 
    

Hayvan barınaklarına gönderilecek gıdaların hayvanlara zarar vermeyecek şekilde 

ayrıştırılması gerekmektedir. 
    

Misafirlere İlişkin Kriterler 
Misafirler tesise girdiği andan itibaren görebilecekleri bir alanda gıda israfı önleme 

politikasını ve alınan önlemler hakkında bilgiler olmalıdır. 
    

Misafirlerden gıda israfının önlenmesi için destek istenmeli ve onların sürece katılımı 

sağlanmalıdır. 
    

Çocuk misafirlere yönelik gıda israfı hakkında duyarlılık eğitimleri ve etkinlikler 

yapılmalıdır. 
    

Misafirlerin odalarda kolayca görebilecekleri bir yerde gıda israfı ile ilgili duyarlılık 

çalışmalarının görsel olarak bulundurulmalıdır. 
    

Misafirlerin otelde uygulanan gıda israfı önleme ve bilinçlendirme programı ile ilgili 

görüşleri alınmalı ve değerlendirilmelidir. 
    

Turuncu Bayrak ile ilgili işletme müşterileri içinden değişik yaş gruplarına yılda en az 

3 kere etkinlik düzenlemelidir 
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Özet 
Turizmin önemi yıllar itibari ile sürekli artış göstermiştir. Ülkelerin ekonomik güçlerinin iyileşmesinde turizm 

sektörünün etkili olması turizm yöneticilerini, turizm gelirlerini artırmak adına stratejik kararlar almaya 

yöneltmiştir. Bu kararlar turizm eğilimleri üzerinde de etkili olmaktadır. Güncel eğilimler içerisinde olan helal 

turizm ise dünyada ki birçok ülkede çeşitli stratejiler ile uygulanmaktadır.  Türkiye için önemli bir uygulama olarak 

ortaya çıkan helal turizm hususunda hizmet kalitesinin arttırılması bağlılık-güven teorisi açısından önem teşkil 

etmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de helal konsept hizmet sunan otellerde konaklama yapan misafirlerin 

konsepte olan düşüncelerini güven ve bağlılık teorisi kapsamında incelemektir. Araştırmanın sonucunda 

misafirlerin helal konsept hizmet sunan otellerde aile ortamını yakaladıkları, çocukları için güvenli olduğu ve 

kendilerini özel hissettikleri tespit edilmiştir. Diğer taraftan personel seçimi ve eğitimi konusunda ve temizlik 

standartları hususunda katılımcıların çoğunluğunun memnun olduklarını belirten açıklamalar tespit edilmiştir. 

Genel olarak misafirlerin helal konsept otellerden memnun kalındığı ortak görüşü hakimdir. 

Anahtar Kelimeler: Helal Turizm, Helal Konsept Otel, Güven, Bağlılık 

 

THE COMMITMENT-TRUST THEORY IN HALAL TOURISM MARKET 

 

Absract 
The importance of tourism has increased continuously over the years. The fact that countries have an effect on the 

recovery of their economic powers has directed the tourism managers to alternatives to increase tourism revenues. 

These decisions also affect tourism trends. Halal tourism, which is one of the current trends, is implemented with 

various strategies in many countries around the world. In this case, the quality of the halal concept hotel services 

that are being implemented in Turkey is becoming important. The aim of the study was to evaluate the service of 

the halal concept hotel in Turkey within the scope of the theory of trust and commitment. As a result of the research, 

it was determined that the guests had a family atmosphere in the hotels that offer halal concept service, they were 

safe for their children and they felt special. On the other hand, explanations regarding the selection and training of 

personnel and the standards of cleanliness were found to be satisfied by the majority of the participants. In general, 

guests stated that they were satisfied with halal concept hotels. 

Keywords: Halal Tourism, Halal Concept Hotel, Trust, Loyalty 

 

 

GİRİŞ 

Turizm hizmet sektörü olmasından dolayı kendine ait özellikleri bulunan bir sektördür. Bu bakımdan 

diğer sektörlerden farklıdır. Pazarlamanın temel ilkeleri uygulanırken turizm işletmelerinde mal yerine 

hizmet ürettiği dikkate alınır. Turizm pazarlaması genel olarak talebin özelliklerinin dikkate alınması 

ile yapılan yönetim veya belirli bir misafir grubunun ihtiyaçlarının tespit edilip sadece o gruba 

yönelinmesidir. Turizm pazarlamasında mevsimsellik, hizmetin soyut olması, üretildiği yerde 

tüketilmesi, talebin değişken olması ve yüksek sabit maliyetlerin bulunması pazarın kendine haiz 
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özelliklerindendir. Dolayısıyla turizmde pazarlama karması elemanları da değişkenlik göstermekte olup 

bunlar; fiziksel çevre, insan ve süreç yönetimidir (Uygur, 2017:61-71). 

Turizmin önemi yıllar itibari ile sürekli artış göstermiştir. Ülkelerin ekonomik güçlerinin iyileşmesinde 

de etkili olması turizm yöneticilerini turizm gelirlerini artırmak adına alternatiflere yöneltmiştir 

(Sandıkçı, Çelik ve Başat, 2016). İnsanlar dinlenme, eğlenme, seyahat etme, yeni yerler görme vb. 

ihtiyaçlarını yılın belirli dönemlerinde bulundukları yerin dışında yerine getirmektedir. Bu hareketin 

dini kural ve inanışlar çerçevesinde yerine getirilip aynı zamanda seyahate devam edilmesi helal turizm 

uygulaması olarak adlandırılmaktadır. Helal turizm, seyahat eden misafirlerin konaklama, seyahat, 

rekreasyon, yiyecek-içecek ihtiyacını gidermesi esnasında İslami inanışlarını yerine getirebilmesini 

mümkün kılmaktadır. Mütedeyyin turistler için seyahat etmek, İslam dini kuralları çerçevesinde 

kalınması şartıyla meşru kabul edilebilmektedir (Tekin, 2014; Pamukçu, 2017). 

Helal turizm ekonomik ve sosyal açılardan kazançlar sağlamaktadır. Dolayısıyla her bölgenin kendi 

bünyesindeki uygun kaynakları yönetmesi ve pazarlaması gerekmektedir. Önemli bir çoğunluğu 

Müslüman olan Türkiye’de İslam inancına uygun yaşantının ve turistik ürün çeşitliliğinin bulunması 

oldukça güçlü bir avantajdır (Pamukçu, 2017). Helal turizm pazarının niş pazar olması dikkate 

alındığında dünyada da Malezya’dan sonra ikinci konumda Türkiye’nin olduğu düşünüldüğünde 

standart belirleme ve oluşturulan standartlarla sektöre liderlik yapmak oldukça önemlidir. Türkiye’nin 

yıllık turist ortalaması oldukça yüksek olmasına rağmen aynı doğrultuda turizm gelirine sahip olmaması 

farklı turizm uygulamalarına yönelmelere neden olmaktadır. Helal turizm bu bağlamda iyi bir fırsat 

olabilir. Bu nedenle uygun standartların geliştirilmesi gerekmektedir (Baysal, 2017:10).  

Türkiye, turizm sektöründe deneyimli ve başarılı olması, tüm dünyada iyi bir imaja sahip olması, 

iletişim, teknoloji, bankacılık ve ulaşım imkânlarının çok gelişmiş olması, farklı turizm türlerini 

barındırabilen bir sektör olması açısından avantajlı bir ülkedir. Helal konsept otel işletmelerinde 

işbirlikçi yaklaşım ile birlikte rekabet ortamı geliştirilmelidir. Ortaklaşa kararların alınmasıyla da 

pazarın genişletilmesine olanak sağlanmalıdır. Ortak rezervasyon sistemi ve seyahat sistemi ile de 

öğrenme ortamının geliştirilmesi gerekmektedir (Bilgin, 2017:9). 

2018 yılında 140 milyon Müslüman turist dolaşım sağlamıştır. 2020 yılında 160 milyon ve 2026 yılı 

itibari ile de 230 milyon Müslüman turistin seyahat etmesi tahmin edilmektedir. Müslüman nüfus 

yoğunluğu fazla olan ülkeler içerisinde Türkiye ikinci sırada yer almaya devam etmektedir. Endonezya 

ve Malezya ilk sırayı paylaşmaktadır. Türkiye, nüfusundaki Müslüman yoğunluğu açısından da dünyada 

üçüncü sırada yer almaktadır (GMTI, 2019).  

Otelcilik sektöründe bulunulan destinasyondaki ve ülkedeki rakiplerin yanında ülke sınırları dışındaki 

otellerle de rakip olunmaktadır. Bu durumda iyi bir marka olabilmek için misafirini iyi ağırlamak 

gerekmektedir. Misafir ağırlandıktan sonra ise misafirle olan ilişkinin devamlılığı sağlanmalıdır. Bunu 

sağlamanın yolu da iyi bir pazarlama stratejisi geliştirmek ve müşteri odaklı olmaktır. Helal konsept 

oteller ise ürettikleri hizmet ürünlerinde misafirlerini daha çok memnun edebilmek amacıyla diğer otel 

konseptlerinden farklılaşmalıdırlar. Bu farkı oluşturmada misafirlerin beklentileri iyi analiz edilmeli ve 

ihtiyaçları yeteri kadar karşılanabilmelidir. Bunu yaparken misafirin dilek ve şikâyetlerini dikkate almak 

oldukça önemlidir. Misafirlere sunulan hizmet kalitesini doğru ölçebilmek ve değerlendirebilmek 

gerekmektedir. Bu ölçümleri yapabilmek adına sadece standartlar geliştirmek yeterli değil, misafirin 

değerlendirmeleri de dikkate alınmalıdır. Misafir profiline göre helal konsept otel tarafından oluşturulan 

vaatler doğru seçilmekle kalmamalı kesinlikle uygulamaya konulmalıdır ki misafirin güveni 

kazanılabilsin. Oluşturulan bu güvenle birlikte misafirle olan iletişim ve ilişkiler geliştirilerek 

misafirlerin helal konsept otele olan bağlılıklarının artırılması sağlanmalıdır. Bu bağlamda helal turizm 

konseptinden beklentiler derlenip bir standart oluşturulabilir ancak bu standartların uygulayıcıları yine 

hizmet sektörü olması açısından çalışanlardır.  

Bu araştırmada Türkiye’deki helal konsept otellerin tercih edilme nedenleri bağlılık ve güven teorisi 

açısından açıklanmaya çalışılmıştır. Türkiye’deki helal konsept otellerin turizm pazarlaması açısından 

güven ve bağlılık temellinde değerlendirmeleri incelenmiştir. Araştırmanın amacı, helal konsept 

konaklama hizmeti almış misafirleri nelerin güvende hissettirdiği ve tekrar konaklamalarını sağlayacak 
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olan durumların neler olabileceğini incelemektir. İlgili alan yazına helal konsept otellerin nasıl 

farklılaşmaları gerektiği konusunda katkıda bulunması açısından bu araştırma önem arz etmektedir.  

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Turizm, insanların bir takım itici veya çekici sebepler ile devamlı olarak yaşadıkları yerlerden geçici bir 

süre zarfında ayrılarak farklı bir yerde merak, gezme, dinlenme, görme, öğrenme, sosyo-kültürel 

ihtiyaçlarını giderdikleri seyahatler olarak tanımlanmaktadır (Uçkun, 2004:28). Turizm kelime kökü ve 

anlamı olarak da insanların belirli sürede bulundukları yerden ayrılıp dairesel bir hareketle beklentilerini 

karşılayıp ayrıldıkları yere geri dönmelerini ifade etmektedir (Ağaoğlu, 1991:24). Emek yoğun bir 

hizmet sektörü olan turizm, tarihi süreç boyunca gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde 

gördüğü rağbeti günümüzde de koruyarak sürdürmektedir. Bu durumu sağlayan en büyük olgu, hızlı 

değişen, gelişen ve kendini çeşitlendiren bir sektör olmasından kaynaklanmaktadır. Sektörün ülke 

ekonomilerine yansıması olumlu ve hızlı olduğundan ön plana çıkmıştır. Küreselleşen dünyada hızla 

değişen ve gelişen dinamikler, teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmeler, eğitim ve refah seviyesindeki 

artış turizm faaliyetlerine katılan kişilerin talep ve beklentilerinde de farklılığa sebep olmuştur. Bu 

durum ve farklı turist şablonu, İslam ülkelerinde de paralellik göstermekte (Boğan, Batman ve Sarıışık, 

2016). Bu durum akademisyenlerle beraber işletmelerinde dikkatini çekmiş, araştırmalarını ve 

çalışmalarını bu alana yoğunlaştırmışlardır. Yapılan çalışmalar sonucu beklenti ve talepleri 

karşılayabilmek noktasında helal turizm kavramına uygun, helal turistik ürün ve hizmet üretmek 

zorunluluk arz etmiştir (Zulkharnain ve Jamal, 2012:338). Helal tanımı Müslümanlar için sadece yeme-

içme ürünleri ile alakalı değil, yaşamın tüm anlarında hayatına yön verecek olan bir kavramdır. Bazı 

konaklama işletmeleri de bu hassasiyetleri gözeterek misafirlerine hizmet sunmaya çabaladıkları için 

helal konseptli konaklama işletmeleri olarak adlandırılmaktadır (Boğan, Batman ve Sarıışık, 2016). Bu 

hassasiyetle üretilen turistik ürün ve hizmetler ise helal turizm pazarı kapsamında değerlendirilmektedir 

(Pamukçu, 2017:73).   

Günümüz ürün ve hizmet pazarlarında çetin bir rekabet gözlenmekte, belirsizlik ve hızlı tüketim birçok 

ürünü kısa sürede yok etmektedir. Bu durum işletmeler için rekabette avantaj sağlamayı ve 

sürdürülebilirliği zorlaştırmaktadır. Günümüz toplumundaki yeni nesil bilinçli tüketicinin talep ve 

beklentileri değiştiği gibi aynı zamanda sunulan ürün ve hizmetleri araştıran, karşılaştıran ve kendisine 

uygunluğunu belirlemek için emek harcayan bir tutum sergilemektedir (Burnett ve Hutton, 2007). Bu 

değişim ve gelişim yönünde işletmeler rekabette üstünlük sağlayabilmek için tüketici ile iletişim 

sürelerini had safhaya çıkartacak unsurları devreye sokmak zorundadırlar. Bu unsurları belirlemek, 

korumak ve geliştirebilmek için de bağlılık ve güven kuramı temel alınmaktadır. Morgan ve Hunt (1994) 

bağlılığı; oluşturulan ve devam eden ilişkide bağlılığı ifade edilen kişinin ilişkisinin sürmesi için tüm 

gayretini göstermesi, olarak tanımlamaktadır. Morgan ve Hunt (1994) güven kavramının da oluşturulan 

ve devam eden ilişkide paydaşlardan birinin, etkileşim içinde olduğu karşı tarafın güvenilir ve dürüst 

olduğu inancının var olduğu durumlarda hissedileceğini savunmuştur. İlişkide paydaşlardan birinin 

çabası ile sergilediği davranışlar güven ortamını oluşturacak ve gelişim değişim sayesinde taraflar 

arasında olumlu sonuçlar vuku bulacaktır (Özdemir ve Koçak, 2012). 

Kişiler arası ilişkilerin uzun sürelere yayılması sosyal yaşantılar açısından önemlidir. İşletmeler 

açısından güvenli ilişkilerin kurulabilmesi kurum içinde ki çalışanlar arasında olduğu gibi kurumun dış 

paydaşları ile olan ilişkileri açısından da gerekliliktir. Bu ilişkiler zamanla pazarlamayı da içine almıştır. 

Pazarlamada alıcı ile satıcı açısından faydalı olabilmek amacıyla sosyal ilişkiler önemli hale 

gelmektedir. Müşteri odaklı ilişkiler oluşturulmaya çalışılmış ve daha ileriye gidilip müşteri ile ortak 

üretim ilişki temelli çalışmalar yapılmıştır (Yağcı ve Çabuk, 2015:330).  

Pazarlama açısından güven ve bağlılık hizmet sektöründe ön plana çıkmaktadır. Bir ilişkide devamlılığın 

sağlanabilmesi için tarafların tutarlılığı ve dürüstlüğü gereklidir. Bu bağlamda paylaşılan değerler ve 

öncel değerlerin kabullenilmesi gerekmektedir. Kabullenme, iş birliği, fonksiyonel anlaşmazlıklar gibi 

çıktıların oluşabilmesi için ise öncel değerleri ve çıktıları birbirine bağlayan güven ve ilişki temelli bir 

durum oluşturulmalıdır (Yağcı ve Çabuk, 2015:332). Müşterilerin sorunlarına çözümler getirebilmek, 

ilişkiyi sürdürmek anlamında tek başına yeterli değildir. Bağlılığın sağlanabilmesi için güven, tatmin, 
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çatışma gibi unsurlar etkilidir. Satıcıya duyulan güvenin ve etkili iletişimin bağlılığı artırması uzun 

süreli ilişkilerin kurulması açısından önemlidir. Bu nedenle güvenin derinleştirilmesi ve artırılabilmesi 

adına çalışmaların yapılması gerekmektedir (Hacıefendioğlu, 2005:23). Misafirlerle doğru ve olumlu 

iletişim kurmak işletmeye güvenin artmasında önemlidir (Hacıoğlu ve Göral, 2017). 

Turizm sektöründe turistin yabancı bir ülkeye seyahat ederken ilk düşündüğü konulardan biri de 

güvenlik ve sonrasında tatilini amacına uygun yapabilmesidir. Otel işletmesi tarafından vaad edilen 

hizmetlerin yerine getirilmesi, beklentilerin karşılanabilmesi güven-bağlılık bağlamında oldukça 

önemlidir (Yağcı ve Çabuk, 2015:337). Tüketicinin markaya olan bağlılığının arttırılması ve 

sürdürülebilmesi için güven önemlidir. Müşterinin markayı sevmesi ve markaya olan ilgisinin artması 

güven unsuru ile ilişkilidir. Olumlu bakış açısının geliştirilebilmesinde markaya güven duymak etkilidir 

(Çabuk ve Demirci Orel, 2008:11). Tüketicinin güvenini sağlamada hizmet edilen fiziksel ve sosyal 

ortam düzenleyici bir etkiye sahip olmaktadır. Bu nedenle hizmet edilen ortam; doğruluk, 

yardımseverlik ve bağlılıkla ilişkili bulunmuştur (Koç ve Kaya, 2012). Hizmet sektöründe bağlılığın 

sağlanabilmesi hizmetin kalitesi ile ilgilidir. Hizmetin algılanma şekli ile markanın bağlılığı arasında 

dolaylı da olsa bir etki bulunmaktadır (Usta ve Memiş, 2009:20). Yönetici ile personelin arasındaki 

iletişimin kuvvetli olması, çalışanların örgüte olan bağlılıklarını artırır, performanslarını olumlu etkiler 

(Çubukçu ve Tarakçıoğlu 2010:71), bu durum müşteri memnuniyetine de yansımaktadır. Güven ve 

bağlılığın oluşmasında çalışanların da güvenilir olması turiste güven vermesi açısından oldukça önemli 

bulunmuştur (Şimşek, 2018). Dolayısıyla kaliteli hizmet için çalışanların iş tatminini artıran yöntemler 

önemlidir (Taşlıyan, 2007).  

Helal ürünlerin pazarlanmasında sertifikasyon ve tanıtım eksikliği bulunmaktadır. Sertifikalı üretim 

yapan şirketlerde denetimlerin yeterliliğine duyulan şüphe, güven konusunda soru işaretlerinin devam 

etmesine neden olmaktadır. Oluşturulan sertifikaların da kendi aralarında standartlarının olmayışı 

güvenin sağlanması konusunda problemlerin devam etmesine neden olmaktadır (Torlak, 2012:7). 

Helal konsept otel işletmelerinde satın alma sorumlularının beş yıldızlı otellerde %60’ı, dört yıldızlı 

otellerde ise %64’ü yeterli bilgi sahibidir. Helal konsept otel işletmelerinde personelin %70 gibi önemli 

bir çoğunluğunun helal gıda konusunda yeterli eğitimi almadıkları belirtilmektedir. Ayrıca personelin 

ve müşterinin gıda israfını önleme konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir (Aydın ve Sormaz, 

2017). Helal turizm konaklamasında tatilcilerin önemli buldukları ilk konu, yiyecek servisinde domuz 

eti ve ürünlerinin bulunmamasıdır. Önem derecesine göre sırasıyla odaların ses yalıtımlı olması, fotoğraf 

çekme ve görüntü alınmamasıdır. Bunun yanı sıra ramazan ayına ilişkin hassasiyetlerin gösterilmesi 

önemli bulunmuştur (Tekin ve Turan, 2017). Otel işletmelerinde gıda üretiminin çok olduğu dikkate 

alındığında gıdanın helal açıdan güvenilirliği önemli hale gelmiştir.  

Tüketilen gıda çeşitliliğinin artması üstelik pazarlama olanaklarının da kolaylaşmasından dolayı gıda 

kontrolünün dikkatli yapılması önemlidir. Mutfakta yiyecek üretiminde kullanılan her türlü gıdanın 

işlenmiş halde gelmesi kontrolün daha bilinçli yapılmasını gerektirmektedir. İşlenmiş et ürünlerinin 

etiketleri ve hayvansal gıdalardan yapılan gıda katkı maddelerinin menşei bilgileri araştırılmalıdır 

(Üstün, Karaosmanoğlu ve Turan, 2017). Helal gıda konusunda yetkili bir makam olan Diyanet İşleri 

Başkanlığının daha çok bilgilendirme yapması önemlidir (Güzel ve Çağlar, 2017). Müslüman turistlerin 

satın alma kararlarında helal ürünler ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda helal ürün hususunda 

tüketicilerinin tercihleri, ihtiyaçları ve değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Tüketiciler helal 

ürünlerin daha temiz ve hijyenik şartlarda üretildiğini, kaliteli ve tadının iyi olduğunu belirtmişlerdir 

(Boyraz, Mutlu, Güvenen ve Dikmen, 2017). Helal turizm kapsamında çalışan rehberlerin de gezi 

süresince turist kafilesinin İslami hassasiyetlerini dikkate alarak tur planlamasını yapmalı, namaz 

saatlerini dikkate almalı, alkolsüz işletmeleri ve helal sertifikalı ürünlerin sunulduğu yiyecek-içecek 

mekânlarını tercih etmelidir (Pamukçu ve Kaynaş, 2018, 648). 
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YÖNTEM 

Bu çalışmada; Türkiye’de helal konsept hizmet sunan otellerde konaklama yapan misafirlerin konsepte 

olan düşüncelerini güven ve bağlılık teorisi kapsamında incelemek amaçlanmıştır. Washington’ da 

bulunan Pew Araştırma Merkezi Din ve Kamu Hayatı Forumu’nun, “Müslüman Nüfusunun Geleceği 

2030 Öngörüsü” adıyla yayınladığı rapora göre dünyada %20 civarında olan Müslüman nüfusun 2030 

yılında %26,4 oranına ulaşacağı belirtilmektedir (PEW’den aktaran, Aktaş, 2014). Beklenilen bu artış 

ile helal gıda pazarına ve daha bilinçli genç Müslümanlar aracılığı ile ihtiyaçlarının karşılanması 

hususunda helal konsepte olan talebin de artacağı düşünülmektedir. Yükselen değer helal turizm 

kapsamında pazardan istenilen payı alabilmek için her bütçeye ve tercihe uygun hizmet sunabilmek ve 

beklentileri karşılayabilmek önem arz etmektedir. Bu durum aynı zamanda çalışmanın önemini 

belirtmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen verilerin karar vericilerin orta ve uzun vadeli planlamalar 

yaparken kullanabilmeleri, pazarlama ve tutundurma çalışmalarında faydalanabilmeleri açısından önem 

teşkil edeceği düşünülmektedir. 

Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Nitel araştırma birinci elden bilgi toplayan ve katılımcılarla 

doğrudan ilişki kuran bir araştırmadır (Balcı, 2013:38). Veri toplama aracı olarak görüşme formu 

tekniğinden faydalanılmıştır. Çalışma kapsamında veri toplama aracı olarak görüşme tekniğinin 

kullanılmasının nedeni; konuyu daraltmadan katılımcının kişisel yorumlarına ulaşıp derinlemesine bilgi 

elde etmektir. Soru formu oluşturulurken daha öncesinde yapılan literatür taramasından elde edilen 

bilgiler ışığında önemli görülen kısımlara ilişkin sorular hazırlanmıştır. Oluşturulan soru formunda 5’i 

açık uçlu 7’si demografik bilgileri içeren çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. 

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki helal konsept oteller oluşturmaktadır. Türkiye’de tam olarak helal 

konsept otel hizmeti veren işletmelerin tahmini sayısı MÜSİAD 2017 raporuna göre 63 olup önemli bir 

çoğunluğu (45) Antalya ve Muğla illeri sınırları içerisindedir. Araştırmada basit tesadüfi örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Sayıca yeterli helal konsept hizmet veren otelin bulunmasından dolayı 

araştırmanın örneklemini Antalya ilindeki helal konsept hizmet veren otellerde konaklayan misafirler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı gereği ve gerekli temsili sağlayabilmesi açısından helal konsept 

hizmet veren otellerde konaklayan 15 katılımcıya hazırlanan soru formu aracılığı ile helal konsepte olan 

güven ve bağlılıkları ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Bu kişilerin seçilme nedeni turistik seyahatlerinde 

veya tatillerinde helal konsept hizmet veren işletmeleri tercih etmeleridir. 15 katılımcıya ait cinsiyet, 

yaş, medeni durum, öğrenin durumu, mesleki pozisyonu ve mesleki deneyimi Tablo.1 de verilmiştir. 

Araştırma 2019 yılı mart ve nisan aylarında yapılmıştır. Katılımcıların verdiği cevaplar ile araştırmanın 

verileri elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenerek araştırmanın bulguları 

oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın, misafir memnuniyeti sağlama hususundaki verilere 

katkı sağlayacağı düşünülürken, zaman ve maliyet kısıtları sebebi ile her türlü bütçe ve tercihe uygun 

diğer helal konsept konaklama işletmelerinde araştırma uygulanamamıştır.    

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmaya katılanların tamamen helal konseptli oteldeki tatillerini içeren cevaplar vermeleri istenmiş 

olup araştırmaya katılan15 katılımcının demografik özellikleri tablo 1 de verilmiştir. Katılımcıların 6’sı 

erkek 9’u kadından oluşmakta olup, çoğunluğu 36-45 yaş aralığındadır. Katılımcıların 10’u evli olup, 

13 kişi ön lisans ve üstü diplomaya sahip kişilerdir. Katılımcıların 10’u 8 yıl ve üstünde iş deneyimlerine 

sahip olup araştırmaya katılanların eğitim düzeyi yüksek, aktif iş hayatının içinde olan kişilerden 

oldukları görülmektedir. 

          Tablo 1. Demografik Bilgiler 

Katılımcı 

No 

Cinsiyet Yaş Medeni 

Durum 

Öğrenim 

Durumu 

Mesleki 

Pozisyonu 

Mesleki 

Deneyim 

1  E 36-45 Bekar Lisans Memur 12-15 

2  E 26-35 Evli İlköğretim Aşçıbaşı Yrd. 15 üstü 

3  K 46-55 Evli Lise Serbest Meslek 8-11 
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4  E 36-45 Evli Lisans Yönetici 8-11 

5  E 36-45 Evli Lisans Öğretmen 12-15 

6 K 36-45 Evli Lisans Öğretmen 15  

7 K 26-35 Evli Ön lisans Güvenlik 4-7 

8 E 36-45 Evli Lisans ü. Fotoğrafçı 15 

9 E 18-25 Bekar Lisans Öğrenci 1 

10 E 36-45 Evli Ön lisans Otel Müdürü 15 

11 E 26-35 Bekar Lisans ü. Akademisyen 1 

12 E 18-25 Bekar Lisans ü. Öğrenci 1-3 

13 E 36-45 Evli Lisans ü. Akademisyen 8-11 

14 K 26-35 Bekar Lisans Öğretmen 8-11 

15 K 36-45 Evli Lisans Girişimci 12-15 

 

Katılımcılara helal turizm ile ilgili akıllarına gelen en önemli 3 şeyin ne olduğu sorulduğunda yarıya 

yakını en çok hijyen ve temizlik, daha sonra da helal gıda kavramlarını kullanmışlardır. ‘’Helal gıda, 

temizlik ve mahremiyete özen gösterilmesi’ ’gibi açıklamalar misafirlerin en çok belirttiği konulardan 

olmuştur. Diğer önemli noktada ise ‘’Güven, dürüstlük ve hijyen’’ açıklamaları dikkati çekmektedir. 

Bunların dışında; mahremiyet, aile ortamı, plajın ayrı olması, kalite, fiyat, dine uygun hizmetin 

verilmesi, çocuklar için faydalı içeriklerin mevcut olması, personelin de dine uygun davranması ön plana 

çıkan başlıklardır. 

Katılımcılara ‘Hizmet aldığınız Helâl konsept otellerin vaad ettiği yükümlülükleri yerine getirmesi 

konusunda ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna; katılımcıların 7’si ‘’Helal konseptli oteller için 

standardizasyon geliştirmesi gerekiyor” açıklamasını yapmıştır. Bunun yanında personel kalitesinin 

düşük olduğunu, ticari mantığın helal algısına zarar verdiğini, yemek servisi çeşitliliğinin az olduğunu 

belirtenler tespit edilmekle beraber huzurlu ve mutlu bir ortamın oluşturulduğu da belirtilmiştir. Verilen 

hizmeti yeterli bulsa da standartların çeşitlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Evrensel normlara uygun 

standartların geliştirilmesi, Türkiye’deki otellerin birincil amacı olması gerektiği vurgulamıştır.  

Diğer taraftan katılımcılar ‘Hizmet aldığınız Helâl otel konseptinde sizi tatmin etmeyen ve çatışmaya 

neden olan durumlar nelerdir? sorusuna ‘’ Şu ana kadar karşılaşmadım’’ gibi cevaplar ile 9 kişi tatmin 

olunmayan bir durum yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Ancak bazı katılımcılar, fiyat -kalite- standart 

karşılaştırmasını yeterli bulmamakta, gıdaların bazı misafirlere uygun olmadığını söylemekte ve yemek 

saatlerindeki sıkışıklığa dikkat çekmektedirler. Bu durumda konseptin helal olmasına ilişkin bir 

tatminsizlik çok az olmakla beraber sorunlar daha çok genel hizmet şartları ile daha yakından ilgilidir. 

Bununla birlikte kurumun kurallara uyması konusunda müşterilerini uyarmadıkları da belirtilmiştir. Bu 

durum diğer müşteriler üzerinde oldukça rahatsız edici bir davranış sergilemelerine neden 

olabilmektedir. Ayrıca ‘’Kıble yönünün dolabın içinde olması beni rahatsız etti, pusula olabilirdi’’ 

açıklaması da helal konseptli bir yer için gizli bir yerde yön gösterilmiş olması olumsuz bir durum olarak 

kabul edilmektedir. Bu durumun konseptin özelliğine uygun olmadığı belirtilmiştir. Otelde misafirin 

konakladığı odanın içerisinde ayakkabı ile de dolaşıldığı düşünüldüğünde seccadenin serildiği yerin 

temiz olması da önemlidir. Bu araştırmada da misafirler temizlik ve hijyene özellikle vurgu 

yapmışlardır. Dolayısıyla namaz kılma ve ibadet ihtiyacını giderilebilecek bir köşenin oluşturulması 

konseptin özelliklerini vurgulamak adına önemlidir. 

Helal konsept otel deneyimi yaşayan misafirlerin hizmet aldıkları yere tekrar gelmelerini sağlayacak 

hizmetlerin neler olduğu sorulduğunda; ‘’Gıdaların helal sertifikalı olması, deniz ve havuzların bay 

bayan ayrı ve temiz olması, mahremiyet, güler yüzlü personelin olması ve temizlik” en çok dikkat çekilen 

noktalar olmuştur. Bunlara ek olarak aile ortamının bulunması ve konfora dikkat çekilerek ibadet 

olanağı ve ezan duyulması belirtilmiştir. En önemlilerinden birisi de ‘’Kendimi özel hissetmem ve 

tercihlerime saygı duyulması’’ gibi açıklamanın belirtilmesi bu konsept için ulaşılabilecek en önemli 

başarıdır.  

Diğer taraftan, katılımcılar helal konsept otellerde helâl sertifikalı ürünlerin kullanılıyor olmasını 

olmazsa olmaz olarak değerlendirmekte, bu durumu,” İçim rahat güvenle kullanabiliyorum”, 

‘’Kesinlikle güven duygusu oluşturuyor’’ şeklinde ifade edilmektedir. Gıda konusunda israftan kaçınma 
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da önemli bir konudur ve İslam dinince önem verilen durumlardan biridir (İstanbullu ve Bayram, 2017). 

Helal sertifikalı ürünlerin kullanımının huzurlu olmalarını sağladığı ve aslında zorunlu tutulmaları 

gerektiğini belirten açıklamaların yanında yine de denetlenmeleri gerektiğini belirtenler de mevcuttur. 

Helâl sertifikalar içeren ürünlerin güven duygusu oluşturduğu tespit edilmiştir. Dolayısı ile helal konsept 

otellerin helal sertifikalı ürünlerle hizmet sunması güven açısından önem teşkil etmektedir. 

Bu araştırmada misafirler çocukları için güvenilir bir ortamın bulunduğunu belirtmişler ve özellikle de 

konseptte aile ortamının bulunduğunu vurgulamışlardır. Araştırmaya katılanların çoğunluğunun evli 

olduğu da göz önüne alındığında helal konsept otellerin evli ve özellikle de çocuklu misafirler açısından 

avantajlı konumda olduğu görülmektedir. Helal konsept işletmelerde konaklama tercihini daha çok 

ailesi ile birlikte gelen misafirler oluşturmaktadır (Oflaz, 2015:104). Bir aile için çocuklarının ne kadar 

değerli oldukları da dikkate alındığında helal konsept otellerin önemi daha da ön plana çıkmaktadır. 

İslami yaşam biçimi misafirlerin bu tarz fiziksel ortamları seçme nedenlerinin en başında gelmektedir. 

Diğer nedenlerin içerisinden çocukların İslami yaşamdan uzaklaşmaması ön plana çıkmaktadır 

(Pamukçu, 2017:153).  

Bu araştırmada misafirlerin önemli bir kısmı çalışanların güler yüzlü olmalarından memnun olduğunu 

vurgulamakla birlikte personel kalitesinin artırılması gerektiğini de belirtmişlerdir. Helal konsept 

otellerin aile ortamı oluşturma hususundaki başarısı düşünülürse, bağlılığı arttırmada personelin etkisi 

büyüktür. Bu sebeple personel seçimi ve personelin konsept kurallarına uygun eğitimi ön plana 

alınmalıdır. Emek yoğun bir sektör olması sebebiyle çalışanların emeğinin karşılığını alıyor olmalarının 

da önemi vurgulanmıştır. İş tatmininde çoğunlukla iş görenlerin ihtiyaçlarının ne kadar karşılandığı ve 

beklentilerinin giderilmesi kendi aralarındaki tutumları ile ilgilidir. Günümüzde çalışanları iç müşteri 

olarak görebilmek ve gerçek hizmet edilen müşterilerin de dış müşteri olarak adlandırılması iki tarafın 

da memnuniyetlerinin yüksek olmasını sağlamaktadır.  

Tüm bunların yanında destinasyon markası oluşturmada gastronomi çok önemli bulunmaktadır. 

Destinasyona bağlı turistler kazanmakta gastronomi etkilidir (İlban, Bezirgân ve Çolakoğlu, 2018). Türk 

mutfak kültürünün de helal konsept oteller açısından uygun olması güvenilirliği olumlu etkilemektedir.  

Misafirler, helal konseptli otelleri tekrar tercih etmesinde kendilerini özel hissetmeleri ve inançlarına 

saygı duyulması oldukça etkili olmakla birlikte kalite açısından da standartların geliştirilmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Turizm, tüm dünya ülkeleri için potansiyeli nispetinde önemli gelir kaynağı sağlayan sektörlerin başında 

gelmektedir. Gelişmekte olan ülkeler kadar gelişmiş ülkelerde turizm kaynaklarından en üst verimi 

alabilmek için çalışmaktadır. Bu durum ülkelerin, bölgelerin hatta illerin pazardan daha büyük pay 

alabilmek için birbiri ile çetin bir rekabet içinde olmalarına sebep olmuştur. Pazar payını arttırmak için 

turizm faaliyetleri çeşitlendirilmeye çalışılmış, en eski ve en çok rağbet gören deniz-kum-güneş 

üçlüsüne alternatif ve tüm sezona yayılabilecek uygulamalar geliştirilmeye çalışılmıştır.  

Değişim hayatın her alanında ve döneminde var olduğu gibi turizm sektörü ve turist profilinde de 

kendini göstermektedir. Gelir düzeyindeki artış, hayat şartlarındaki değişim ve gelişim, ulaşım 

imkânlarındaki rahatlama, bilişim ve iletişimin yaygın kullanımı turistik faaliyetlerden faydalanmak 

isteyen kişilerin sayısını ve profilini değiştirmiştir. Bu grupların başında mütedeyyin turist kitlesi olarak 

adlandırılan, sayı ve ekonomik boyut olarak çok büyük bir kitlenin varlığı ön plana çıkmıştır. Bu kitlenin 

inanç, değer ve beklentilerinin karşılanmaya çalışıldığı turizm türü helal turizm olarak 

adlandırılmaktadır.  

Türkiye, turizm kaynakları açısından oldukça zengindir. Bu duruma bağlı olarak turizm sektöründe 

deneyim ve başarı sağlamıştır. Türkiye’nin Müslüman nüfus yoğunluğu fazla olan ülkeler arasında en 

çok turist çeken ülke olması, yıllardır süregelen turizm tecrübesi, birçok Müslüman dostu destinasyona 

ev sahipliği yapması gibi avantajları, seyahatin başlangıcından bitişine kadar belirli şartlara uyulması 

gereken helal turizm bağlamında avantaj teşkil etmektedir. Türkiye’nin bu alandaki rekabet gücü; 
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coğrafi konumu, derin tarihi, kültürel geçmişi gibi üstün özelliklerden kaynaklanmaktadır. Daha da 

önemlisi deniz-kum-güneş üçlüsüne alternatif geliştirilmeye çalışılan turizm uygulamaları arasında 

sayılan helal turizm aslında tüm turizm türlerini talep edebilecek turist profili sayesinde turizmin toptan 

sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak bir uygulamadır. Diğer taraftan bu konseptde hizmet vermek 

isteyen işletmelerin, ibadetten, yeme-içmeye ve konaklamaya kadar mütedeyyin turistlerin gün içindeki 

tüm beklentilerini helal çerçevede karşılamaları gerekmektedir. Günün teknolojik ve bilişim imkânlarını 

ziyadesiyle kullanan bilinçli genç nesil, talep ve beklentilerini karşılama noktasında derinlemesine 

araştırmalar yapmakta, tercihleri sonrasında karşılaşılan olumsuz durumlarda da haklarını sonuna kadar 

aramaktadır.  

Helal konsept işletmeler, yeni misafirlerin konaklama tercihlerinde yer alabilmeye çalıştıkları kadar 

önceden kendilerini tercih etmiş misafirlerin de tekrar kalım niyetini oluşturmaya çalışmalıdır. Bu 

bağlamda strateji oluşturulurken helal konsept otellerin de kendi misafirlerine güven oluşturucu ve 

misafirleriyle olan bağlılıklarını artırıcı yöntemler geliştirmelidir. Bu araştırma kapsamında Türkiye’de 

helal konsept hizmet sunan otellerde konaklama yapan misafirlerin konsept hakkındaki düşünceleri 

güven ve bağlılık teorisi kapsamında incelenmiştir. İncelemede literatür taraması sonucu belirlenen 

sorulardan oluşan görüşme formu ile helal konsept hizmet sunan işletmelerde konaklayan misafirler ile 

yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Helal turizm 

konseptli işletmelerle ilgili akıllara gelen ilk üç olgunun hijyen, temizlik ve helal gıda olduğu 

belirtilmektedir. Ayrıca misafirlerin helal konsept işletmelerdeki konaklamalarında şu ana kadar 

beklentilerini tatmin etmeyen, çatışma yaşatan bir durumla karşılaşmadıkları da belirtilmiştir. Bunun 

yanı sıra helal konseptli oteller için evrensel normlara uygun standartların geliştirilmesi beklentisi ile 

karşılaşılmıştır. Araştırmada ayrıca, misafirlerin hizmet aldıkları helal konseptli işletmelere tekrar gelim 

niyeti oluşturacak olguların, vaatlerin yerine getirilmesi, beklentilerin karşılanması, gıdaların helal 

sertifikalı olması, bay bayan ayrı deniz ve havuz imkanının olması, mahremiyet, temizlik ve hijyen, 

güler yüzlü personel, sağlanan aile ortamı ve çocuklara yönelik faydalı etkinliklerin olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca misafirler ile işletme arasında sağlanan bu seviyedeki bir güvenin, konsepte ve 

işletmeye karşı bir bağlılık sağladığı ve tekrar gelim niyeti oluşturduğu belirlenmiştir.  

Bu sonuçlardan yola çıkarak helal konsept hizmet veren konaklama işletmelerine birtakım öneriler 

verilmiştir. Çalışmada hijyen, temizlik ve helal gıda ön plana çıkmıştır. Bunlara ek olarak da aile ortamı 

ve mahremiyet kavramları katılımcılar tarafından önemli bulunmuştur. Dolayısı ile misafir her şeyden 

önce hijyenik bir ortam beklemektedir. Hijyen ve temizlik konusunda eğitim çalışmaları ve özel küçük 

ekiplerin oluşturulması önerilmektedir. 

Misafirlerin çoğunluğu kendilerine vaad edilen hizmetlerin yerine getirildiğini belirtseler de yiyecek 

çeşitliliğinin azlığına, personel kalitesine vurgu yapılmıştır. Misafir tarafından fiyat-kalite-standart 

ilişkisinin değerlendirilmiş olması beklentinin yine de yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durumda 

Türk mutfak kültürünün zenginliği ve İslam inancına uygunluğu ön plana çıkarılabilir. 

Misafirler, helal otel konseptinde aile ortamını bulabildiklerini ve çocuklarının daha güvende olduklarını 

belirtmişlerdir.  Bu duruma çalışan personelin etkili olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla konsepte olan 

güvenleri ve tekrar kullanmalarına neden olacak etkenlerin başında konseptin samimi olan ortamı 

etkilidir. Çalışan personelin konseptin amaçlarına uygun seçilmesi ve dönemsel eğitimlerinin verilmesi 

ile birlikte memnun çalışma hayatlarının oluşturulabilmesi için çalışanların ekonomik ve sosyal şartları 

iyileştirilmelidir. 

Bu araştırma kapsamında helal konsept otelde konaklayan misafirlerin beklentilerinin önemli ölçüde 

karşılandığı tespit edilmiştir. Helal konsept otellerini daha çok evli ve çocuklu ailelerin tercih ettikleri 

ve orada aldıkları hizmetten memnun kaldıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla yöneticiler pazarlama 

stratejilerini geliştirirken çocuklu olan ailelerin bulunduğu misafir profilini dikkate almalıdırlar ve 

onlara yönelik kampanyalar oluşturmalıdırlar.  

Bu araştırmanın ilgili alanyazına, helal konsept işletmelerin güven ve bağlılık sağlayarak müşteri 

memnuniyeti oluşturma aşamasında ve işletmelerin hizmet anlamında nasıl farklılaşabilecekleri 

açısından katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Bu konuda daha sonra çalışma yapmak isteyen 

araştırmacılar helal konsept otel yöneticileri ile görüşmeler yapabilir, yöneticilerin misafirlerinden 
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aldıkları şikâyet ve memnuniyet ile ilgili dönütlerini değerlendirebilir, buradan sağlanacak genellemeler 

ile çalışmanın kapsamı genişletilebilir. Ayrıca daha fazla katılımcıya ulaşıp yerli ve yabancı misafirlerin 

beklentileri karşılaştırılarak daha farklı bilgilere ulaşılabilir.  
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Özet 

Yüzyılın en önemli buluşu olan internet web sayfaları ve sosyal medya müşteriler ile iletişimi 24 saat 365 gün 

sağlayan ortamlardır. Sürekli yenilenen, farklı özellikleri ve farklı işlevleri bulunan sosyal medya, kullanıcılara bu 

ortamda içeriği kendilerinin oluşturabilmelerine olanak sağlayan bir yapıdadır. Bu sebeple birçok işletme bu 

ortamda yer alarak, sosyal medyayı tüketicilere ulaşmada bir kanal olarak kullanmaktadır. Günümüzde interaktif 

iletişim süreçlerinin hızla gelişmesi ile birlikte artık işletmeler web sayfalarını birer potansiyel reklam aracı olarak 

yapılandırmaktadırlar. Web sayfalarında yaşanan yenilikler işletmelerin reklam stratejilerini değiştirmiştir. 

Reklamın internet ortamında kullanılmasıyla beraber işletmeler, çok düşük reklam bütçeleri ile çok büyük müşteri 

kitlesine ulaşma imkânına sahip olmuşlardır. Bu çalışmada helâl turizm konsepti ile hizmet veren otel 

işletmelerinin sosyal medya hesapları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Reklamcılık, Helal Oteller 

 

THE USING SOCIAL MEDIA FOR ADVERTISING (A RESERCH IN HALAL CONCEPT 

HOTELS) 

Abstract 

The internet, web pages and social media, the most important invention of the century, are media which provide 

communication with the customers 24 hours/ 365 days.  Social media, which is constantly renewed and has 

different features and different functions, is a structure that allows users to create content in this environment. For 

this reason, many businesses are using it as a channel to reach social media.  Today, with the rapid development 

of interactive communication processes, the businesses are designing their web pages as potential advertisement 

tools. The innovations in web pages have changed the advertisement strategies of businesses. With the use of 

advertisement on the internet, small businesses had the chance to reach great customer populations with very small 

advertisement budgets. In this study, social media accounts of hotel enterprises that provide service with the 

concept of halal tourism are examined. 

Keywords: Social Media, Advertising, Halal Hotel 

 

GİRİŞ 

Reklam, ürün ya da hizmetin, sorumlusu tarafından, bir bedel ödeyerek kitle iletişim araçları ile kamuya 

olumlu şekilde tanıtılması, benimsetilmesidir, ürün veya hizmetlere ilişkin ikna amacı olan bir iletişim 

çabasıdır (Babacan, 2005:8). İnternet ise milyonlarca bilgisayarın birbirine bağlı olduğu ortak ağdır. 

Artık tüketiciler ihtiyaçlarına sahip olabilmek için birçok alternatif ürün ve hizmete sahiptirler. Bu 

bakımdan internet ihtiyacı karşılamak için dünyanın ayrı bir köşesinden bile kolay bir şekilde erişim 

sağlamaktadır.  

Günümüzde gelişen teknolojiler ile işletmeler arasında rekabet son derece artmış ve giderek de 

artmaktadır. Böyle bir ortamda işletmeler varlıklarını sürdürebilmek için mevcut ve potansiyel 

müşterilerine ürünlerini tanıtmak durumundadırlar. Bu amaçla sanal mağazalar giderek artan bir şekilde 

yaygınlaşmaktadır. Üretilen mal ve hizmetlerin müşteriye sunulması için sanal mağaza 

oluşturulmaktadır. Pazarlama ortamının oluşturulması aşamasında hazırlanan bu mağaza farklı amaçlar 

için kurulabilmektedir. Elektronik yayıncılık, bilgisayara dayalı tasarım ve dijital üretim gibi alanlar için 

de alternatifler bulunmaktadır.  Gün geçtikçe daha fazla alanda pazarlama süreci bilgisayar üzerinden 

gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bunlar yeni reklamlar, tutundurma faaliyetleri olabileceği gibi ürün 
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ve ambalaj tasarımı gibi çalışmalarda elektronik ortamda yapılabilmektedir (Kırcova, 2002:134). 

Reklamın önemli bir özelliği de bilgilendirmedir. Bilgilendirme sonucunda ürün ve hizmet hakkında 

bilgi sahibi olan tüketici satın alma eğiliminde olabilmektedir (İplikçi, 2015:69). Aynı anda milyonlarca 

kişinin aynı ortamda bulunduğu ve paylaşımların yapıldığı sosyal medyada reklamcılığın bulunmaması 

da mümkün değildir.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Reklam 

Markalar ve ürünler ne kadar kaliteli ve güzel olursa olsun eğer tüketiciler ile iletişim kuramazlarsa 

başarı sağlamaları olanaksızdır. Ürün veya hizmet hakkında bilgi sağlayan reklam ikna etme 

fonksiyonuna sahiptir (Altunbaş, 2011:195,196). Dolayısıyla reklam, müşterilerle iletişim kurabilmenin 

etkili bir yöntemidir ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak olan ürünler için yardımcı bir araçtır 

(Meral, 2006: 394).  

Reklamın dört ana özelliği bulunmaktadır, Bunlar; Reklam bir bedel karşılığında gerçekleşir. Reklam 

bir kitle iletişimidir ve mesajı hedef kitleye ulaştırmada iletişim araçlarını kullanır. Reklam mesajının 

içeriğinde mallar, düşünceler, hizmetler bulunur. Reklam yapan kişi ya da kurum bellidir (Yoldaş ve 

Ergezer, 2013: 284). 

Reklamın etkileri kısa zamanda ortaya çıkabilir ya da uzun zamanda da etki gösterebilir. Reklamın 

iletişim açısından belirgin özelliği; hedef aldığı kitleyi bir ürün, marka ya da kuruma karşı harekete 

geçirme özelliğinde olmasıdır. İyi bir şekilde organize edilmiş reklam; geniş kitlelere ulaşabilmesi 

açısından, hedef kitlelere ulaşabilmesi açısından avantaj sağlayabilir. Ayrıca reklamın birim maliyetinin 

düşük olması ve geniş kitlelere ulaşmada etkili olması yönü son derece önemlidir. Reklam marka 

farkındalığı oluşturmada da kullanılabilmektedir (Göktaş ve Tarakçı, 2018 :54-55). Reklam bir süreçtir 

ve tutum oluşturmak, var olan olumlu tutumu güçlendirmek, olumsuz tutumu değiştirmek amacıyla ürün 

veya hizmet ile ilgili bilgilerin aktarımını sağlar (Altunbaş, 2011:197).   

Sosyal Medyada Reklam ve Otel İşletmeleri 

Günümüzde bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, geleneksel iletişim araçlarını, mesajı 

gönderenle mesajın alıcılarının bulunduğu iletişim ortamlarını değiştirmiştir. Tüketiciler kolayca bilgiye 

erişmekte, araştırabilmekte ve etkileşim artmıştır ki bu davranış günlük yaşamın bir parçası haline 

gelmiştir. Bu durum firmaların, sosyal ağları reklam aracı olarak kullanma durumunu ortaya çıkarmıştır 

(Kazançoğlu vd., 2012: 160).  

Sosyal ağ siteleri bir medya aracı olarak, firmaların hedeflenen tüketicileri ile ilgili seçimlerini 

öğrenerek, ilgi alanlarına, gereksinimlerine, hayat zevklerine yönelik çarpıcı reklam oluşturabilme 

imkânını sunmaktadır. Firmalar sosyal ağ sitelerinde yayınlanan reklamlar yoluyla hedef tüketicilere 

kolayca ulaşabilmektedir (Başer, 2014:36). Sosyal medya araçlarının hedef kitleye ulaşmadaki 

öneminin firmalar tarafından farkına varılmasıyla, sosyal medya mecraları, kurumlar için vazgeçilmez 

iletişim ve reklam merkezi olmuştur. (Kazançoğlu vd., 2012: 177). 

Sosyal ağ reklamlarının en büyük avantajlarından biri viral pazarlama aracı olarak 

kullanılabilmelerinden kaynaklanmaktadır. Sosyal ağ kullanıcıları, beğendikleri veya beğenmedikleri 

markaları paylaşmak için kullanmaktadır. Böylece işletmelerin reklamları veya ürünleri beğeniliyorsa 

sosyal medya ortamlarında ağızdan ağıza yayılarak başarısını arttırmaktadır (Kavukçu, 2018:41). 

Sosyal medya platformlarının kullanıcı sayısının her geçen gün artması, firmaların bu platformları 

kullanmasını zorunlu kılmaktadır.  Dolayısıyla bu platformlar zaman içerisinde kullanıcıların hayatının 

bir parçası olmuştur. Bu platformlarda sunulan bilgilerin çok hızlı ve basit bir biçimde aktarılması 

pazarlama konusunda gelişimi de sağlamaktadır (Varnalı, 2012:112). 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          144 

 

Otel işletmeleri otele ilgi yaratmak, oteli tanıtmak, misafirler ile samimi bir ortam oluşturmak, markaya 

olan ilgiyi yükseltmek ve potansiyel misafirler ile bir iletişim ortamı oluşturmak için sosyal medyayı 

kullanmalıdır (Ersöz ve Doğubay, 2012:143). 

Sosyal medya ortamlarında, müşterilerle irtibat kurulması, interaktif bir şekilde müşterilerin fikir ve 

önerilerine kısa yoldan ulaşılabilmesi özelliği tüm işletmeler için büyük avantajlar oluşturmaktadır. 

Oteller için ise bu avantajlar daha önemlidir. Çünkü çok uzaklardaki tüketicilere mevcut potansiyel 

durumunu göstermesi gerekmektedir. Bu ancak fotoğraflar ve videolar ile gerçekleşir. Sosyal medyada 

kullanıcıların büyük kapasiteli fotoğraf ve video dosyalarını paylaşabilme özelliği çok önemlidir. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı helal konseptli otellerde, genelde sosyal medyanın ticari kullanımını incelemek ve 

değerlendirmek, özelde ise otel işletmelerinin sosyal medyada reklam kullanımını incelemektir. Bu 

amaçla araştırmada, İçerik Analizi Yöntemi ile facebook sosyal paylaşım sitesinden veri elde 

edilmektedir. Araştırmanın evreni www.halalbooking.com içerisindeki otellerdir. Bu evren içerisinden 

152 adet örneklem alınmıştır. Alınan örneklem evrenin yaklaşık %80’ine tekabül etmektedir. İçerik 

analizinde kullanılan form araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Araştırma helal konseptli otellerin 

sadece facebook hesaplarının incelenmesi ile sınırlıdır. 

 

BULGULAR  

Helal konseptli otellerin facebook hesapları incelendiğinde, bütün otellerin facebook hesaplarının 

bulunduğu, resim ve video ile tanıtım faaliyetleri yürüttükleri tespit edilmiştir. Ancak paylaşılan 

detaylarda ve takipçi sayılarında farklılıklar bulunmaktadır. Araştırmaya dahil edilen otellerin %23’ü 

facebook’da yer almaya ne zaman başladıklarıyla ilgili bilgiye yer vermemektedir. Otellerin %77’si ise 

Bilgiler ve Reklamlar linki ile Sayfa Bilgileri başlığında hesabın açıldığı tarihi belirtmektedir.   

 

Tablo 1. Genel Bilgiler 

 Var Yok 

Logo %81 %19 

Tanıtım fotoğrafları %81 %19 

Tanıtım filmi veya video %81 %19 

Mesaj Gönderimi %81 %19 

Rezervasyon %75 %25 

 

Otellerin %81’i facebook hesabında logo kullanmaktayken, %19’u logo kullanmamaktadır. Araştırma 

dahilindeki otellerin %81’i tanıtım amaçlı fotoğraflar paylaşmaktadır. Ancak otellerin %19’unun 

facebook hesaplarında tanıtım amaçlı fotoğraflar bulunmamaktadır. Yine otellerin %19’unda video ile 

tanıtım bulunmamaktadır.  

Tablo 2. Mesaj Gönderimi 

 Var Yok 

Logo %81 %19 

 

Facebook Messenger’ı kullanan otellerin oranı %81, kullanmayanların oranı ise %19’dur. Facebook’da 

otel ana sayfasında Mesaj Gönder linki ile otele anlık iletişim kurulabilmektedir. Ayrıca “yeriniz 

nerede”, “seçtiğim tarihte müsaitlik durumunu kontrol edebilir miyim” gibi hazır soru şablonları 

bulunmakta ve hızlı ve kolay iletişim kurulması açısından son derece faydalı ve kullanışlıdır. Bilgiler 
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ve Reklamlar linki içerisinde isteğe bağlı olarak kullanılan Mesaj Gönder linki bilindiği gibi Messenger 

üzerinden mesajlaşma uygulamasıdır. Bu sebeple Facebook’da Messenger kullanılması gereklidir. 

Tablo 3.İletişim Bilgileri 

 Var Yok 

Telefon bilgisi %74 %26 

Fax bilgisi %2 %98 

e-mail bilgisi %77 %23 

Adres bilgisi %48 %22 

e-map, kroki bilgisi %78 %22 

Otel web sayfasına link %77 %23 

 

Facebook’da otel ana sayfasında mesaj gönder linki ile otele anlık iletişim kurulabilmektedir. Ayrıca 

“yeriniz nerede”, “seçtiğim tarihte müsaitlik durumunu kontrol edebilir miyim” gibi hazır soru 

şablonları bulunmakta ve hızlı ve kolay iletişim kurulması açısından son derece faydalı ve kullanışlıdır. 

Bu sebeple Facebook’da Messenger kullanılması gereklidir. Otel işletmelerinde fax kullanımının 

giderek azaldığı görülmektedir. Fax bilgisine yer veren otellerin oranı sadece %2’dir. Otellerin %26’sı 

telefon bilgisine, %23’ü e-mail bilgisine, %22’si adres bilgisine, %22’si e-harita bilgisine yer 

vermemektedir. Ayrıca otellerin %23’ü otel web sayfasına link vermemektedir. 

 

 

Tablo 4.Takipçi Sayısı En Fazla On Otel 

Otel Adı 

Takipçi 

Sayısı 

Bera Alanya Otel 917.728 

Sri Panwa Phuket  511.635 

The Villas at Sunway Resort Hotel & Spa 255.193 

Banana Island Resort Doha by Anantara 149.671 

Lexis Suite Penang 144.021 

The Banjaran Hotsprings Retreat 103.092 

Candi Beach Resort & Spa 86.512 

Inka Motel 81.667 

Mogador Kasbah 76.645 

Anantara The Palm Dubai Resort 68.089 

Facebook sayfaları incelenen 151 otelden takipçi sayısı en yüksek olan ilk on otel Tablo 3’de 

gösterilmektedir. Buna göre takipçi sayısı en yüksek bir Türk oteli olan Bera Otel’dir. Sırasıyla sonraki 

dokuz otel ise diğer ülkelerden otellerdir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnternet kullanımı her geçen gün sürekli artmaktadır, internette sosyal medya kullanımı da artık küresel 

bir iletişim aracıdır. Bu sebeple sosyal medyada yer alan reklamların müşteriler üzerinde büyük etkisi 

bulunmaktadır. Sosyal medya reklamcılığı ile geleneksel reklam araçlarına göre çok düşük bir bütçe ile 

büyük kitlelere ulaşılabilmektedir. Bu sebeple işletmeler sosyal medyayı daha iyi kullanmalı ve tesis 

etmelidirler.  

www.halalbooking.com içerisinde yer alan otellerin facebook sayfaları incelenmesi sonucunda ulaşılan 

bulgular şunlardır; bazı otellerin facebook hesaplarında logoları bulunmamaktadır. Logo kurum 
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kimliğini yansıtan önemli görsel öğelerdendir. Bu sebeple otel işletmelerinin logo kullanımı önemlidir. 

Otellerin bir kısmı tanıtım için fotoğraflar kullanmamaktadır. Yine otellerin bir kısmı tanıtımları için 

video kullanmamaktadır. Otellerin video kullanımında farklılıklar vardır. Bazı otellerin neredeyse 3-5 

adet videosu bulunmaktayken bazılarının 60 adet videosu bulunmaktadır. Facebook’da otel ana 

sayfasında mesaj gönder linki ile otele anlık iletişim kurulabilmektedir. Bu iletişim biçimi otel 

tarafından kullanılmalıdır. Telefon, e-mail, adres, e-harita, otel web sayfasına link bilgilerine yer 

vermeyen oteller bulunmaktadır. Bu iletişim bilgilerine facebook sayfalarında yer verilmesi uygun 

olacaktır.  

Sosyal medyada yapılan reklam ve tanıtımın başarısını ölçmek, elde edilen bulgulara göre reklam 

araçlarını yönlendirmek, yorumları takip etmek son derece önemli hale gelmiştir. Bu sebeple otel 

işletmelerinin takipçi sayılarını artırmaları gerekmektedir.  

Otellerin tüketiciler ile daha iyi iletişim kurmaları için sosyal ağların her birini, etkin bir şekilde 

kullanmaları gerekmektedir.   
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Özet 

Dünyada pek çok Müslüman iş, eğitim, sağlık, dinlenme, kültür, ibadet gibi amaçlarla seyahat etmekte, 

seyahatlerini İslami esaslara göre gerçekleştirmek istemektedirler. Dünyadaki Müslüman nüfusunun hızlı artması 

ve Müslümanların yükselen satın alma güçleri ile birlikte, turizm ve seyahat sektöründeki yerleri de değişmeye 

başlamış ve bu değişim turizm ülkelerinin dikkatini çekmiştir. İslam, Müslümanları seyahat etmeye teşvik eden 

bir din olduğunu görülmektedir. Bu noktada dünyada yaklaşık 1.6 milyarın üzerinde Müslüman olduğu 

düşünüldüğünde, İslami turizm kavramının gelişmesi oldukça önem taşımaktadır. Son yıllarda helal turizm 

kavramı tüm dünyada ve Türkiye’de önemini arıtmış olduğunu görülmektedir. Bu araştırma, Helal turizm 

kavramını, Kuran-ı Kerim ve Hadisler göre Helal turizm, Helal turizmin dünyada ve Türkiye’de önemini 

incelemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Din, Turizm, Helal Turizm. 

 

HALAL TOURISM: A THEORETICAL REVIEW 

Abstract 
İn this world a lot of muslims travel for many different reasons such as; work, education, health, pleasure, cultural 

and religious porpuses. And they all want to perform their travels according to the basics of islam. With the 

increasing population of muslims in the World and the increase in their ability to buy, changes have started to take 

place in the sector of travel and tourizm and  these changes have been noticed by touristic countries . İslam is seen 

as a religion that encourages people to travel. At this point there are more than 1.6 billion muslims all over the 

world thus, the development of the consept of islamic tourizm holds a huge importance. İn the last years it has 

been noticed that the importance of  halal tourizm has increased all over the world including Turkey. This study 

aims to examine the importance of halal tourizm all over the World including Turkey according to the teachings 

of the Holy Quran and hadiths.     

Keywords: Religion, Tourizm, Halal Tourism 

 

GİRİŞ 

Helal turizm kavramı son zamanlarda önemi artmaktadır. Müslüman tüketicilerin dine uygun ürün ve 

hizmet tüketimindeki hassasiyetlerinin son dönemlerde daha da artmıştır (Jafari and Scott, 2014). Başka 

bir ifadeyle Müslümanların ihtiyaçlarını karışılmaya yönelik olarak sunulan ürün ve hizmetlerden helal 

olanların seçilmesi ile ilgili farkındalıkları artmıştır (Battour, vd, 2017). Dünyada insan hareketliği 

incelendiğinde Müslümanların dini ( Umre, Hac) yada başka nedenlerle (dinlenme, tıbbi tedavi, bilgi 

edinme vb.) hareketlilikleri azımsanamayacak kadar fazladır. Bu süreçte bir Müslüman için turizmde 

dini açıdan izin verilen, kabul edilebilir ürünler olması gerekliliği etrafında inşa edilmiş olan helal turizm 

konseptinin (Battour ve Ismail, 2016) bir hizmet sunumu olarak öne çıkarılması ve turizmde yerini 

alması gerekmektedir. Bu çalışma ile Helal turizm kavramını, Kuran-ı Kerim ve Hadisler göre Helal 

turizm, Helal turizmin dünyada ve Türkiye’de önemini incelemeyi amaçlamaktadır. 

 

İslam Dini ve Turizm İlişkisi 

Birey ve toplum yaşamını şekillendiren ve sosyal hayatın iç dinamiklerini oluşturan İslam inancı, bireyin 

yaşantısında önemli bir işlev görmektedir. Sosyologların çalışmalarına göre hayatın tüm dönemlerindeki 

dini tecrübe bireyin yaşantısını ve vereceği kararları etkilemektedir (Pamukçu, 2017). Bu bakımdan her 
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alanda varlığını hissettiren din olgusu özellikle toplumun düşünce dünyasında, hareketlerinde ve 

davranışlarında önemli bir etkiye sahiptir (Walter, 2005). Bu etki hiç şüphesiz bireyin seyahat etme 

kararına da yansımaktadır (Pamukçu, 2017). İnsanlar seyahat etmeye, kendi zamanlarından önce neler 

olduğunu düşünmeye ve dolayısıyla hayatlarına tecrübe ve bilgi katmaya heveslidirler. İslamiyet’te 

Müslümanlar ibadet ve Allaha teslimiyet, tecrübe ve bilgi edinmek ve eğitim görmek gibi belirli amaçlar 

için gezi yapmaktadırlar. Ayrıca ticari işlerini geliştirmek, dostlar ve aileyle dinlenmek veya diplomatik 

ya da ticari hedeflerine ulaşmak için de seyahat edebilirler (Zulfikli vd, 2011). 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kuruluna 241738 soru numarası ile “Müslümanın tatile 

gitmesi caiz midir?” sorusu sorulmuş şu cevap alınmıştır. “İslam’ın bir fıtrat dini olduğu ve dinlenmenin 

de insanın fıtri bir ihtiyacı olduğu gerçeğini göz önüne aldığımızda Müslümanların tatile gidip bedenen 

ve ruhen dinlenmeleri gerek fizyolojik gerekse psikolojik açıdan bir gereklilik haline dönüşebilir.” 

cevabı alınmıştır (Pamukçu, 2017). Yalnız bu durum tatil için gayrı meşru şeylerin de caiz olacağı 

anlamına gelmemektedir (Batman ve Arpacı, 2016). Diyanet İşleri Başkanlığının da belirttiği üzere 

seyahat, İslam dinin kuralları çerçevesinde yapıldığı haliyle meşrudur ve İslami kaynaklarda hayatın bir 

parçası olarak gösterilmektedir. Seyahatin amacı daha çok ilim öğrenmek, öğretmek ve ticaret yapmak 

gibi bireye manevi ve maddi katkı sunan hareketleri icra etmek olsa da modern dünyada kavramın içeriği 

genişlemiş ve dinlenme ve eğlence amaçlı seyahat etmeyi de içine alarak büyümüştür (Doğan, 2011). 

Helal Turizm Kavramı 

Öznesi insan olan turizm olayında, özellikle destinasyon seçimi konusunda dini inanışların belirleyici 

olduğu vurgulanmaktadır (Collins ve Tisdell, 2002). Bu anlamda 2000li senelerden sonra gelişmeye 

başlamış olan müslüman turist arzı, günümüzde helal turizm pazarının doğmasına neden olmuştur. Helal 

ve turizm kavramlarının bir araya gelmesinin temel nedeni, bu konseptin arz yönlü gelişim 

göstermesidir. Gerek ulusal gerekse de uluslararası yazında helal turizm kavramı ile İslami turizm, 

muhafazakâr turizm ve müslüman dostu turizm tanımlamaları olarak karşılaşılmaktadır (Sarıipek, 

2018). Helal turizm, turizm aktivite ve ürünlerinin helal ulaşım, helal yiyecek ve helal konseptli oteller 

bağlamında şemsiye kavram olarak tanımlanmıştır (Mansouri, 2014). 

Shakiry Mohsin, Ramli, ve Alkhulayfi (2016) helal turizmi, turistik ürün ve hizmetlerin dini öğretiler 

çerçevesinde müslüman turistlerin ihtiyaçlarını karşılaması olarak tanımlamışlardır. Başka bir tanıma 

göre ise, İslami kurallara göre ürün geliştirme ve pazarlama eylemlerinin, Müslümanlara yönelik dini 

motivasyonlarla tasarlanması ve yönetilmesidir (Henderson, 2010).  El-Gohary (2016) ise, helal 

turizmin islami turizminden farklılaştığını, islami turizmin müslümanlar için bir kalıp iken, helal 

turizmin anlamının daha farklı olduğunu, hitap edeceği pazarın ise sadece müslümanlar değil, aynı 

zamanda farklı dinlere mensup kişiler için de olacağını belirtmiştir. (Sarıipek, 2018).  

Helal tanımında bulunan dini kurallara aykırı bulunmayan, yasaklanmamış olan, haram olmayan 

ifadelerin turizm tanımı ile birlikte düşünülmesi ile helal turizm tanımlamalarına ulaşılabilir. Yaygın 

benimsenen tanımı ile turizm: kazanç sağlama amacına yönelik olmadan ve sürekli yerleşmemek koşulu 

ile yabancıların sürekli yaşadıkları yerlerin dışına yaptıkları seyahatleri ve orada konaklamaları 

neticesinde ortaya çıkan olay ve ilişkilerin bütünüdür (Batman, 2015). Bu anlamda Arpacı ve Batman 

(2015) helal turizmi: Turizm tanımında geçen, konaklamalardan doğan ihtiyaçların islami kural ve 

inanışlara uygun şekilde karşılanması ile ilgili faaliyetlerdir şeklinde tanımlamışlardır.(Sarıipek, 2018). 

Ulusal ve uluslararası yazında helal turizmin bir turizm çeşidi olarak tanımlandığı görülmektedir 

(Pavlova, 2011). Shakiry (2006), helal turizm değerlendirmesinde, helal turizmin inanç turizmi olarak 

algılanmasından çok, turizmin Islama karşı olmayan tüm çeşitleriyle alakalı olduğunu savunmuştur. 

Nitekim, Arpacı ve Batman (2015) helal turizmin bir turizm çeşidi olmaktan çok bir anlayış olarak ifade 

edilmesi ve turizmin bütün çeşitlerinin bu anlayış ile yapılabileceğini ifade etmişlerdir. Bu anlamda helal 

turizm konsepti, turistlerin gündelik ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri ortamın sağlandığı ve İslam’a 

göre yasak olmayan turizmin tüm çeşitlerinden yararlanıldığı bir konsept olarak değerlendirilebilir. 

(Sarıipek, 2018). 

Kuranı Kerim Perspektifinden Helal Turizm 

Turizmin dinsel ve maneviyat yoğunluklu içeriği kapsamında; hac tarihsel perspektifte turizmin itici 

gücü ve temel yaklaşımı olarak görülmekte ve bugün turizmin temelini oluşturmaktadır. Din 

Müslümanların günlük aktivitelerini etkilemekte ve doğal olarak seyahat tercihlerine de yön vermekte 
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hatta bir destinasyonu tercih etmesinde temel motivasyon unsuru olarak nitelendirilmektedir (Jafari ve 

Scott, 2014).  Allah (C.C.)a yönelik yapılan seyahatler, sadece kutsal mekânlara yapılan seyahatleri 

kapsamamakta, Allah (C.C.)ın emir ve yasaklarına göre seyahat edilebilecek destinasyonları ve 

yapılabilecek faaliyetleri de içermektedir. Konuyla ilgili Kuran-ı Kerimde şöyle buyrulmaktadır: De ki: 

“Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah (aynı şekilde) 

sonraki yaratmayı da yapacaktır. (Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır) Şüphesiz Allah’ın gücü 

her şeye hakkıyla yeter.” (Ankebut Suresi: 20). 

Kuran-ı Kerimde buyrulduğu üzere; turizm olayının önemli bileşenlerinden biri olan seyahat kavramını 

Allah (c.c.)ın emir ve yasaklarına göre gerçekleştirmenin mümkün olabileceği görülmektedir. (Dinçer 

ve Bayram, 2017). Bu seyahatlerde turistlerin tercih ettiği otel işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve 

rekreasyon faaliyetleri gibi unsurlarının benzer bir bakış açısı ile seçilmesi ve bu doğrultuda hizmetlerin 

hazırlanmasını ifade etmek mümkündür. (Dinçer ve Bayram, 2017). Helâl turizm ürünlerinin veya 

faaliyetlerinin Helâl olabilmesi için İslam hukukuna ve Helâl kriterlere bütünsel bir bağlılık 

gerekmektedir (El-Gohary, 2016). Allah (c.c.) uygun gördüğü biçimde dünya nimetlerinden 

faydalanmayı farklılaştıran ve kendilerince uygun görülen şekilde değiştirenlere yönelik Kuran-ı 

Kerimde şöyle buyrulmuştur; “Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri 

(kendinize) haram etmeyin ve (Allah’ın koyduğu) sınırları aşmayın. Çünkü Allah, haddi aşanları 

sevmez.”(Maide Suresi: 87). 

Helal turizm hizmeti takdim eden işletmelerin kazançlarını helal yollarla elde etmeleri, faize 

başvurmamaları, çalıştırdıkları elamanın emeklerinin karşılığını vermeleri, alışverişlerini dinen uygun 

görülen şekilde gerçekleştirmeleri; helal turizm ürününü talep eden Müslüman tüketicilerin pek çok 

tercihinde etkili bir faktördür. Bu hususa yönelik Kuran-ı Kerimde şöyle buyrulmaktadır; Faiz yiyenler, 

ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, Alışveriş de faiz gibidir 

demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime 

Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak) faizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu 

da Allaha kalmıştır. (Allah, onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada 

ebedi kalacaklardır. ( Bakara Suresi: 275. Ayet). Ayetlerden de anlaşıldığı üzere Kuran-ı Kerimde 

bireylerin seyahat edebilmeleri, öğrenmenin ve kendini geliştirmenin turizm ile de mümkün olabileceği, 

bu süreçte kullanılan tüm ürün ve hizmetlerin İslam dininin emir ve yasaklarınca yerine getirilmesi 

gerektiği ifade edilebilir (Dinçer ve Bayram, 2017). 

Hz. Muhammedin (S.A.V.) Hadisleri Perspektifinden Helal Turizm 

İslam dininde turizme ve seyahat yönelik cesaretlendirme ve teşvik etme söz konusudur. Hz. 

Muhammed (S.A.V.) seyahat edenlerin çeşitli zorluklarla ve türlü sıkıntılarla karşılaşacağını ancak 

büyük bir bilgelik ve erdem gerektiren turizm ve seyahat olayının Allah adına ve onun yolundan 

şaşmadan olduğu sürece Allah (c.c.)a yönelteceğini ifade etmiştir. Konuyla ilgili şöyle buyrulur; Yapılan 

işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allaha ve 

Resulüne varmak, onlara hicret etmekse eline geçecek sevap da Allaha ve Resulüne hicret sevabıdır. 

Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa onun hicreti 

de hicret ettiği şeye göre değerlenir. (Samori vd, 2016 ). İslam dininin hoşgörülü yaklaşımı, farklı dinlere 

inananların İslam dininde buluşması, yeni bilgilerin seyahat ile elde edilmesi gibi nedenler turizmi İslam 

dininde zirveye taşımaktadır. Allah (c.c)ın yarattığı tüm güzellikleri görebilmeyi ve hissedebilmeyi 

mümkün kılan turizm, Allah’ın emir ve yasaklarına uyulduğu sürece inananlarca ibadetlere 

yönelebilmenin de etkin bir rolü olarak görülebilmektedir. (Dinçer ve Bayram, 2017). 

Helal ve haram hususunda hadisler pek çok hadis bulunmaktadır. Yiyecek-içecek işletmeleri ise helal 

turizmin önemli bileşenlerinden biri olarak yer almaktadır. Hz. Muhammed (S.A.V.) yiyeceklerde helal 

ve harama yönelik şöyle buyurmaktadır; Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında (helal mi, haram 

mı belli olmayan bir takım) şüpheli şeyler vardır ki, çok kimseler bunları bilmezler. Her kim şüpheli 

şeylerden sakınırsa, ırzını da, dinini de tertemiz tutmuş olur. Her kim şüpheli şeylere dalarsa, (içine 

girmek yasak olan) koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çoban gibi, çok sürmez içeriye dalabilir. 

Haberiniz olsun, her hükümdarın kendine mahsus bir koruluğu olur. Gözünüzü açın; Allah’ın 

yeryüzündeki koruluğu da haram ettiği şeylerdir. Haberiniz olsun ki, bedenin içinde bir lokmacık et 
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parçası vardır ki iyi olursa bütün beden iyi olur; bozuk olursa bütün beden bozulur. İşte o(et 

parçası)kalptir (Köseoğlu, 2014). 

Helal Turizmin Dünyada Ve Türkiyede Yeri ve Önemi 

Dinamik yapıda olan turizm, insanların değişen ihtiyaçlarına ve isteklerine bağlı olarak farklılaşmakta 

ve çeşitlenmektedir (Albayrak, 2013). Helal yollar ile kazanılan paranın yine helal yoldan harcanmasını 

isteyen İslam dini inananlarına seyahat ve konaklama isteklerini karşılarken İslam dini esaslarının dışına 

çıkmamalarını emretmiştir (Boğan, Batman ve Sarıışık, 2016). Bundan dolayı Müslüman turistlerin 

turizm faaliyetlerini gerçekleştirirken İslam dini esasları çerçevesinde hizmet üretilmesi, helal turizm 

kavramının gelişmesine olanak sağlamıştır (Arpacı ve Batman, 2015). Bununla birlikte Müslüman 

turistler için sadece standartların bir kısmı değil aynı zamanda helal gıda, alkolsüz içecek, havuz ve SPA 

faaliyetlerinin kadın ve erkekler için ayrı olması, restoranlar da aile bölümleri olması, odaların ve 

lavaboların kıbleye bakmaması gibi bütün aktivite ve olanakların İslami kurallar çerçevesinde olması 

gerekmektedir ( Battour ve İsmail, 2016). 

Dünyada yaklaşık 1,6 milyar insanın Müslüman olduğu düşünüldüğünde helal turizm pazarının dünya 

turizm pazarı içerisindeki potansiyelinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir (Tekin, 2014 ). Ayrıca 

helal turizmin yıllık büyüme oranı 4.8 iken, küresel turizm pazarının yıllık büyüme 3.8 olduğu 

görülmektedir (Arpacı vd. 2015). Bu doğrultuda turizmin ülkelerin ekonomik ilerlemesine ve 

kalkınmasına yaptığı katkı düşünüldüğünde, ülkelerin mevcut turizm pazarına alternatif bir turizm türü 

olarak helal turizme yönelmeleri ülkelere daha fazla katma değer sağlayacağı görülmektedir (Çelik 

Uğuz, 2011). Son yıllarda yaygınlık gösteren alternatif turizm türleri ülkelerin bu turizm türlerine 

yönelmesini sağlamıştır (İslamoğlu, İmamoğlu ve Çavuşoğlu, 2014).  

Malezya son yıllarda uyguladığı turizm politikaları ve yatırımları ile helal turizm pazarında en çok paya 

sahip olan ülke konumuna ulaşmıştır. Malezya’nın ardından ise Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, 

Singapur ve Rusya gelmektedir (Tekin, 2014). Türkiye helal turizmin gelişmesi açısından sahip olduğu 

kültürel miras, coğrafi konum, doğal güzellikler, turizm deneyimi, yıllık karşıladığı turist sayısı ve 

sektörel alt yapı koşulları gibi etkenler dikkate alındığında helal turizm pazarında ki rakiplerine göre 

daha avantajlı bir konuma sahiptir (Boğan vd, 2016).  Bununla beraber turizmin Türkiye ekonomisi 

içindeki yeri ve önemi düşünüldüğünde helal turizm Müslüman olan Türkiye turizmi açısından turizmin 

çeşitlenmesine olanak sağlayacaktır. Helal turizmin gelişmesi ile Türkiye hem mevcut iç turizm 

pazarının değerlendirip katılımının artmasına hem de 1,6 milyar nüfusa sahip Müslüman pazarının 

ihtiyaçlarının karşılanmasına ve elde edilen gelirini artarak alternatif turizm pazarı oluşmasına olanak 

sağlayacaktır (Aktaş, 2005).  Aynı zamanda sürdürülebilir bir plan çerçevesinde yapacağı helal turizm 

yatırımları ile ve sahip olduğu turizm birikimini ve kültürel, doğal, tarihi ve coğrafi değerleri de 

birleştirerek turizminin büyümesine ve gelişmesine olanak sağlayacaktır (Kızılgöl ve Erbaykal, 2008; 

Olcay, Karacıl ve Sürme, 2017). 

Helâl Turizmin Temel Faaliyet Alanları 

Helâl turizm ilk zamanlarda helâl finans, helâl kozmetik ürünler derken helâl market ve sonra konaklama 

ihtiyacına yönelik hizmet veren işletmeler helâl alanda yerini almıştır. Günümüzde ise, helâl turlar, helâl 

eğlence alanları helâl ulaşım ve turizm sektöründen doğrudan beslenen işletmeler de eklenmiştir 

(Zulkifli vd, 2011). 

Helâl Konsept Otel 

Müslüman bireylerin seyahatleri sırasında ihtiyaçlarını karşılamak için helâl ürün ve hizmetler sunan 

konaklama işletmeleridir. Bu otellerde sadece yiyecek ve içecekler değil, otellerin diğer hizmetleri de 

İslami kurallara uygun olması gerekmektedir (Zulkifli vd, 2011).  

Farklı araştırmacılar tarafından helâl konsept otel konseptinde yer alması gereken hizmetler aşağıdaki 

şekilde belirlenmiştir (Rosenburg ve Choufany, 2009). 

-Konaklama tesislerinde helâl yiyecek ve içecek servisi yapılması 

-Konaklama tesislerinde alkollü içeceklerin servisinin bulunmaması 

-Tesislerde çalışan personelin çoğunlukla Müslüman olması. 

-Her odada Kur’an, seccade ve tespih bulunması. 

-Odalarda kıble yönünü gösteren işaretler olması. 

-Cinsiyete göre katların ayarlanması. 
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-Odalardaki yatak ve tuvaletlerin yönlerinin kıbleye göre düzenlenmesi. 

-Odalarda bulunan mini barların içinde alkol servisi olmaması. 

-Tuvaletlerde taharet musluklarının bulunması. 

-Otellerde bulunan sanat eserlerinde insan tasviri olmaması. 

-Bayan ve erkekler için yüzme havuzu, spa, ve fitness salonlarının ayrı olması. 

-Bayan misafirler için ayrılan alanlarda bayan personelin, erkek misafirler için ayrılan alanlarda erkek 

personel istihdam edilmesi. 

-Otelin finans politikasının İslami finans gerekliliklerine göre düzenlenmesi. 

-Otellerin zekât vermesi. 

-Otel personellerinin İslami kurallara göre giyinmesi. 

-İslami ilkelere göre eğlence hizmetlerinin ayarlanması. 

-Otellerde konaklayan misafirin İslami ilkelere göre giyinmesi. 

-Otel odalarında banyoda bulunan buklet malzemelerinin alkol içermemesi. 

-Otele bayan ve erkeklerin ayrı yerlerden girişlerini sağlamak için farklı giriş kapılarının ayarlanması. 

 

Helâl Yiyecek-İçecek İşletmeleri 

İşletme menülerinde yer alan etli yemeklerde kullanılan etlerin İslami değerlere uygun olarak kesiminin 

gerçekleştirilmesi ve tüm yiyeceklerin bileşenlerindeki ürünlerin helâl kurallara göre olması 

gerekmektedir (Zulkifli vd, 2011). İşletmeler menülerinde alkolü ürünlerde bulundurmamalıdırlar. Bu 

hizmetlerin yanı sıra, müşterilerin namaz saatlerinde ibadetlerini rahatça gerçekleştirmeleri için ayrı bir 

bölüm oluşturmaları müşteri memnuniyetlerinin artmasını sağlar (Tekin, 2013). 

 

Helâl Ulaşım 

Özelikle uzun mesafeli yerlere ulaşım hizmeti sağlayan helâl ulaşım firmalarında, yiyecek ve içeceklerin 

helâl olması, ibadet etmek isteyen yolculara ibadet imkanları sağlanması, bekar bay ve bayan yolcuların 

yan yana oturtulmamasına dikkat edilmelidir, Helâl ulaşım, bazen helâl havayolları olarak da 

adlandırılmaktadır (Zulkifli vd., 2011).  

Havayolları firmaları son zamanlarda helâl standartlara önem vermeye başlamıştır. Örneğin Japonya’da 

bulunan Kansai havalimanında ibadet etmek isteyen yolcular için 3 adet dua odası bulunmaktadır. Bu 

odalar Müslüman yolcular için 24 saat açık tutulmakta ve kıble yönünü gösteren işaretler bulunmaktadır. 

Havalimanında 5 adet restoran Müslümanlar için helâl yiyecek ve alkolsüz menü sunmakta olup 

bunlardan 3 tanesi helâl yiyecek sertifikasına sahiptir. Ayrıca bazı havayolları hac ve umre seferlerinde 

Müslüman yolcularına helâl uçuş hizmetleri sağlamaktadır. Örneğin cinsiyete göre uçak koltuklarının 

ayarlanması, helâl yiyecek sunulması ve koltuklarda Kur’an bulunması gibidir (Battour and İsmail, 

2015). 

Helâl Finans 

İslami finans sisteminde faiz yasaktır. Çünkü faizden gelir sağlamak haksız kazanç olarak görülür. 

Ayrıca İslami finansta kar ve zarar durumları şirkete dâhil olan tüm taraflar tarafından paylaşılması 

öngörülmektedir. Bunlara ilaveten İslami finans takaful adı verilen İslami sigorta hizmetini de 

içermektedir. İslami sigorta kavramı, iki taraftan oluşan ve birinin diğerini tahmin edilmeyen risklerden 

korumasını sağlayan sözleşmedir (Zulkifli vd., 2011).  

Helâl konseptli hizmet veren kuruluşlarda Helâl finans sisteminin bu kurallarına göre finansal 

politikalarını ayarlamalıdırlar. İslami usullere göre bankacılık faaliyetlerini yürüten kuruluşlar, otellere 

İslami kurallara uygun finansal destekler sağlayabilir (Razalli, vd., 2012). 

Helâl Eğlence 

Helâl turizm konseptinde hizmet veren işletmelerin, eğlence aktivitelerini de İslami kurallara göre 

ayarlaması gerekmektedir. Örneğin Helâl otellerde kumarhane ve gece kulübü gibi İslami kurallara 

aykırı eğlence hizmetleri bulunmamalıdır (Tekin, 2013). 

Helâl Seyahat Acentesi 

Seyahat acenteleri genellikle helâl hizmet veren restoranları tercih etmekte, tur planlamalarını 

Müslümanların ibadet vakitlerine göre ayarlamakta, cami turları planlamakta ve müslüman olan 

rehberler ile çalışmayı tercih etmektedir (Battour ve İsmail, 2015).  
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SONUÇ 

Helal turizm kavram olarak son senelerde tüm Dünya’da ve Türkiye’de oldukça ilgi duyulan ve 

araştırılan bir araştırma konusu olarak görülmektedir. Dünyadaki Müslüman nüfusunun hızlı artması ve 

Müslümanların yükselen satın alma güçleri ile birlikte, turizm ve seyahat sektöründeki yerleri de 

değişmeye başlamış ve bu değişim turizm ülkelerinin dikkatini çekmiştir. Turizm işletmeleri bu 

hareketliliği dikkate alarak Müslüman turistlere helal otel, helal yiyecek- içecek, helal ulaşım, helal 

finans, helal eğlence ve helal seyahat acenteleri sunmaktadırlar. Dünyada pek çok Müslüman iş, eğitim, 

sağlık, dinlenme, kültür, ibadet gibi amaçlarla seyahat etmekte, seyahatlerini İslami esaslara göre 

gerçekleştirmek istemektedirler.  Malezya son yıllarda uyguladığı turizm politikaları ve yatırımları ile 

helal turizm pazarında en çok paya sahip olan ülke konumuna ulaşmıştır. Malezya’nın ardından ise 

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Rusya gelmektedir. 

İslam dininin temel kaynakları olarak görülen Kuran-ı Kerimi ve Hz. Muhammed (S.A.V)in hadislerini 

referans alarak Helal turizm kavramını değerlendirmiştir. İslam’ın teşvik ettiği seyahatin başlangıçtan 

sonuna kadar uyulması gereken kurallar ve tavsiyeleri de ihtiva etmektedir. Helal tanımında bulunan 

dini kurallara aykırı bulunmayan, yasaklanmamış olan, haram olmayan ifadelerin turizm tanımı ile 

birlikte düşünülmesi ile helal turizm tanımlamalarına ulaşılabilir. Helal turizm hizmeti takdim eden 

işletmelerin kazançlarını helal yollarla elde etmeleri, faize başvurmamaları, çalıştırdıkları elamanın 

emeklerinin karşılığını vermeleri, alışverişlerini dinen uygun görülen şekilde gerçekleştirmelidirler. 

Müslüman turistler helal gıda, alkolsüz içecek, havuz ve SPA faaliyetlerinin kadın ve erkekler için ayrı 

olması, restoranlar da aile bölümleri olması, odaların ve lavaboların kıbleye bakmaması, kumarhane ve 

gece kulübü olmaması gibi bütün aktivite ve olanakların İslami kurallar çerçevesinde olması 

istemektedirler. Helal seyahat acenteleri genellikle helâl restoranları tercih etmekte, tur planlamalarını 

Müslümanların ibadet vakitlerine göre ayarlamakta, cami turları planlamakta ve müslüman olan 

rehberler ile çalışmayı tercih etmektedirler. Helal turizm ile sadece yerli turistlerden elde edilecek gelirin 

artması değil aynı zamanda diğer Müslüman ülkelerden gelecek talepler de dikkate alındığında ülke 

olarak ve işletmeler bazında yeni ve büyük bir turizm pazarının elde edilmesi beklenmektedir. 
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Özet 

Turizm sektöründe müşteri odaklı pazarlama ve hizmet anlayışının bir örneğini de “helal turizm” ve bu alana 

yönelik faaliyet gösteren “helal konseptli otelcilik” oluşturmaktadır. Bu çalışma, helal turizm konseptinde hizmet 

veren turizm işletmelerini tercih eden turistlerin seyahat motivasyonlarını etkileyen etmenleri ortaya koymak 

amacıyla yürütülmüştür. 01-30 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmada, Konya ve Afyonkarahisar 

illerinde helal turizm konseptinde hizmet veren turizm işletmelerini tercih eden turistler evreni oluşturmaktadır. 

395 katılımcıyla anket uygulanarak yapılan çalışma sonucunda; turistlerin motivasyonunu sağlayan unsurların 

“İslami Normalar ve Uygulamalar”, “İtici Motivasyon” ve “Çekici Motivasyon” olmak üzere üç ana başlık altında 

toplandığı belirlenmiştir. 

Elde edilen verilerin faktör analizi sonucunda; “İslami Normlar ve Uygulamalar” başlığından ibadethaneler, 

helallik, genel İslam ahlâkı ve alkollü içecekler ve ücretsiz kumar olmak üzere dört, “İtici Motivasyon” başlığından 

başarı, macera ve heyecan, aile birlikteliği, bilgi düzeyi/eğitim, kaçış ve spor olmak üzere altı ve “Çekici 

Motivasyon” başlığında etkinlik ve aktiviteler, dini çekicilikler ve turistik olanaklar olmak üzere üç faktör elde 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, helal turizm, helal otelcilik, motivasyon. 

 

 

TOURISTS PREFERING HELAL CONCEPT HOTEL OPERATIONS TRAVEL 

MOTIVATIONS 

 

Abstract 
One example of customer-focused marketing and service understanding in the tourism sector constitutes "halal 

tourism" and "halal-concepted hospitality" operating in this field. This study was carried out with the aim of 

revealing the factors affecting the travel motivations of tourists who prefer tourism businesses serving in halal 

tourism concept. The target population of this research, carried out from 1 to 30 June, 2018, consists of tourists 

who prefer tourism businesses serving in halal tourism concept in Konya and Afyonkarahisar provinces. As a 

result of the questionnaire with 359 participants, it has been revealed the three pillars of tourist motivations as 

"Islamic Norms and Practices", "Repulsive Motivation" and "Inviting Motivation".   
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As a result of the factor analysis of the obtained data; there are four factors including worship in the title of "Islamic 

Norms and Practices" which are halalness, general Islamic morality and alcoholic beverages and free gambling; 

there are six factors in the headline of "Repulsive Motivation" which are the success story, success, adventure and 

excitement, family cohesion, knowledge/education, escape and sports; there are three factors in the headline of 

"Inviting Motivation" which are activities, religious charms and tourist facilities.  

Keywords: Tourism, halal tourism, halal hospitality, motivation. 

GİRİŞ 

İnsanların refah seviyeleri ve boş zamanlarındaki artış, ulaşım sektöründeki gelişmeler ve ülkeler arası 

seyahatlerde sağlanan kolaylıklar dinlenmek, farklı yerler görmek ve buralardaki insanlar ile kültürleri 

tanımak amacıyla yeni destinasyonların keşfedilmesine imkân tanımaktadır. Geldikleri yer, demografik, 

kişilik, psikolojik ve davranışsal özelliklerine göre farklılıklar gösteren tüketiciler,  seyahat edecekleri 

destinasyonları, konaklama yapacağı, yiyecek-içecek ve eğlence hizmetlerinden yararlanacağı 

işletmeleri bu özelliklerine göre seçmektedirler. 20. Yüzyılda, insanlar arasındaki bu farklı özellikler 

alternatif turizm çeşitlerini ve turizm işletmelerini ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda “helal konseptli 

otelcilik” turizm sektöründe müşteri odaklı pazarlama anlayışının bir örneğidir (Arpacı vd., 2015: 183).  

Son yıllarda, dini hassasiyetli Müslümanlar için her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de helal 

ürün, hizmet ve süreçlere ilişkin gelişen bir algı ve talep görülmektedir. Bu müşterilerin istek ve 

ihtiyaçlarını tam anlamı ile tatmin ederek sadık müşteriler oluşturmak için otellerin konseptlerini “helal 

konseptli oteller”e dönüştürmeleri ve buna uygun ürün, hizmet ve süreçleri müşterilerine sunmaları 

gerekmektedir (Arpacı ve Batman, 2015: 74). 

Dünya’da Müslüman nüfusunun ve gelir seviyelerinin artması ile seyahate yönelme istekleri, Müslüman 

tüketicilerin dini hassasiyet düzeylerinin artması, özellikle eğitim seviyesi yüksek gençlerin “İslami 

çağdaş bir yaşam” sürdürme eğiliminde olması helal ürünlere yönelik talebin artmasına ve turizm 

işletmelerinin Müslümanların beklentilerine uygun turistik ürün ve hizmetleri üretme ve sunulmasını 

zorunlu hale getirmektedir (Zulkharnain ve Jamal, 2012: 338; GIFR, 2013: 141; Carboni vd., 2014; 

Battour ve Ismail, 2015). 

Bu çalışma, helal konseptli otel işletmelerini tercih eden turistlerin seyahat motivasyonları ile ilgilidir. 

Bu konseptte hizmet veren otellere yönelik turistlerce algılanan seyahat motivasyonu boyutları ve bu 

boyutlar arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmış, bu amaç doğrultusunda uygulanan anketlerden 

elde edilen veriler doğrultusunda helal konseptli otellere müşteri seyahat motivasyonunu arttırıcı 

öneriler getirilmesi hedeflenmiştir.  

 

LİTERATÜR TARAMA 

Motivasyon Kavramı  

Tanımlanması güç olduğu kadar kompleks bir kavram olarak algılansa da motivasyon (Demir, 2017: 

45), Latince  “hareket (movere)” kelimesinden türetilmiştir. Günümüzde sıkça kullanılmakta olan 

motivasyon, Türkçe’ye “güdüleme, güdülenme” olarak yerleşmiştir (Demir ve Kozak, 2013; TDK, 

2018). “İnsanların belirli bir amacı gerçekleştirmek için davranışta bulunmaları ve bu davranışı ortaya 

çıkarmak için harekete geçmeleri” olarak tanımlanan (Koç, 2008; Durmaz, 2011) motivasyon, 

enerjilenmiş ve bir hedeften yönlendirilen davranışları açıklamak için kullanılan psikolojik bir yapıdır 

(Hyland, 2001: 1828). 

Bireyin motivasyonu ilişki kurmakta olduğu bütün nesnelerle yakından ilgili olup, bireyin ihtiyaç ve 

istekleri motivasyon kavramının temelini oluşturmaktadır. Esas itibarıyla motivasyon; bireyin içinde 

bulunduğu kültürel, sosyal ve toplumsal yapının, bireyin ruhsal ve duygusal yapısının etkisinde 

biçimlenmektedir (Bingöl, 1997: 259). “Bir insanı belirli amaç için harekete geçiren güç” anlamına da 

gelen motivasyon, harekete geçirici ve olumlu yöne yöneltici,  hareketi devam ettirici özelliğe sahip bir 

güç olarak görülmektedir (Eren, 2010: 498).  

Turizmde Motivasyon 
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Turizm işletmelerinin başarısı; hatasız ve koordineli bir iş akışının sağlanması ile çalışanların 

davranışlarını istenilen şekilde, istenilen yerde ve zamanda sergilemelerinin sağlanması ile mümkün 

olduğundan, motivasyon turizm sektörü açısından büyük önem taşımaktadır (Akoğlan vd., 2013: 143). 

Son zamanlarda turizm araştırmalarının önemli bir konusu olarak kabul edilen motivasyon (Hsu ve 

Songshan, 2008), her alanda olduğu gibi turizm alanında da yoğun bir ilgi görmektedir. Araştırmacılar, 

yerli ve yabancı turistlerin seyahat güdülerini anlamak amacı ile motivasyon kavramı üzerinde uzun 

yıllardır araştırma imkanları bulmuş ve çok sayıda yaklaşım geliştirilmiştir (Plog, 1974; Dann, 1977; 

Crompton, 1979; Mayo ve Jarvis, 1981; Iso-Ahola, 1982; Pearce, 1982; Ross ve Iso-Ahola, 1991; Uysal 

ve Hagan, 1993; Crompton ve McKay, 1997; Gnoth, 1997; Ryan ve Glendon, 1998; Hanqin ve Lam, 

1999; Hsu ve Songshan, 2008). 

Bu yaklaşımlardan Pearce ve Caltabiano (1983), Moscardo ve Pearce (1986), Pearce (1988, 1991, 1993) 

çalışmalarında; Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinden yola çıkarak “Seyahat Kariyer Merdiveni 

(Travel Career Ladder) teorisi” ni geliştirmişlerdir. Bu teoride turist motivasyonu beş farklı düzeyde ele 

alınmaktadır. Bu modelindeki temel düşünce; kişilerin seyahat motivasyonlarının seyahat deneyimleri 

ile birlikte değişeceğidir. Turist, basamakta yer alan birden fazla ihtiyaç tarafından güdülenebilecek 

iken, bu ihtiyaçlardan birisi daha baskın olabilmektedir (Şekil 1) (Pearce ve Lee, 2005). 

 
Şekil 1: Seyahat Kariyeri Merdiveni (Pearce ve Lee, 2005) 

 

Kavramsal ve duygusal açıdan karmaşık bir kavram olan motivasyon (Gnoth, 1997)  turizm açısından 

duyguların da önemli olduğu düşünülecek olduğunda; motivasyonun duygusal etkilerinin, motivasyon 

gelişiminde göz önünde bulundurulması turist motivasyonu açısından gereklidir (Goossens, 2000). 

Turist Motivasyonu 

1960’lı yıllardan itibaren akademik alanda artan ilgi ile dinamik bir süreç olarak karşımıza çıkan turist 

motivasyonu, turist davranışının arkasında yatan ve son derece önemli bir değişken olup itici güç olarak 

bilinmektedir (Crompton, 1979; Bayrakçı, 2014:9). Alan yazında turist teriminin, “günlük yaşamın 

rutinliğinden kaçmak için motive olmuş kişiler” olarak da tanımlanıyor olması, motivasyonun turistler 

açısından önemini ortaya koymaktadır (McGehee vd., 1996: 45). 

Birçok yazar tarafından turistlerin karar verme sürecinde ki önemli faktörlerden birisi olarak görülen 

seyahat motivasyonu, yıllardır turizm araştırmacılarının zihnini işgal eden ‘‘insanlar niçin seyahat eder’’ 

sorusunun cevaplarından biridir (Dunne, 2009: 74). Turistlerin tatil seyahati açısından turizm 

literatüründe önemli bir değişken olan ve turist davranışlarını açıklayan faktörlerden birisi olarak 

karşımıza çıkan motivasyon, insan davranışlarının arkasındaki zorlayıcı ve harekete geçirici güç 

olmasından dolayı en önemlisi olarak görülmektedir (Baloğlu ve Uysal, 1996: 32). 

Bir çok faktör turistlerin seyahat davranışlarını etkileyebilmektedir (Özgen, 2000). Turist davranışını 

belirlemede önemli bir değişken olan turist motivasyonu, turist davranışının arkasında yatan son derece 

önemli bir değişken ve itici bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır (Crompton, 1979). Alanyazında turist 

motivasyonu ile ilgili yapılan tartışmaların bir çoğu itici ve çekici faktörler kavramı üzerinedir. İtici 

faktörler; tatil yapma arzusu ve bir tatil için bireydeki sosyo-psikolojik dürtüler (Crompton, 1979), 

çekici faktörler; destinasyona ait özellikler (deniz, güneş…gibi) (Dann, 1977), destinasyonun algılanan 

özellikleri (Prayag ve Ryan, 2011) olarak incelenmiştir.  
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Helal  Konseptli Otel ve  Motivasyon 

Son yıllarda, dünyada ve ülkemizde helal konseptli otellerin sayısında ciddi bir artış görülmektedir. 

Helal konseptli otellerin en temel tanımı; hayatlarını İslam dininin emir ve yasaklarına uyarak yaşamaya 

çalışan Müslümanların tercih ettiği, bünyelerinde kadın-erkek ayrı havuz, SPA, hamam, restoran gibi 

alanları olan, alkol servisinin yapılmadığı, mescidinin bulunduğu, odalarında kıble yönü ve seccade 

bulunduran, helal gıda ile yemeklerini hazırlayan konaklama tesisidir (Arpacı ve Batman, 2016:1506).  

Helal konseptli otel müşterilerinin otel işletmelerinde aradıkları özelliklerden bazıları şunlardır 

(Özdemir, 2015: 275): 

 Otelde kadın ve erkek müşteriler için ayrı havuzlar bulunmalıdır, 

 Otel restoranlarında haram içerikli ya da içeriği şüpheli yiyecek ve içeceklerin servisine izin 

verilmemelidir,  

 Otelde her türlü kumar ve şans oyunlarının oynanmasına izin verilmemelidir, 

 Otel çalışanları dini hassasiyeti yüksek kişilerden seçilmelidir, 

 Otelde dini içerikli boş zaman değerlendirme aktiviteleri yapılmalıdır,  

 Ramazan ayında oruç tutan müşteriler için iftar ve sahur saatlerine uygun yemek düzenlemeleri 

yapılmalıdır, 

 Muhafazakâr otellerde kadın ve erkek müşteriler için yeterli büyüklükte bir mescit 

bulunmalıdır, 

 Otel tuvalet ve yatakları kıble yönünü göstermeyecek şekilde konumlanmalıdır, 

 Otelde her türlü alkollü içecek servisi yasaklanmalıdır, 

 Evlilik belgesi olmayan çiftlerin otel konaklamasına izin verilmemelidir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli  

Çalışmanın amacı; helal turizm konseptinde hizmet veren turizm işletmelerini tercih eden turistlerin 

seyahat motivasyonlarını etkileyen etmenleri ortaya koymaktır. Bu amaçla, helal turizm konseptinde 

hizmet veren turizm işletmelerini tercih eden turistlerin seyahat motivasyonlarında itici ve çekici 

faktörlerin olduğu ve bu faktörlerin turistlerin bu konseptteki turizm  işletmelerini tercihlerinde ne kadar 

etkili olduğunu tespit etmeyi hedeflemektedir. 

Evren ve Örneklem 

Çalışmada, Konya ve Afyonkarahisar illerinde helal turizm konseptinde hizmet veren turizm 

işletmelerini tercih eden turistler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Bu kapsamda;  01-30 Haziran 

2018 tarihleri arasında Konya ve Afyonkarahisar illerinde helal turizm konseptinde hizmet veren turizm 

işletmelerini tercih eden ve çalışmaya katılmaya gönüllü turistler çalışmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. 

Anketlerin Oluşturulması ve Verilerin Toplanması  

Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinde veri toplama tekniği olan anket uygulaması kullanılmıştır. 

Daha önceki araştırmalarda kullanılmış, geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış ölçek (Albayrak, 2013; 

Battour ve Ismail, 2014) çalışmaya katılmaya gönüllü olan turistler arasından rasgele örneklem 

yöntemiyle seçilen 450 kişiye uygulanmış ve 395 adedinin kullanılabilir olduğu tespit edilerek 

çalışmaya dahil edilmiştir. Evren büyüklüğünün 10.000’in üzerinde olması nedeniyle, örneklem 

büyüklüğünün belirlenmesinde oran için kullanılan sınırsız evren örnekleme formülünden 

yararlanılmıştır (Ural ve Kılıç, 2013: 47). Örneklem büyüklüğü %5’lik örneklem hatası ve %95’lik 

güven seviyesi dikkate alınarak hesaplandığında, çok büyük sayıdaki evren için gerekli olan sayı 384 

olarak belirlenmiştir (Büyüköztürk, 2010; Ural ve Kılıç, 2013: 47; Can, 2014: 30). Bu veriler ışığında, 

çalışmaya gönüllü 394 katılımcı sayısı ile güven seviyesi açısından yeterli sayıya ulaşılmıştır. 
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Geçerlilik ve Güvenilirlik 

Bilimsel bir araştırmada yapılan ölçümlerin geçerlilik ve güvenilirlikleri veri toplama aracının en önemli 

niteliklerinden biri olup veri toplama sürecinde yapılabilecek rastlantısal ve sistematik hatalar 

çalışmanın geçerliliği ve güvenilirliği üzerinde etkilidir (Ural ve Kılıç, 2013). Sosyal bilimlerde, Alfa 

yöntemi kullanılarak yapılan güvenilirlik analizi sonucu elde edilen Cronbach Alfa değerinin 0.60’ın 

üzerinde olduğu durumlarda ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilmektedir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004; 

Kalaycı, 2009). Katılımcılara yöneltilen sorulara yapılan güvenilirlik testi sonucuna göre Cronbach alfa 

katsayı değeri Tablo 1’de verilmiştir.  

Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışmada elde edilen verilerin, istatistik paket programında analizleri yapılmıştır. Katılımcıların 

demografik bilgileri ile helal turizm davranışlarına yönelik soruların değerlendirilmesinde “Frequence” 

ve “Chi-Square”  tesleri kullanılmış, motivasyona yönelik soruların değerlendirilmesinde ise faktör 

analizi uygulanmıştır. 

 Tablo 1. Kullanılan Ölçeğin Güvenilirlik Değeri 

Bölüm Faktör Cronbah Alfa 

Değeri 

İslami Normlar ve 

Uygulamalar 

1. İbadethaneler 0.861 

2. Helallik 0.854 

3. Genel İslam Ahlakı  0.907 

4. Alkollü İçecekler ve Ücretsiz Kumar  0.879 

İtici Motivasyonlar 

1. Başarı 0.864 

2. Macera ve Heyecan  0.793 

3. Aile Birlikteliği 0.824 

4. Bilgi Düzeyi/Eğitim 0.834 

5. Kaçış 0.795 

6. Spor 0.773 

Çekici Motivasyonlar 

1. Etkinlik ve Aktiviteler 0.758 

2. Dini Çekicilikler 0.950 

3. Turistik Olanaklar 0.801 

 

BULGULAR 

Çalışmada demografik bilgiler değerlendirildiğinde; katılımcıların %64.7’sinin kadın ve %35.3’ünün 

erkek olduğu, %47.5’inin 18-30 yaş aralığı grubunda olduğu, %73.6’sının lisans mezunu olduğu, 

%58.1’inin 7-10 bin TL arası gelirinin olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler istatistiki olarak 

değerlendirildiğinde; katılımcıların öğrenim durumları (p<0.05) ve aylık gelirlerinde (p<0.01) gruplar 

arasında anlamlı fark olduğu bulunmuştur (Tablo 2).  

Tablo 2. Demografik Bilgiler 

 KADIN ERKEK TOPLAM 
X2 p 

 n % n % n % 

Yaş         

18-30 yaş 123 31.2 64 16.2 187 47.5 

0.192 0.908 30-65 yaş 117 29.7 66 16.8 183 46.4 

65 yaş ve üstü 15 3.8 9 2.3 24 6.1 

Öğrenim Durumu         

İlköğretim 5 1.3 5 1.3 10 2.5 

8.721 0.033* Ortaöğretim 28 7.1 25 6.3 53 13.5 

Lisans 189 48.0 101 25.6 290 73.6 

Lisans üstü 33 8.4 8 2.0 41 10.4 
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Aylık Gelir         

3000 TL’den daha az 6 1.5 2 0.5 8 2.0 

13.642 0.009** 

3.000-5.000 TL arası 35 8.9 10 2.5 45 11.4 

5.000-7.000 TL arası 31 7.9 26 6.6 57 14.5 

7.000-10.000 TL arası 139 35.3 90 22.8 229 58.1 

10.000 TL’den daha fazla 44 11.2 11 2.8 55 14.0 

TOPLAM 255 64.7 139 35.3 394 100.0   

 *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

Çalışmada helal turizm alışkanlıkları değerlendirildiğinde; katılımcıların %71.6’sının helal turizm 

kapsamında yılda bir kez tatile çıktıkları, %57.9’unun helal turizm kapsamındaki işletmelerde 4-6 gün 

geçirdikleri, %70.3’ünün helal turizm kapsamında ailesi ile birlikte tatil yaptıkları bulgulanmıştır. Elde 

edilen veriler istatistiki olarak değerlendirildiğinde; katılımcıların helal turizm kapsamında tatile 

çıkmaları (p<0.001), helal turizm kapsamında tatillerini geçirdikleri süre (p<0.05) ve helal turizm 

kapsamında birlikte tatil yaptıkları kişi (p<0.001) sorularına verilen yanıtlarda gruplar arasında anlamlı 

fark olduğu bulunmuştur (Tablo 3). 

Tablo 3. Helal Turizm Alışkanlıkları 

Helal Turizmde 
KADIN ERKEK TOPLAM 

X2 p 
n % n % n % 

Tatile Çıkma Süresi       

Birkaç yılda bir kez 34 8.6 28 7.1 62 15.7 

25.876 0.000*** Yılda bir kez 202 51.3 80 20.3 282 71.6 

Yılda 2 kez 13 3.3 26 6.6 39 9.9 

Yılda 3 kez ve daha fazla 6 1.5 5 1.3 11 2.8   

Tatilini Geçirdiğiniz Süre       

1-3 gün 15 3.8 17 4.3 32 8.1 

8.008 0.046* 4-6 gün 144 36.5 84 21.3 228 57.9 

7-9 gün 67 17.0 24 6.1 91 23.1 

10 gün ve daha fazla 29 7.4 14 3.6 43 10.9 

Birlikte Tatil Yaptıkları Kişiler       

Tek başıma  14 3.6 8 2.0 22 5.6 

57.433 0.000*** Arkadaşlarım ile 92 23.4 3 0.8 95 24.1 

Ailem ile 149 37.8 128 32.5 277 70.3 

TOPLAM 255 64.7 139 35.3 394 100.0   

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

Türkiye’de faaliyet gösteren helal turizm işletmelerini tercih eden yerli turistleri helal turizme yönelten 

İslami norm ve uygulamalar ile itici ve çekici motivasyon unsurlarının belirlenmesi ile ilgili kullanılan 

ölçeğin analizinde temel bileşen olarak faktör analizi kullanılmıştır.  

Toplam 18 ifadeden oluşan İslami normlar ve uygulamalar, 23 ifadeden oluşan itici motivasyonlar ve 

17 ifadeden oluşan çekici motivasyonların analizi sonuçlarına göre araştırmada kullanılan ifadeler faktör 

analizinin yapılabilmesi için uygun olma koşulunu sağlamaktadır (İslami normlar ve uygulamalar KMO: 

0.791; itici motivasyonlar KMO: 0.763; çekici motivasyonlar KMO: 0.904). Analizlere göre belirlenen 

bu değer değişkenin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir (Sipahi vd., 2008: 80). 

Turistleri helal turizme yönelten “İslami Normlar ve Uygulamalar” a ilişkin faktörlerin belirlenmesine 

ilişkin yapılan faktör analizi sonucunda, özdeğerleri >1 ve faktör yükleri >0.50 olan dört faktör elde 

edilmiştir. “İbadethaneler, Helallik, Genel İslam Ahlâkı, Alkollü İçecekler ve Ücretsiz Kumar” olarak 

belirlenen bu dört faktörlü yapı toplam varyansın %76.51’ini açıklamaktadır.  İbadethaneler faktörü 

toplam varyansın %29.73’ünü, Helallik faktörü toplam varyansın %15.01’ini, Genel İslam Ahlâkı 

faktörü toplam varyansın %17.38’ini ve Alkollü İçecekler ve Ücretsiz Kumar faktörü toplam varyansın 

%14.39’unu açıklamaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda yerli turistleri helal turizme yönelten en önemli 

motivasyonun “İbadethaneler” faktörü olduğunu, ikinci dereceden önemli motivasyonun “Genel İslam 
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Ahlâkı” faktörü, üçüncü dereceden önemli motivasyonun “Helallik” faktörü ve dördüncü dereceden 

önemli motivasyonun “Alkollü İçecekler ve Ücretsiz Kumar” faktörü olduğu belirlenmiştir (Tablo 4). 

Turistler, “İslami Normlar ve Uygulamalar” a ilişkin unsurlardan kendilerini helal turizme yönelten 

birinci dereceden önemli motivasyon olan “İbadethaneler“ faktöründe en önemli motivasyonlarının “her 

otel odasında kutsal kitap Kur’an ve seccade bulunması” olduğu  (0.853); ikinci dereceden önemli 

motivasyon olan “Genel İslam Ahlâkı” faktöründe en önemli motivasyonlarının “işletmede fuhuş 

olaylarının yasaklanması” olduğu (0.899); üçüncü dereceden önemli motivasyon olan “Helallik” 

faktöründe en önemli motivasyonlarının “otellerde erkekler ve kadınlar için ayrılmış yüzme havuzları 

ve spor salonlarının bulunması” olduğu (0.868) ve dördüncü dereceden önemli motivasyon olan 

“Alkollü İçecekler ve Ücretsiz Kumar” faktöründe en önemli motivasyonlarının “kamusal alanlarda 

(turistik siteler, oteller, parklar…gibi) yetkililer tarafından alkollü içeceklerin yasaklanması” olduğu 

(0.943) tespit edilmiştir (Tablo 4).  

 Tablo 4. İslami Normlar ve Uygulamalara İlişkin Faktör Yükleri 

 INP Faktörleri 

İSLAMİ NORMLAR ve UYGULAMALAR Yük Açıklanan 

Varyans  

Cronbach’s 

Alpha 

M±SS 

Faktör 1: İbadethaneler  29.73 0.861 14.1±5.45 

Cami yada Mescid  bulunması 0.748    

Turizm işletmeleri, havaalanı, alışveriş merkezleri, oteller, 

konferans salonları, park…gibi alanlarda ibadet yerlerinin 

kullanılabilmesi 

0.718    

Namaz vaktini belirtmek için ezanın kamuoyuna açık şekilde 

yüksek sesle okunması 
0.715    

Otel odalarında Kıble yönünü (Mekke) gösterir işaretlerin 

bulunması 
0.731    

Her otel odasında kutsal kitap Kur’an ve seccade bulunması 0.853    

Turizm işletmeleri, havaalanı, alışveriş merkezleri, oteller, 

konferans salonları, park…gibi alanlarda bulunan tuvaletlerde 

su bulunması 

0.838    

Faktör 2: Helallik  15.01 0.854 10.6±3.87 

Turizm işletmeleri, havaalanı, alışveriş merkezleri, oteller, 

konferans salonları, park…gibi alanlarda helal yemeklerin 

bulunması 

0.772    

Otel ve restoranlarda ayrılmış Helal mutfağın bulunması 0.761    

Plajlarda kadınlar için ayrılmış özel alanların bulunması 0.776    

Otellerde erkekler ve kadınlar için ayrılmış yüzme havuzları 

ve spor salonlarının bulunması 
0.868    

Otellerdeki eğlence etkinliklerinde cinsel kanalların 

yasaklanması 
0.802    

Faktör 3: Genel İslam Ahlakı  17.38 0.907 10.2±4.17 

Otel ve restoran çalışanlarda uygulanan  kıyafetlerin İslami 

kurallara uygun olması 
0.856    

Kamusal alanlarda İslami kıyafet (örn: başörtüsü) 

serbestiyetinin olması 
0.798    

Fuhuş olaylarının yasaklanması 0.899    

Kamusal alanlarda cinsiyetler arasında uygunsuz davranışların 

(örn: öpmek) yasaklanması 
0.886    

TV’de gösterilen filmlerdeki yetişkin sahnelerinde yetkililer 

tarafından sansür uygulanabilmesi 
0.824    

Faktör 4: Alkollü İçecekler ve Ücretsiz Kumar  14.39 0.879 4.5±2.09 

Kamusal alanlarda (turistik siteler, oteller, parklar…gibi) 

yetkililer tarafından alkollü içeceklerin yasaklanması 
0.943 
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Kamusal alanlarda (turistik siteler, oteller, parklar…gibi) 

yetkililer tarafından kumar faaliyetlerinin yasaklanması 
0.938 

   

Açıklanan Toplam Varyans   76.51  

KMO   0.791  

Bartlett                                        0.000 (p<0.001) 

 

Turistleri helal turizme yönelten “İtici Motivasyonlar” a ilişkin faktörlerin belirlenmesine ilişkin yapılan 

faktör analizi sonucunda, özdeğerleri >1 ve faktör yükleri >0.50 olan altı faktör elde edilmiştir. “Başarı, 

Macera ve Heyecan, Aile Birlikteliği, Bilgi Düzeyi/Eğitim, Kaçış, Spor” olarak belirlenen bu altı 

faktörlü yapı toplam varyansın %64.53’ünü açıklamaktadır. “Başarı” faktörü toplam varyansın 

%14.45’ini, “Macera ve Heyecan” faktörü toplam varyansın %8.99’unu,  “Aile Birlikteliği” faktörü 

toplam varyansın %8.74’ünü, “Bilgi Düzeyi/Eğitim” faktörü toplam varyansın %12.37’sini, “Kaçış” 

faktörü toplam varyansın %11.77’sini, “Spor” faktörü toplam varyansın %8.21’ini açıklamaktadır. Bu 

sonuçlar doğrultusunda “İtici Motivasyonlar” dan yerli turistleri helal turizme yönelten en önemli 

motivasyonun “Başarı” faktörü, ikinci dereceden önemli motivasyonun “Bilgi Düzeyi/Eğitim” faktörü, 

üçüncü dereceden önemli motivasyonun “Kaçış” faktörü, dördüncü dereceden önemli motivasyonun 

“Macera ve Heyecan” faktörü, beşinci dereceden önemli motivasyonun “Aile Birlikteliği” faktörü ve 

altıncı dereceden önemli motivasyonun “Spor” faktörü olduğu belirlenmiştir (Tablo 5). 

Tablo 5. İtici Motivasyonlara İlişkin Faktör Yükleri 

 INP Faktörleri 

İTİCİ MOTİVASYONLAR Yük Açıklanan 

Varyans  

Cronbach’s 

Alpha 

M±SS 

Faktör 1: Başarı  14.45 0.864 8.9±3.80 

Yeni insanlarla tanışmak 0.615    

Daha önce gidilmemiş arkadaşlara gitmek 0.585    

Yolculuk hakkında konuşmak 0.580    

Lüks düşkünlüğü 0.624    

Faktör 2: Macera ve Heyecan  8.99 0.793 8.4±2.99 

Heyecan ve coşku verici şeyler bulmak 0.445    

Eğlenmek ve eğlendirmek 0.534    

Cesur ve maceraperest olmak 0.404    

Kendimi nasıl hissettiğim konusunda özgür davranmak 0.481    

Faktör 3: Aile Birlikteliği  8.74 0.824 8.5±2.96 

Ailemin geldiği yerleri ziyaret etmek 0.564    

Akraba ve arkadaşları ziyaret etmek 0.458    

Bir aile olarak birlikte olmak 0.575    

Mümkün olduğu kadar görmek 0.548    

Faktör 4: Bilgi Düzeyi/Eğitim  12.37 0.834 8.9±3.51 

Yeni şeyler öğrenmek yada bilgi düzeyini arttırmak 0.634    

Yeni/Farklı deneyimler 0.648    

Yeni bir destinasyonu görmek ve tecrübe etmek 0.551    

Tarihi alanları ziyaret etmek 0.646    

Faktör 5: Kaçış  11.77 0.795 8.5±3.43 

Ev taleplerinden uzaklaşmak 0.607    

Yoğun bir işe ortamından uzaklaşmak 0.609    

Evden uzakta evde hissetmek 0.652    

Daha basit bir yaşam tarzı deneyimi 0.567    

Faktör 6: Spor  8.21 0.773 11.5±2.49 

Spor etkinliklerine katılmak 0. 699    

Spor etkinliklerini izleme arzusu 0. 687    

Fiziksel aktivitelere katılmak 0.669    

Açıklanan Toplam Varyans   64.53  
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KMO   0.763  

Bartlett                                       0.000 (p<0.001) 

 

Turistler, “İtici Motivasyonlar” a ilişkin unsurlardan kendilerini helal turizme yönelten birinci dereceden 

önemli motivasyon olan “Başarı“ faktöründe en önemli motivasyonlarının “lüks düşkünlüğü” olduğu  

(0.624); ikinci dereceden önemli motivasyon olan “Bilgi Düzeyi/Eğitim” faktöründe en önemli 

motivasyonlarının “yeni/farklı deneyimler” olduğu (0.648); üçüncü dereceden önemli motivasyon olan 

“Kaçış” faktöründe en önemli motivasyonlarının “evden uzakta evde hissetmek” olduğu (0.652); 

dördüncü dereceden önemli motivasyon olan “Macera ve Heyecan” faktöründe en önemli 

motivasyonlarının “eğlenmek ve eğlendirmek” olduğu (0.534); beşinci dereceden önemli motivasyon 

olan “Aile Birlikteliği” faktöründe en önemli motivasyonlarının “bir aile olarak birlikte olmak” olduğu 

(0.575); altıncı dereceden önemli motivasyon olan “Spor” faktöründe en önemli motivasyonlarının 

“spor etkinliklerine katılmak” olduğu (0.699) tespit edilmiştir (Tablo 5).  

Turistleri helal turizme yönelten “Çekici Motivasyonlar” a ilişkin faktörlerin belirlenmesine ilişkin 

yapılan faktör analizi sonucunda, özdeğerleri >1 ve faktör yükleri >0.50 olan üç faktör elde edilmiştir. 

“Etkinlik ve Aktiviteler, Dini Çekicilikler ve Turistik Olanaklar” olarak belirlenen bu üç faktörlü yapı 

toplam varyansın %84.35’ini açıklamaktadır. “Etkinlik ve Aktiviteler” faktörü toplam varyansın 

%32.11’ini, “Dini Çekicilikler” faktörü toplam varyansın %36.89’unu, “Turistik Olanaklar” faktörü 

toplam varyansın %15.35’ini açıklamaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda “İtici Motivasyonlar” dan yerli 

turistleri helal turizme yönelten en önemli motivasyonun “Dini Çekicilikler” faktörü, ikinci dereceden 

önemli motivasyonun “Etkinlikler ve Aktiviteler” faktörü, üçüncü dereceden önemli motivasyonun 

“Turistik Olanaklar” faktörü olduğu belirlenmiştir (Tablo 6). 

Tablo 6. Çekici Motivasyonlara İlişkin Faktör Yükleri  

 INP Faktörleri 

ÇEKİCİ MOTİVASYONLAR Yük Açıklanan 

Varyans  

Cronbach’s 

Alpha 

M±SS 

Faktör 1: Etkinlik ve Aktiviteler  32.11 0.758 16.4±5.66 

Helal standartlarda dinlenme 0.509    

Helal standartlarda havuz ve plaj sporları 0.896    

Helal standartlarda animasyon 0.872    

Helal standartlarda grup aktiviteleri 0.603    

Helal standartlarda gece akşam/eğlence aktiviteleri 0.710    

Aile ile birlikte yürüyüş, doğa yürüyüşü, su sporları… gibi 

spor aktiviteleri 
0.844    

Aile ile birlikte bölgenin tarihi, kültür ve doğa gezileri 0.627    

Faktör 2: Dini Çekicilikler  36.89 0.950 11.9±6.07 

Tesisin ortak kullanım alanlarının (havuz, plaj, SPA, 

restoran…gibi) kadın/erkek ayrı olması 
0.881    

Bünyesinde bir cami/mescit bulunması  0.899    

Odalarında ibadet için gerekli tedbirlerin alınmış olması 0.876    

Helal gıda, helal mutfak, helal servis hizmetleri 0.878    

Alkolsüz olması 0.891    

Faizsiz ödeme imkânları 0.888    

Faktör 3: Turistik Olanaklar  15.35 0.801 10.2±3.92 

Fiyatının uygun oluşu 0.525    

Mesafe 0.725    

Hem yaz hem de kış mevsiminde dinlenmek için en uygun 

imkânlar 
0.750    

Rahat ulaşım imkânları 0.722    

Açıklanan Toplam Varyans   84.35  

KMO  0.904 

Bartlett                                  0.000 (p<0.001) 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          163 

 

 

Turistler, “Çekici Motivasyonlar” a ilişkin unsurlardan kendilerini helal turizme yönelten birinci 

dereceden önemli motivasyon olan “Dini Çekicilikler” faktöründe en önemli motivasyonlarının 

“bünyesinde bir cami/mescid bulunması” olduğu  (0.899); ikinci dereceden önemli motivasyon olan 

“Etkinlikler ve Aktiviteler” faktöründe en önemli motivasyonlarının “helal standartlarda havuz ve plaj 

sporları” olduğu (0.896); üçüncü dereceden önemli motivasyon olan “Turistik Olanaklar” faktöründe en 

önemli motivasyonlarının “hem yaz hem de kış mevsiminde dinlenmek için en uygun imkânlar” olduğu 

(0.750) tespit edilmiştir (Tablo 6).  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Son dönemlerde, turizm çeşitlerinden biri olan helal turizme olan talebin artmasına bağlı olarak turistleri 

helal turizme iten ve çeken motivasyon unsurlarının tespit edilerek helal turizm konseptinde faaliyet 

gösteren turizm işletmelerinin pazar payını arttırmaları amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. Bu amaçla 

faaliyet gösteren işletmelerin, tüketicilerin helal turizm motivasyon unsurlarına dikkat etmesi ve 

motivasyon unsurlarının kendi bünyelerindeki hizmet düzeylerini değerlendirerek iyileştirme yoluna 

gitmeleri gerekmektedir. 

Helal konseptli otel işletmelerini tercih eden yerli turistlerin seyahat motivasyon unsurlarını belirlemek 

amacıyla yürütülen bu çalışma sonucunda turistlerin motivasyonunu sağlayan unsurların “İslami 

Normlar ve Uygulamalar”, “İtici Motivasyon” ve “Çekici Motivasyon” olmak üzere üç ana başlık 

altında toplandığı belirlenmiştir. Uygulanan ölçek ile elde edilen verilerin faktör analizi sonucunda; 

“İslami Normlar ve Uygulamalar” başlığından ibadethaneler, helallik, genel İslam ahlâkı ve alkollü 

içecekler ve ücretsiz kumar olmak üzere dört, “İtici Motivasyon” başlığından başarı, macera ve heyecan, 

aile birlikteliği, bilgi düzeyi/eğitim, kaçış ve spor olmak üzere altı ve “Çekici Motivasyon” başlığından 

etkinlik ve aktiviteler, dini çekicilikler ve turistik olanaklar olmak üzere üç faktör elde edilmiştir.   

Çalışma sonucunda; turistlerin kendilerini helal turizme yönelten birinci dereceden önemli motivasyon 

olarak “İslami Normlar ve Uygulamalar” dan ibadethaneler faktörünü, “İtici Motivasyonlar” dan başarı 

faktörünü, “Çekici Motivasyonlar” dan dini çekicilik faktörünü tercih ettikleri bulgulanmıştır. Çalışma 

sonucunda elde edilen sonuçlar ve öneriler daha önce yapılan benzer çalışmaları desteklemektedir (Yuan 

ve McDonald, 1990; Qiu ve Lam, 1999; You vd., 2000; Yoon ve Uysal, 2005; Battour ve Ismail, 2014). 

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

* Helal turizm konseptinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinin turistlerin helal turizm seyahat 

motivasyonlarını arttırıcı önlem ve tedbirleri arttırması,  

* İşletmelerin, bu ve benzeri çalışmalar sonucunda ortaya konan turistlerin helal turizm seyahat 

motivasyonlarını dikkate alarak işletmelerini revize etmesi, 

* Helal turizm ve turistlerin helal turizm motivasyonlarına yönelik bilimsel çalışmaların arttırılması, 

önerilebilir. 
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Özet 
İnsanın beslenmesi, giyinmesi ve barınması zorunlu ihtiyaçlarıdır (zaruriyyât). Bu ihtiyaçlar, insanın hayatını 

devam ettirebilmesinin olmazsa olmaz şartlarıdır. Zaruriyâta paralel, bunları tamamlayan veyahut insanın refahını 

sağlayan ve tasarruflarının güzelliğini artıran seyahat, ziyaret ve dinlenme gibi diğer vazgeçilmez ihtiyaçları 

(hâciyât) ve güzelleştirici unsurları (tahsiniyyât) da vardır. Öbür taraftan “Zarurât-ı diniyye” de denilen beş ana 

esastan ikisi “canı ve nesli; bir anlamda namusu” korumaktır.  

Mezkûr açıdan giyinme “canı ve namusu korumayı” doğrudan ilgilendiren zorunlu ihtiyaçlardandır. Tabiî olarak 

İslam, amaç edindiği söz konusu hedefleri gerçekleştirmek için temel ve zorunlu ihtiyaçlarla ilgili düzenlemeleri 

yapmış veya ölçütleri belirlemiştir. Yani, giyinme ayet ve hadislerde emredilmiştir. Özellikle elbise kişisel tarz ve 

hâl, turizmin bütün çeşitleriyle yakından alakalıdır.  Zira insan seyahate çıkarken kılık kıyafetine ayrı bir önem 

verir hatta bunun için özel alış veriş yapar. Bu açıdan günümüzde turizm pazarlaması nakliye-konaklama, yeme 

içme ve elbise üçgenine oturtulmuştur demek mümkündür.   

İşte biz bu tebliğimizde helal turizm çerçevesinde, İslam’ın günümüze de hitap edebilecek giyim kuşama dair 

evrensel ölçütlerinin tespitini ve ilgili tartışmaları İslam’ın evrenselliği çerçevesinde değerlendireceğiz. Özellikle 

ilgili hadisleri de dikkate alarak elbise ve giyimle ilgili İslam’ın ortaya koyduğu âlemşümul kıstaslarını tespit 

etmeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Helal, Turizm, Elbise 

 

 

ISLAMIC CLOTHING IN THE CONTEXT OF HALAL TOURISM 

 

Abstract 
To pursue their lives, human beings need nourishmnet, clothing and shelter.  These needs are called “necessities” 

in religious literature. Parallel to necessities, completing them or supplying welfare to humans and beautifying the 

life, there are other inevitable needs such as traveling, visits and having a rest. To realize the established goals, 

Islam designated regulations for basic and obligatory needs. In this regard, clothing is also commanded in verses 

and hadiths. 

Clothes are closely related to personal style and halal tourism. People pay special attention to their clothings and 

even go shopping before traveling. Therefore it is legitimate to say nowadays tourism marketing is based on 

“transportation-accommodation, food and clothing” triplet. 

In our talk, in the context of halal tourism, we will discuss contemporary and universal criteria for clothing in 

Islam. We will also elaborate related discussions in relation to universality of Islam. 

Keywords: Tourism, Halal, Clothing 

        

GİRİŞ  

Elbise ve süslenme turizm ekonomisi ile yakından ilgili olduğu kadar, dinî ve ahlakî ilkelerle de 

yakından ilişkilidir. Şöyle ki, insanlar toplum halinde yaşamak zorundadır. Toplumun ihtiyaç duyduğu 

sosyal kurumlarını düzenleyen kuralların başında dinî ve ahlakî değerler gelir. Bu anlamda giyinmenin 

dinî ve ahlakî değerlerle de doğrudan ilgisi vardır. Zira Hz. Peygamber’in yeme içme ve giyinmeye dair 

emir ve tavsiyelerinin önemli bir kısmı dinî zorunluluk, bir kısmı da serbestlik (ibâha) ifade eder. Bu 
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serbestlik mutlak ve sınırsız olmayıp israf etmeme,1 gösteriş yapmama2 ve başkalarını küçük görmeme, 

böbürlenmeme gibi hususlarla sınırlıdır. Bütün bu hususlar seyahat esnasında da geçerlidir. 

Elbise ve genel olarak giyim kuşamın kültür veya folklorla da yakından ilgisi vardır. Zira toplumların 

örf ve âdetlerinin önemli bir kısmı elbise kültürü ile ilgilidir. Günümüzde millî kültürün karşısında kültür 

emperyalizmi vardır ve sömürdüğü toplumlarda gelenek ve görenekleri yozlaştırmakta ve ananelerini 

sürdürmelerine imkân vermemektedir. Öbür taraftan giyim kuşam gibi bazı alanlarda başka kültürlerle 

etkileşim bilhassa uluslararası turizm hareketliliği sayesinde de kaçınılmaz bir konum almıştır. 

Giyinmenin dinî, sosyal ve ekonomik yönleri vardır. Fakat milletlere göre değişebilen elbisenin şekli, 

rengi, imal yeri, imal edeni ve örtülecek yerlerin tespiti gibi hususlar bütün İslam ülkelerinde olduğu 

gibi Türkiye’de de hep gündem konusu olmuştur. Bu çerçevede sarık, şalvar, siyah çarşaf, pardösü, 

elbisenin rengi, uzunluğu veya şablonu, haşema, mayo gibi konular hep tartışılmıştır. Çünkü bir tarafta 

Müslümanların pek çoğunu esir etmiş olan modernizm ve kapitalizmin dayattığı reklama dayalı “inadına 

tüketim” ve “modayı takip” bazı kesimlerin hayat tarzını oluşturmuşken, diğer tarafta bir Müslüman 

kesim de bin dört yüz sene önce çok sıcak bir iklimde toplumun elbise kültürünü “sünnet” olduğunu 

savunmaktadır. İki karşıt gurup arasında Kur’ân ve sünneti esas alarak dengeli, evrensel ve İslam’a da 

uygun giyim kuşam ölçülerini tespit etmek ve günümüz açısından yaşanan kırıcı, dışlayıcı, aşağılayıcı 

veya ayrıştırıcı tartışmaların şiddetini hiç olmazsa biraz da olsa azaltmak elzem hâle gelmiştir.  

Küresel bir köy haline gelen dünyamızda değişmeye direnmek âdeta imkânsız hâle gelmiştir. Bu 

etkilenme elbise kültürü konusunda daha da barizdir. Hâlbuki İslam’ın kıyamete kadar bâki ve 

değişmeyen evrensel hükümleri vardır. Bu açıdan tartışılan meselelerin delili olan ayet ve hadislerin 

titizlikle tespitinin ve meşru yorumunun (tahric, tahlil ve şerh) yapılmasına ihtiyaç vardır. 

 Diğer taraftan, günümüzde ekonominin önemli bir kısmını oluşturan giyim kuşam ve süslenme sektörü 

ticaretin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Onun için elbiselerin de helal kazançtan elde edilmesi gibi 

hususları, İslam ekonomisinin genel hükümleri çerçevesinde ele almak gerekir. Elbise sektörü günümüz 

uluslararası ticaretinde de, belki teknolojik ürünlerden sonraki sırada yer almaktadır. Bu noktada, 

günümüz giyim kuşam şeklini ve İslam açısından sınırlarını belirlerken, kapitalizm ve emperyalizmin 

moda ve reklam silahlarını kullanarak bütün dünyaya dayattığı gibi Müslüman milletleri de girdabında 

yuttuğu gerçeği dikkate alınmalıdır. “Başkaları ne der anlayışı” ile bilinçsizce “sürekli elbise satın alma” 

hastalığı ve “bağımlılığının” ciddi oranda arttığı yaşanan bir gerçektir. Bu noktada dikkate alınması 

gereken diğer önemli husus giyim kuşamın da sebep olduğu “evrensel israf” veya “çevre israfının”3 

dünyayı küresel ısınmaya, akabinde de küresel bir yok oluşa doğru sürüklemekte olduğu tehlikesidir.  

Çevre savurganlığı helal haram bütün turizmi de kuşatmış durumdadır. Dolayısıyla giyinmenin 

ekonomik yönü ile helal haram sınırını belirlerken, söz konusu genel tehdit ve tehdide karşı İslam’ın 

evrensel ilkelerini de belirleyip hayata geçirmek de günümüz açısından önem arz etmektedir.  

 

İslam’da Giyinmenin Temel Amaçları 

Giyinmenin amaçlarını genel ve özel amaç ayırımı yapmadan şöyle sıralayabiliriz: 

İyi niyet: Allah Rızası ve emrine uygun giyinmek,4  

                                                      
1 “… Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyiniz; hasat günü hakkını (sadakasını, zekatını) verin; fakat 

israf etmeyin. Çünkü O (Allah) israf edenleri sevmez”. (En’am, 6/141). “Yakınlarına, yoksula, yolcuya hakkını 

ver, sakın saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler. Şeytan ise Rabbine karşı pek 

nankördür.” (İsrâ, 17/26-27). “Eli Sıkı olma, (tamamen de eli açık olarak) saçıp savurma! Aksi takdirde herkes 

tarafından ayıplanan, kaybettiklerinin hasretiyle yanan bir duruma düşersin!” (İsrâ, 17/29). Ayrıca bkz. Furkân, 

25/67. Bkz. Sakallı, Talat, Hadisler ve Yorumları, “İsraf ve Tasarruf”, s. 300; “Ekmek Tasarrufu”, s. 292, 

İstanbul, 2014. 
2 “Hem kibirli kibirli yürüme… Bu tür davranışların Rabbinin katında hepsi kötü ve hoş görülmeyen şeylerdir”. 

(İsrâ, 17/ 37-38). 
3 Sakallı, Talat, Bilinç Kirlenmesi veya Çevre Kirliliğinin Zihnî Temelindeki Aşınma, Uluslararası Çevre ve Din 

Sempozyumu, I. 185-191, İstanbul, 2008; Krş. Sakallı, Talat, Hadisler ve Yorumları, s. 328, İstanbul, 2014. 
4 Buharî, el-Camiu’s-Sahih, Bed’ü’l-Vahy,1, İstanbul, 1401/1981. Müslim, el-Camiu’s-Sahîh, İmara, 155, 

İstanbul, 1401/1981. 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          168 

 

İhlas: Mü’min olma idraki ile giyinirken de bilinçli davranmak,1  

Elbiseler de Allah’ın insanlara verdiği rızık ve lütuflardandır.2 Şükrü gerektirir.3 

Nezafet, nezahet, nezâket; yani temiz, sâde ve estetik (zarif ve nezih), güzellik4 ilkelerine uygun 

giyinme. 

Sorumluluk bilinci ile hareket etmeli (iradesini terbiye etmeli); moda ve reklama, dolayısıyla nefsani 

isteklere karşı koyabilmeli, bu konuda da “mankurt” veya “sürü” olmamalıdır. 

İsraf ve gösterişten, kibirden uzak durmalı;5 ihtiyaç olduğu kadar ve sade giyinmelidir. 

Ahlakîlik: Giyinmek ahlakın da gereğidir, aynı zamanda şehevî ve süflî arzuların kontrolüne katkı 

sağlar, teşhircilik gibi ahlak dışı davranışlardan da korur. 

Sosyal sorumluluk bilinci: Aç ve çıplak garip gurabâ hakkını gözetmeli, onların kıskançlık duygularını 

tahrik etmemelidir; toplumunun meşrû’ ve İslam’a uyan örf ve âdetlerine saygı gösterip elbise ile şöhrete 

ulaşmaya çalışmamak gerekir.6 Dünyaya ve dünyalıklara geçiciliği kadar, ahirete de ebediliği kadar 

ahiret azığı hazırlama bilinciyle giyinmek amaç olmalıdır.7 

İzzet, şeref ve haysiyet (onur)  sahibi Müslüman giyim kuşamı ile de toplum içindeki vakarını ve 

saygınlığını korumalı; sosyal seviye, makam ve ekonomik geliriyle mütenasip giyinmelidir.8 Aşırılığa 

kaçmadığı gibi, sosyal ve ekonomik seviyesinin çok altında, insanların aşağılayacağı veya alay edeceği 

pejmürde kıyafetle dolaşmamalıdır.9 

                                                      
1 Asr, 103/1-3; Beyyine, 98/5. 
2 “Ey Ademoğulları! Sizin için mahrem yerlerinizi örten elbise ve süslenecek elbise var ettik. Takva elbisesi ise 

daha hayırlıdır.” (A’râf, 7/26). 
3 “Allah’ın kulları için yarattığı ziyneti ve hoş rızıkları kim haram kıldı?” (A’râf, 7/32. Ebu Said el-Hudrî rivayet 

etmiştir: “Rasûlüllah (s) yeni bir elbise giydiği zaman; sarık, gömlek olsun o elbisenin ismini söyler ve şöyle dua 

ederdi: “Allah’ım, sana hamd olsun, bunu bana giydiren sensin. Senden bu elbisenin hayrını ve hayırda 

kullanılmasını istiyorum. Onun şerrinden ve şerde kullanılmasından da sana sığınıyorum.” (Ebu Davud, Libas, 

1). 
4 Bir gün Hz. Peygamber (s)’in yanında dünya nimetleri hakkında (özenti ile) konuşulunca o, “Duymuyor 

musunuz, duymuyor musunuz? Sadelik (bezâze) imandandır, sadelik imandandır!” buyurdu. (Ebu Davud, 

Tereccül, 1). 
5 Rasulüllah (s) buyurdu: “Yüce Allah, kibirden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye (rahmet nazarıyla) 

bakmaz.” (Müslim, Libas, 42). 
6 Hz. Peygamber (s) buyurmuştur: “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez”. Bunun üzerine 

birisi “İnsan, elbisesinin ve ayakkabısının güzel olması hoşuna gider” deyince, Hz. Peygamber (s), “Kesinlikle 

Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakikati inkâr etmek ve insanları küçük görmektir” buyurmuştur. 

(Müslim, İman, 147). İbn Ömer’den rivayet edildiğine göre Allah Rasûlü şöyle buyurmuştur: “Kim ‘şöhret 

elbisesi’ giyerse, Allah ona kıyamette benzerini giydirir; (Ebu Avâne’den rivayette bu hadisin sonunda şu ilâve 

vardır: “Sonra o elbisesi içinde cehennem alevine atılır”. (Ebu Davud, Libâs, 5: İbn Mâce, Libâs, 24).  
7 “Dünya mü’minin zindanı, kâfirin cennetidir” hadisini (Müslim, Zühd, 1; İbn Mâce, Zühd, 3 ve Tirmizî, Zühd, 

16,  Ebu Hüreyre’den rivayet etmişlerdir. Tahric ve anlamı için bkz. Aclûnî, Keşfü’l- Hafâ, s. I. 494) elbise 

konusu olunca da bu manada anlamalıdır. Zira dünyada en güzel ve pahalı elbiseler bile Cennet elbiseleri 

yanında hiç kalır. 
8 Semmâk b. Velid el-Hanefî anlatıyor: “İbn Abbas güzel giyimli ve görünümlü bir adamdı. Bir ara birilerinin 

yanına geldiğinde kendisine oradakiler ‘Bu (kadar güzel ) takım elbise (hülle) de nedir?” diye hayretlerini dile 

getirince, İbn Abbas şöyle demiştir: “Beni ayıplıyor musunuz? Ben kesinlikle Hz. Peygamber’in üstünde böylesi 

takım elbiselerin en güzelini gördüm!”. (Ebu Davud, Libâs, 8). 
9 Zengin birisi olan Malik b. Nadle’yi (İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, VI. 181, Beyrut, 1960) eski ve pejmürde 

elbiseler içinde gören Hz. Peygamber (s) kendisine mallarının olup olmadığını sorup olumlu cevap alması 

üzerine şöyle buyurmuştur: “Allah sana mal vermişse bu malın varlığı üzerine yansımalıdır”. (Ahmed, Müsned, 

III. 474, İstanbul, 1401/1981; Tayalisî, Müsned, II. 105). Bunun üzerine Mâlik doğru evine gitmiş ve yeni bir 

elbise giyerek Hz. Peygamber’in yanına dönmüştür. (Ahmed, Müsned, 138). Tirmizî’nin Amr b. Şuayb’den 

rivayetinde de Rasulüllah (s) şöyle buyurmuştur: “Allah, nimetinin eserinin kulunun üzerinde görülmesini 

sever”. (Tirmîzî, Edeb, 54). 
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Dinî sembollere dikkat etmek: Başka din ve milletlerin sembolü, bayrağı veya alemi olan elbise ve diğer 

takılardan uzak durmalıdır.1 Güzel kolye diye haç takmak,2 estetik diye Buda veya altı köşeli Davut 

Yıldızlı heykel veya resimli elbiseleri giymek veya takı takmak bunlardan yaygın olanlarıdır. 

Kültür emperyalizmine karşı duyarlı olmak: Batının kendi din ve ahlak anlayışını teknoloji, özellikle de 

kültür içinde sunduğu gerçeğinin farkına varmalı ve hem yerleşik iken hem de seyahat esnasında bu 

duyarlılıkla hareket etmelidir. Zira Batı emperyalizminin dinî ve millî değerleri ve millî benliği asimile 

ettiği yaşanan tecrübeler göstermektedir. Öbür taraftan “Kim bir kavme benzerse o toplumdandır.”3 

hadisinin ifade ettiği ince ve keskin çizgiyi de doğru tespit edip pek çok tartışmanın odağındaki bu 

hadisin sevk edildiği bağlamını da dikkate almak gerekir.  

Nitekim Hz. Peygamber (s), daha ilk başlangıçta İslam toplumunun kendine has bir kültürü ve hayat 

tarzının olmasını hedeflemiştir. Müslümanları, müşriklerden ayırt etmek için erkeklerin başlarına 

giydikleri başlık (kalensüve)4 üzerine sarık sarmalarını tavsiye etmiştir.5 Diğer bir hadislerinde de, 

onlara benzememek için mü’minlere bıyıklarını kısaltmalarını sakallarını uzatmalarını,6 saç ve 

sakallarını boyamayan ehl-i kitaba benzememek için de saç ve sakallarını boyamalarını,7 “Bıyıkları 

kısaltın, sakalları uzatın da Mecusilere benzemeyin”8 emriyle de ehl-i kitaba benzememeyi tavsiye 

etmiştir. Diğer bir hadislerinde Hz. Peygamber (s) “Ruhban elbisesi giymekten sakının, kim ruhban 

elbisesi giyer veya bir kavme benzerse benden değildir” buyurmuştur.9 Hadislerdeki başka milletlere 

benzememe uyarısı veya yasağı başka milletler içinde yok olma tehlikesine yönelik olup inanç, ahlak 

ve zihniyet olarak benzeme kastedilmiştir. Mutlak anlamda benzeme değildir.10  

Bu temel emir ve tavsiyeler ışığında İslam’ın belirlediği giyinme ile ilgili bazı ilkeleri de şöyle 

sıralayabiliriz: 

 

Temel İlkeler 

* Giyinmek zarurettir, çıplaklık veya bedenin bazı yerlerinin açık olması ârizidir, ihtiyaçlara göre 

ruhsattır.11  

* Namaz ve hac gibi ibadetlerde ve insanlar yanında belli yerleri örtmek farzdır.12 

                                                      
1 Uysal, Muhittin, Peygamber Günlerinde Giyim Kuşam ve Süslenme, s. 289, Konya, 2004.  
2 Ebu Davûd, Libas, 47. “Hz. Peygamber evinde haç şeklinde olan (veya üzerinde haç işareti olan) hiç bir eşyayı 

bırakmayıp hepsini kırardı”. 
3 Ebu Davud, es-Sünen, Libas, 5, İstanbul, 1401/1981. Hadisin Tirmizî rivayeti “Bizim dışımızdakilere benzeyen 

bizden değildir” şeklindedir. (Tirmîzi, İsti’zân, 2, İstanbul, 1401/1981). 
4 Koni biçiminde siyah uzun başlık olup, İranlılardan Abbasilere geçmiştir. (Uysal, Muhittin, Peygamber 

Günlerinde Giyim Kuşam ve Süslenme, s. 23.) 
5 Tirmizî, Libas, 42. 
6 Buharî, Libas, 64. 
7 Buharî, Libas, 67; Müslim, Libas, 80. 
8 Müslim, Taharet, 55. 
9 Konuya dair diğer rivayet ve hadislerin tahrici için bakz. Uysal, Muhittin, Giyim Kuşam, s. 200. (Heysemî, 

Mecmeu’z-Zevâid ve Elbanî, Muhammed Nâsırü’d-Dîn, Hicâbü’l-Mer’ti’l-Müslime, Dimeşk, Tarihsiz; 

Silsiletü’l-Ahadisi’daîfe ve’l-Mevdûa’, Beyrut, 1405/1985’den nakledilmiştir). 
10 Başka baskın din ve milletlerin içinde yok olup gitmeye karşı Hz. Peygamber birçok kereler Müslümanları 

uyarmış ve aidiyetlerin kılık kıyafetle de alakalı olduğuna dikkatlerini çekmiştir.  “Kim bir kavme benzerse o da 

onlardandır” buyurmuştur (Ebu Davud, Libâs, 5). Turizm hareketleri bir çok alanda olduğu gibi kılık kıyafet 

noktasında da kültürleri etkilemekte, millî ve dinî hassasiyetlerin gözardı edilmesine sebep olabilmektedir. Bu 

açıdan Hz. Peygamber’in söz konusu uyarısı bilhassa dinî ve ahlakî yozlaşmaya karşı önemli bir uyarı 

niteliğindedir.   
11 Nur, 60. “Artık evlenme ümidi beslemeyen, âdetten ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini 

göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için 

daha hayırlıdır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” 
12 Nur, 31. “Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) 

görünen kısımlar müstesna, zinet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. 
Ziynetlerini, kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey 

oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin 
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* Elbisenin şekli ve rengi1 coğrafyaya ve geleneklere göre farklılık arz eder.2 Bu değişkenlik ihtiyaç, 

gelir seviyesi, iklim şartları, örf ve âdet, kültür, cinsiyet, tarihî süreç, hür köle, insanî zevk ve fıtrata, 

resmî ideolojilere3; hatta unvan, rütbe ve sosyal sınıflara göre de değişiklik arz etmiştir. Bu da tabiîdir. 

Nitekim Hz. Peygamber (s) Efendimizin yetiştiği çevrede iklim şartlarında “dönemin âdet ve 

alışkanlıklarına da uygun olarak erkekler genellikle başlarına bir sarık dolayıp bellerinden itibaren 

topuklarına kadar dikişsiz bir kumaş örterlerdi.4 Kadınlar ise üzerlerine genellikle yeldirme şeklinde bir 

üstlük almak suretiyle uzun entariler giyerlerdi.5 Rivayetlerden, özellikle İslam’ın ilk dönemlerinde 

yünden dokunmuş kıyafetlerin yaygın olduğu anlaşılmaktadır.”6 

* Giyinmek medeniyettir: Nudist ve tanrı tanımaz anlayışa sahip insanlar aksini düşünseler de, 

günümüzde bile medeniyetten uzak kabilelere verilen “ilkellik” vasfı, hayat tarzından çok giyimleriyle 

özdeş kabul edilmektedir. 

* Elbise, soğuk sıcak ve dış tesirlerden koruduğu7 gibi namusu da koruma aracıdır. Kötü bakışlardan 

insan bedenini ve mahremiyetini muhafaza eder.8 

* Elbise aynı zamanda süstür (ziynettir), kibir ve israfa kaçmaksızın9 insanın gelir seviyesiyle ve haliyle 

(sosyal statüsü ile) mütenasip giyinmesi İslam açısından da kınanamaz, aksi tavsiye bile edilir. Hz. 

Peygamber’in daha mütevazi giyinmeye dair emir ve tavsiyelerini,  mâlî imkanların dar olduğu 

zamanlara ait ve zor şartlara ilişkin olduğu şeklinde değerlendirilmelidir.10 Zira Hz. Peygamber (s) 

Müslümanların temiz ve şık giyinmelerini emretmiştir.11 Yolculuk esnasında da düzgün ve daha güzel 

olan elbise giymeyi tavsiye etmiştir.12 

                                                      
oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış 

hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına 

göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü’minler, hep birlikte tövbe 

ediniz ki kurtuluşa eresiniz!” 
1 “Beyaz elbiselerinizi giyiniz… (Ebu Davûd, Libâs, 16). İbn Ömer, sarıya boyadığı sakalını, niçin boyadığını 

izah sadedinde şöyle demiştir: Rasûlüllah’ın sakalını (kına ile) sarıya boyadığını gördüm, Kendisine bu renkten 

daha sevimli gelen başka boya yoktu. Aynı şekilde o (s) bütün elbisesini, hatta sarığını bile sarı ile boyardı.” 

(Ebu Davud, Libâs, 18). Hz. Peygamber’in yeşil kaftanı da vardı. (Ebu Davûd, Libas, 19). Uysal Muhittin, 

Giyim Kuşam, s. 201-210. Sayın Uysal burada hadislerde geçen ve Hz. Peygamber ve sahabenin elbise 

renklerini ele almış ve bu renkleri şöyle sıralamıştır: Beyaz, siyah, kırmızı (Kırmızı ile ilgili rivayetler için bkz. 

Ebu Davûd, Libas, 20-21) bazıları belli özelliklere göre kırmızının giyilmeyeceğini ifade etmişlerdir), yeşil ve 

sarı. 
2 Komisyon, Hadislerle İslam, VII. 483, Ankara, 20014. 
3 Nitekim Hz. Peygamber siyah sarık sarmış ve siyah bayrak edinmişken, beyazı tavsiye etmiş, yeşil elbiseyi 

sevmiştir. Abbasiler siyahı, Fatımîler beyazı, Hz. Ali nesli yeşili, Osmanlı ve Türkler ise kırmızıyı resmî renk 

olarak tercih etmişlerdir. Konu için bkz. Uysal, Muhittin, Peygamber Günlerinde Giyim Kuşam ve Süslenme, s. 

22-23.  
4 Ebu Davud, Libâs, 27; Tirmizî, Libâs, 42. 
5 Müslim, Libâs, 18; Tirmizî, Libâs, 9. 
6 Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyâme, 38. Bkz. Komisyon, Hadislerle İslam, VII. 483. 
7 Nahl, 16/81. 
8 “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına söyle; bedenlerini örtecek elbiselerini 

giysinler. Bu, onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok 

merhamet edicidir.” Ahzab, 33/59. 
9 A’raf, 7/32,  
10 “Hz. Aişe, bir ara üzerindeki beş dirhemlik Yemen kumaşından yapılmış elbise giymiş iken, o elbiseye işaretle 

şöyle demiştir: “Rasûlüllah devrinde bu kalitede bir elbisem vardı. O zamanlar Medine’de düğün için süslenen 

kadınlar onu benden ödünç alırlardı. Artık şimdilerde böyle bir elbiseyi hizmetçim bile giymekten utanır 

olmuştur.” (Buharî, Hibe, 34).  Diğer rivayetler için bkz. Uysal, Giyim Kuşam, s. 24. 
11 Ahmed, Müsned, IV. 438; Tirmîzî, Edeb, 54. 
12 Malik, Muvatta’, Libas, 1. Hz. Peygamber (s) bir çobana bile yolculuk esnasında dahi iş elbisesi yerine var 

olan daha düzgün kıyafet giymesini tembihlemiştir. Giyinip gelen çobana “A hayrı gelesi! Böylesi daha iyi 

olmadı mı?” diye taltif etmiştir. Çobanın “Allah yolunda da savaşırken böyle giyinmesi mi gerektiği?” sorusuna 

da “Evet, Allah yolunda savaşırken de giy!” buyurmuştur. 
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* Mümin ruh güzelliği (takvası) kadar kılık kıyafetiyle de beğenilen görünüm arz etmelidir.1 Bu tavrı 

onun aynı zamanda toplumuna saygısının da gereğidir. 

* İpek elbise giymek ve altın ziynet takmak kadınlar için serbest bırakılmasına mukabil erkekler için 

uygun görülmemiştir.2 

* Elbise haya perdesidir. 

* Karşı cinsin şehevi duygularını tahrik eden, mahrem duygularını istismara sebep olan, 

dişiliğini/erkekliğini sergileyerek cinselliğini, insanlığının ve kişiliğinin önüne geçiren, bedenini 

metalaştıran ve onu teşhir eden,3 kendini olduğundan farklı göstererek karşısındakini aldatan giyim ve 

tarz, İslam açısından kabul edilemez. Hz. Peygamber, böyle kişilerin Ahiret yurdunda bedbaht 

olacaklarını bildirmiştir.4 

* Kadınların erkek elbiseleri; erkeklerin de kadın elbiselerini giymeleri yasaklanmıştır.5 

* Özellikle kadınlar da giyim, kuşam ve süslenmelerinde yukarıda açıklanan İslamî ve ahlâkî ölçülere 

dikkat etmeleri gerekir. 

* Kadınlar ve erkekler “Giyinmiş çıplak” durumuna düşmemelidir.6 Dışarıda giyilen elbise şeffaf ve 

kalça bölgesi ile mahrem yerlerini ve göğüs bölgesinin hatlarını belli edecek kadar dar olmamalıdır. 

*Yine kadınların mahremi olmayanların yanında el ve yüzleri hariç bütün vücudunu ve başlarını 

örtmeleri de farzdır.7 

                                                      
1 Heyet, Hadislerle İslam, VII. 484-485.  Rasûlüllah (s) yolculuğa çıkan sahabeyle şunları söylemiştir: “Sizler, 

kardeşlerinizin yanına gidiyorsunuz. Bineklerinizin bakımını iyi yapın, kıyafetlerinizi düzeltin! Yüzdeki bir ben 

nasıl dikkat çekerse, siz de onun gibi insanlar içinde gözde olun! Çünkü Allah çirkin görünümü ve çirkin söz ve 

davranışı sevmez!”. (İbn Sa’d, Tabakât, VII. 401; Ebû Davud, Libâs, 25). 
2 Buharî, Libas, 30; Müslim, Libas, 8, 18; Neseî, Zinet, 40, 19. 
3 Uysal, Giyim Kuşam, s. 288; Heyet, Hadislerle, İslam, VII. 489. 
4 “Giyinik oldukları halde çıplak gibi olan, başkalarını kendilerine cezbeden ve kendileri de başkalarına 

meyleden kadınlar var ya, işte onlar, başlarında deve hörgücü gibi topuzlar taşır. İşte bunlar ne cennet girerler ne 

de cennetin kokusunu alabilirler. Oysa cennetin kokusu çok çok uzak mesafeden dahi alınır”. (Müslim, Libas, 

125). Dövme yaptırma, peruk takma vb. yasaklar da aynı mahiyettedir. (Buharî, Libas, 87). Ayrıca bkz. Nûr, 

24/30-31). 
5 Ebu Hüreyre şöyle demiştir: “Allah Rasûlü (s) kadın elbisesi giyen erkeğe de, erkek elbisesi giyen kadına da 

lanet etmiştir”. (Ebu Davud, libas, 31(28). Ebu Davud bu rivayetin hemen akabinde şu hadisi de rivayet etmiştir: 

“Hz. Aişe (r.anh)’ya bir kadın nalin giyiyor denmiştir. O da kadınlardan (giysi ve görünümüyle) erkeklere 

benzeyenlere (racüle) Allah Rasûlü lanet etmiştir, demiştir.  (Ebu Davûd, Libâs, 31(28). Bu hadisler, mücerret 

karşı cinsin elbisesini giyenler olarak anlaşılmamalı; kadınlaşmak isteyen erkekler ve erkekleşmek niyet ve 

azmiyle hal ve hareketlerini değiştirerek hareket eden kadınlar (mütehannes ve mütereccil) şeklinde 

anlaşılmalıdır. Nitekim şarihler hadisin şerhlerinde şu hususlara işaret etmeye ihtiyaç duymuşlardır: “Erkelerin, 

sadece kadınlara mahsus elbise giymeleri ve onların taktıkları ziynetleri takmaları caiz değildir. Aynı şekilde 

kadınların da erkeklere mahsus elbiseleri giymeleri ve ziynetlerini takmaları caiz değildir. Konuşma ve yürüyüş 

biçiminde de erkek ve kadınların bir birine benzemeleri aynı hükme tâbidir; yani caiz değildir.  Ancak elbisenin 

biçimi her beldenin örfüne göre değişir. Kadın ve erkeklerin aynı kıyafetleri giydikleri pek çok ülke vardır, bu 

memleketlerde kadınları erkeklerden ayıran sadece tesettür veya örtüleridir. Konuşma veya yürüyüşte karşı cinse 

benzeyenler için yasak olan bunu isteyerek ve kasıtla yapanlar içindir. Yaratılışında bu iki hususta karşı cinse 

benzeme varsa, bu tavır veya davranışı zorla da olsa tedricî olarak terk etmesi istenir…” (Azîmâbâdî, Avnü’l-

Ma’bûd alâ Sünen-i Ebî Davûd, s. 1759, Beytü Efkâri’d-Düveliyye, Baskı yeri yok).   
6 Müslim, Libâs, 125; Muvatta’, Libâs, 7. 
7 “Kadınlar başörtülerini (humur) yakalarının üzerine (kadar) indirsinler/ örtsünler”(Nûr, 24/31). “Ey 

Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaçtan dolayı dışarı çıktıkları zaman) dış 

elbiselerini/ örtülerini (cilbâb) üstlerine almalarını söyle. Onların tanınıp incitilmemeleri ve taciz edilmemeleri 

için en uygun olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir”(Ahzâb, 33/59). 

              Müminlerin Annesi Ümmü Seleme’nin (r.a) şu tesbiti, bu âyetin nasıl yorumlanması ve uygulanması 

gerektiği hususuna ışık tutar: “Kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine (kadar) örtsünler” âyeti nâzil olunca, 

Ensâr kadınları, başları üzerinde âdeta kargaları andıran (siyah) örtüler olduğu halde, evden dışarı 

çıkarlardı”(Ebû Dâvud, Libâs 33). 
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SONUÇ VE TEKLİFLER 

Sonuç olarak elbisenin insanlar arasında ve ibadetlerde giyilmesi ile ilgili olan bu ilkeler, bütün bu 

ilkeler kişinin evinde, mahremlerinin yanında veya yalnızken mutlak anlamda şart olmayıp mahremi 

olmayan insanların arasında geçerlidir. Bu açıdan dini şiâr ve sembol olmayan elbisenin imalatı, ticaret 

ve kazanç emtiası olması açısından da kısıtlılıklar söz konusu değildir. Ticaretin İslam hükümlerine göre 

yapılması, üretim sektörünün de adalet ve dürüstlük gibi esaslarla çalışması elbise ticaretini ve üretimini, 

hatta alış verişini helal kılacaktır. Mesela, birilerince kadın bedeni teşhir ve istismar ediliyor sebep 

gösterilerek kadın iç çamaşırının üretim ve pazarlamasının İslam’a aykırı olduğu söylenemez.  

Diğer taraftan elbise üreten kişinin gayr-i müslim olması ve üretim yerinin kâfir ülkesi olması, başka 

dinlerin şiâr ve sembolü olmayan o elbisenin Müslüman ülkesinde satılmasına ve Müslümanlar 

tarafından giyilmesine engel değildir.1 Bu husus genel İslam ekonomisi hükümlerine göre 

düzenlenmelidir.  

Helal turizm standartları hazırlanırken, özellikle sahil turizmi için İslam’ın giyim kuşamla ilgili helal ve 

haram sınırlarının da dikkate alınması önem arz etmektedir. Müstehcenlik ve teşhirciliğe yol açabilecek 

hal ve giyim tarzına karşı tedbirler alınmalıdır. Hem denizde hem sahilde, özellikle de SPA 

merkezlerinde mahremiyet sınırları tayin ve tespit edilmeli, giyim kuşam hususunda İslam’ın belirlediği 

sınırlara göre standartlar belirlenmelidir. Reklam, afiş ve tanıtım broşürlerinde de aynı hassasiyet 

gösterilmelidir. Erkek için örtünme sınırı göbek ile diz kapağı arası, kadın için ise el ve yüz hariç bütün 

bedeni olduğu, bu hususun deniz-havuz için de geçerli olduğu unutulmamalıdır. İslam alimleri içinde 

farklı düşünenle olsa da, fakihlerin çoğunluğuna göre,  Müslüman kadının Müslüman kadınlar arasında 

da göbekle diz kapağı arasının örtülü olması gerektiği, gayr-i müslim veya ateist, putperest ve müşrik 

kadının bulunduğu ortamlarda ise onun örtünmesi gereken yerlerinin erkeklerin yanındaymış gibi olması 

gerektiği dikkate alınmalıdır. Aynı şekilde standartlar belirlenirken bir Müslümanın diğer bir ferdin 

bedeninin mahrem yerlerine/örtünmesi gereken yerlerine bakmanın da dinî bir yasak olduğu dikkate 

alınmalıdır.  

 

KAYNAKLAR 

                                                      
               Arap dili ve tefsir âlimi Ebû Zekeriyyâ el-Ferrâ (v. 207/822) diyor ki: “İslâm öncesi câhiliye devrinde 

kadınlar, başörtülerini arkalarına salıverirler ve ön taraflarını (boyun ve yakalarını) açarlardı. Bunun üzerine 

Müslüman kadınlar tesettürle emrolundular”. 

        Konuyla ilgili burada kaydedilmesi gereken diğer hadisler ise şöyledir: Hz. Âişe’den rivâyet edildiğine 

göre, Hz. Ebû Bekir’in kızı Esmâ  (Hz. Esmâ Hz. Peygamberi’in baldızıdır) giydiği ince elbise ile huzuruna 

gelmesi üzerine Rasûlullah (s.a) ondan yüzünü çevirir ve şöyle buyurur: “Ey Esmâ! Kadın büluğ çağına eriştiği 

zaman, artık onun şu ve şu yerleri dışında bedeninin görülmesi uygun olmaz”. Rasûlüllah (s.a) bunu söylerken 

yüzüne ve avuçlarına işaret etti (Ebû Dâvud, Libâs 34). 

             Bu hadis, örtünmede istisna edilen yerlerin yüz ve eller olduğunu gösterir. Hanefî fıkıh âlimi Cessâs,             

evlenme niyetiyle şehvetle de olsa ve şâhitlikte yabancı kadının yüzüne bakılabileceğini ifade eder. Fakat yüzün 

ve ellerin açılmasını câiz gören âlimlerin çoğu şehvet, fitne ve fesat korkusunun bulunmaması şartını ileri sürer. 

Kadına fiilen musallat olmak, şehvet duymak, laf atmak veya kötü duygu ve düşüncelere kapılmak gibi bir fitne 

korkusu ve fesat ortamının olmaması durumunda, Hanefîler’in de içinde bulunduğu âlimlere göre, yüz ve eller 

açık olabilir. 

             Hz. Âişe, yakasını gösteren ince bir başörtüsü ile yanına gelen yeğeni (Abdurrahman’ın kızı) Hafsa’nın 

başörtüsünü yırtmış ve “Sen, Allah’ın Nûr sûresinde indirdiği âyetleri bilmiyor musun?” demiş ve ona kalın bir 

başörtüsü takmıştır. (Bir rivayette ikiye katlayarak kalınlaştırmıştır). (İbn Sa’d, Tabakât, VIII, 71-72; Beyhakî, 

es-Sünenü’l-kübrâ, II, 235). (Zekeriya Güler, 23 .09. 2013, Facebook sayfasından). 

 
1 Sahabî Muğîre b. Şu’be’nin rivayetine göre “Rasûlüllah (s), kolları dar Rum cübbesi giymiştir.” (Buharî, Libas, 

10; Müslim, Tahâret, 77; Neseî, Taharet, 96). Ebu Davud, Tahâret, 60 (‘Rum cübbelerinden bir cübbe’ 

şeklindedir.). Enes b. Malik rivayetinde ise, “Bizans İmparatoru, Hz. Peygamber’e (s) sündüs denilen ipekten 

oldukça parlak bir elbise ( müsteka) hediye etmiş, Allah Rasûlü de bu elbiseyi giymiştir.” (Ebu Davûd, Libâs, 8). 

Hz. Peygamber’e Kıbtî (Mısır) elbiseleri ( kıbtıyye) getirilmiş, o da (s) bunlardan birini Dıhyetü’l-Kelbî’ye 

hediye etmiştir. (Ebu Davud, Libâs, 35). Ayrıca Fars veya Şam’ın kuzeyindeki bir yerden getirilen ve getirildiği 

yere nispetle “enbicâniyye” diye isimlendirilen, yünden dokunmuş kalın ve kaba, süsü ve saçağı olmayan bir 

abayı giymiştir. (Buharî, Salât, 15). Bu rivayetler çoğaltılabilir.   
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Özet   

Helal turizm günümüzde birçok çalışmaya konu olmaktadır. Bu çalışma Trabzon ilinde yerleşik olarak yaşayan 

halkın helal turizm konusuna bakış açıları ile dindarlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Halkın 

dindarlık düzeyi ve helal turizme olan bakış açısıyla ilgili bilgileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar 

doğrultusunda oluşturulan anket formu Trabzon’da yerleşik olarak yaşayan katılımcılara doldurtulmuştur. Çalışma 

nicel bir çalışmadır. Evreni temsil edecek kişilerin seçilmesi için kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. 

Elde edilen verilere frekans analizleri, yüzde analizleri ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmaya 

katılanların %60,6’lık çoğunluğunun helal turizmle ilgili bilgi sahibi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya 

katılan bireylerin yalnızca %8,3’lük kısmı daha önce helal tesislerde bulunmuştur. Çalışmada dindarlık düzeyinin, 

helal turizm bakış açısı üzerine etkisinin %48 olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda ilgili taraflar için çeşitli 

öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Helal Turizm, Dindarlık Düzeyi, Trabzon Halkı 

 

DOES THE PERSPECTIVE OF POTENTIAL TOURISTS ON HALAL TOURISM 

CHANGE DEPENDING ON THE RELIGIOUSNESS LEVEL? 

Abstract 

Nowadays, halal tourism is the subject to many studies. This study approaches to the relationship between the 

perspective of people living in Trabzon Province on halal tourism and their level of religiousness. It aims to present 

the information regarding the public's level of religiousness and their perspective on halal tourism. The 

questionnaire form, which was prepared in line with these purposes, was filled by the participants residing in 

Trabzon. The study is a quantitative study. The sampling method was preferred for the selection of the people to 

represent the sample universe. Frequency analyses, percentage analyses and regression analysis were applied to 

the data obtained. It was found that 60.6% of the participants did not have any knowledge about halal tourism. 

Only 8.3% of the participants were found to have visited halal facilities before. In the study, the effect of the 

religiousness level on halal tourism perspective was determined to be 48%. Various suggestions were presented 

for the related parties as a result of the research. 

Keywords: Halal Tourism, Level of Religiousness, People of Trabzon 

 

GİRİŞ 

Turizm sektörü geçmişten bu yana gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından yoğun şekilde ilgi 

gören bir sektör durumunda olma özelliğini korumaktadır. Bunun nedeni olarak dünya genelinde 

gelişimini hızlı şekilde sürdüren sektörlerden biri durumunda olması gösterilebilir (Yıldız, 2011, s. 54). 

Turizm sosyal, ekonomik, teknolojik olgularda meydana gelen gelişmeler doğrultusunda kapsamını 

genişleterek, gelişimini sürdürmektedir (Bayhan , Şengül, & Yücel, 2018, s. 204). Turizmin birçok bilim 

dalı ile bağlantısı bulunmaktadır. Turizm kavramı altında birçok konu işlenmekte, diğer bilimlerle olan 

ilişki turizmin gelişimini güçlenmektedir.  
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Dünya genelinde Müslüman nüfusunun artan gelir düzeyi ile turizm faaliyetleri kapsamında sunulan 

hizmetlerden beklentilerde değişimler meydana gelmiştir. Seyahatlere katılan Müslümanların önemli 

bölümü bu seyahatler esnasında inançları doğrultusunda hareket etmeyi talep etmekte ve bu özellikteki 

tesisleri tercih edebilmektedir. Literatürde helal turizme bakış açısı çeşitli yönleriyle incelenmiştir. Helal 

turizm günümüzde de araştırmalara konu olmaya devam etmektedir. Helal turizm algısı ile ilgili 

çalışmalar vardır. Fakat Trabzon halkının helal turizme bakış açısı ve dindarlık düzeyi açısından 

değerlendirildiği çalışmaya literatürde rastlanamamıştır. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

İnsanların sürekli yaşadıkları yerlerden geçici olarak çeşitli gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

ayrılması turizm olarak adlandırılmaktadır. Bu kavram ekonomik olarak geniş etkiler oluşturmakta ve  

günümüz toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir (Uçkun, 2004, s. 28). Turistlerin sürekli 

yaşadıkları yerlerden ayrılıp yeniden aynı yere dönünceye kadar geçen süre içinde seyahatleri boyunca 

gerek duydukları ulaşım, konaklama, yeme-içme, eğlence ve diğer ihtiyaçlarını karşıladıkları faaliyetler, 

turizm faaliyetleri içindedir (Kozak, Akoğlan Kozak, & Kozak, 2017, s. 66).  Dünya nüfusu yaklaşık 

olarak 7 milyar olarak düşünülürse, ortalama her yedi kişiden biri uluslararası turizm hareketlerine 

katılıp katkı sağlamaktadır. Dünyada dini amaçla ve dini kabullere göre seyahatler giderek yaygınlık 

göstermektedir. Son zamanlarda dünyada kabul gören turizm şekillerinden biri ‘helal Turizm’ dir 

(Zengin B. , Şen, Üstün, & Bozkurt, 2017, s. 212). Yaşam alanlarından geçici süreliğine ayrılan 

turistlerin, kendilerine sunulan hizmetlerin helal kavramına uygun olmasını tercih etmesi bu turizm 

türünün ortaya çıkısı ve gelişimi için önemli etkenlerdendir.  

Helal ve haram kavramları bir Müslümanın hareket alanında serbest ve serbest olmayan davranışları 

tanımlamada temel bir göreve sahiptir. Helal olanlar serbest olanları kapsarken, haram olanlar yasak 

olanları ifade etmektedir (Ayengin, 2017, s. 841). İslami bir işletmenin haram olandan uzak durması 

gerekir. Haram ürün ve hizmet içeren diğer sektörler ile ilişki içinde olması bile uygun değildir. Bazı 

yasaklara örnek olarak; domuz ürünleri tüketimi, tütün ürünleri, uyuşturucu ve ahlak dışı faaliyetler 

gösterilebilir. İşletme bahsedilen faaliyetleri sunmamalı, barındırmamalı ve bu faaliyetleri sunan 

işletmelerle bağlantılı olmamalıdır (Yanpar, 2014, s. 73). İslami anlayışa sahip bireyler turizm 

faaliyetlerine daha fazla katılmaya başlamıştır. İslami anlayışa sahip olan bireylere yönelik olarak 

gerçekleştirilen çalışmalar da ağırlık kazanmaktadır. 

Helal turizm konulu çalışmalar son yıllarda hızla artmaktadır. Benzer konularla ilgili daha önce yapılmış 

olan bazı çalışmaları sıralamak gerekirse; (Boğan, Batman , & Sarıışık , Helal Turizmin Kavramsal 

Çerçevesi ve Türkiye’deki Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme, 2016) yaptıkları çalışma da  helal 

turizmin kavramsal çerçevesini belirlemeye çalışmışlardır. Aynı zamanda bu pazarda Türkiye’nin 

durumunu ortaya koymayı amaçlamıştır. Çeşitli sonuç ve öneriler ortaya konulmuştur. (Battour & 

Mohd, Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future, 2016) yaptıkları çalışmada helal 

turizmin geliştirilmesi ve pazarlanmasında karşılaşılan fırsat ve zorlukları tartışmıştır. (Asad, Noriah, & 

Bader, 2016) yaptıkları çalışmada helal turizm hakkında farkındalığı artırmak ve temel ihtiyaçlarını 

belirlemeyi amaçlamıştır. Uygulayıcılar için çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. (Oflaz, 2015) 

müşterilerin helal turizme yönelik algıları üzerine yaptığı çalışma sonucunda helal turizmle ilgili müşteri 

algılarının genel olarak olumlu yönde olduğu sonucunu ortaya koymuştur. (Kıngır & Kardeş, Türkiye'de 

Yükselen Bir Turizm Çeşidi: Helal Turizm, 2017) yaptıkları çalışmada Türkiye’nin helal turizm 

bakımından mevcut durumunu değerlendirmiş, helal turizm alanında gelişmenin nasıl sağlanacağı ile 

ilgili fikirler ortaya koymuştur. (Bhuiyan & Darda, 2017) yaptıkları çalışmada helal turizmin Bangladeş 

teki durumunu incelemiş, gelişim ihtimalini araştırmış, helal turizmin ülkede gelişim gösterdiği ve 

ekonomiye katkısının artmakta olduğu sonuçlarını ortaya koymuş ve çeşitli önerilerde bulunmuştur. 

(Zengin B. , Şen, Üstün, & Bozkurt, 2017) yaptıkları çalışmada Sakarya halkının helal turizme bakış 

açısını incelemiş, halk tarafından helal turizmin gerekli ve uygulanabilir olarak görüldüğü sonuçlarını 

ortaya koymuştur. Bu turizm konseptinin varlığını bilen kişi sayısının az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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(Battour, 2018)Yaptıkları çalışmada Müslüman olmayan turistlerin helal turizm algısını incelemiş, helal 

ürün ve hizmetleri almakta ne ölçüde istekli oldukları konusunda çeşitli sonuçlar ortaya koymuşlardır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırma, Trabzon ilinde yaşamakta olan potansiyel turistlerin helal turizme bakış açısı ile dindarlık 

düzeyleri arasındaki ilişkinin ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmadır. Çalışmada elde edilen 

veriler doğrultusunda iki değişken arasındaki ilişkinin düzeyi ortaya konulacaktır. Son yıllarda turizm 

eğilimleri arasında dikkat çekenlerden biri haline gelen helal turizme olan yaklaşımın farklı kitleler 

bakımından incelenmesi araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. 

Araştırmanın Evren, Örneklem, Yöntem ve Kısıtları 

Araştırma evrenini Trabzon ilinde yaşayan, 18 yaş ve üzeri yerel halk oluşturmaktadır. Araştırmada 

verilerin elde edilmesi amacıyla nicel analiz tekniklerinden anket formu yöntemi kullanılıp, beşli likert 

tipi ölçekler tercih edilmiştir. Ankete katılanların demografik ve bazı kişisel özelliklerini belirlemek için 

12 ifadeye yer verilmiştir. Halkın helal turizme bakış açısını ölçmek amacıyla 23 ifadeye yer verilmiştir. 

Bu ifadeler Oflaz (2015) tarafından birçok farklı çalışmadan seçilip bir araya getirilmiş, Zengin vd. 

(2017) tarafından kullanılmıştır. Formda yer alan ilgili sorular çalışmamıza uygun olacak şekilde 

düzenlenmiş ve kullanılmıştır. Halkın dindarlık düzeyini anlamak amacıyla iki soru kullanılmıştır. 

“İbadetlerimi düzenli şekilde yerine getiririm” ve “Kendimi dindar biri olarak tanımlıyorum.”.   

Bu araştırmada örnekleme yöntemi olarak; olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan 

‘kolayda örnekleme’ yöntemi tercih edilmiştir. Bu örnekleme tekniğinde çalışmada yer alacak olan 

birimlere araştırmacı karar verebilir (Bayram, 2015, s. 22). Kolayda örnekleme yönteminin temel 

mantığı olan; ankete cevap vermek isteyen tüm katılımcıların örnekleme dâhil edilmesi gerektiği göz 

önünde bulundurularak ve kayıp verilerin önüne geçilmesi, geri dönüşün hızlı olması ve güvenilir 

sonuçlar elde edilmesi amacıyla her katılımcı ile yüz yüze görüşme hedeflenmiştir. Çalışma sonucunda 

132 kişiye anket formu doldurtulmuştur. 

Trabzon halkının helal turizme bakış açısı ve dindarlık düzeyini ölçmek amacıyla yapılan çalışmada 

zaman kısıtı nedeniyle örneklem sayısı sınırlı kalmıştır. Aynı zamanda veri toplama yöntemi olan anket 

uygulamanın oluşturduğu sınırlılıklar bu çalışma içinde geçerli bir sınırlılık durumundadır. 

Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığı ile güvenilirlik analizleri, frekans ve yüzde analizleri, 

korelasyon analizine tabi tutulmuş, elde edilen veriler tablolara aktarılıp yorumlanmıştır. Verilerin 

toplanmasında 23 soruluk helal turizme bakış açısı ölçeği ve 2 soruluk ile de dindarlık ile ilgili ifade 

kullanılmıştır. Tablo 1’deki sonuçlara göre kullanılan ölçeklerin güvenilir yapıda olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Kalaycı , 2009, s. 405). 

Tablo 1: Güvenilirlik İstatistiği Sonuçları 

 Cronbach's Alpha Soru Sayısı 

Helal Turizme Bakış Açısı Ölçeği 0,952 23 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan yerel halkın demografik özellikleri(cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu 

vb.) ve helal tatil davranışları (helal oteller hakkında bilgi sahibi olma durumu, bilgi kaynakları, tatile 

birlikte gidilen kişi vb.) frekans analizi ile analiz edilmiş ve tablo haline getirilmiştir. Sonuçlar tablo 

2’de görülmektedir.  
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Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Tatil Davranışları 

Cinsiyet N Yüzde Medeni Durum N Yüzde 

Kadın 72 54,5 Evli 74 56,1 

Erkek 60 45,5 Bekar 58 43,9 

Yaş N Yüzde Gelir Düzeyi N Yüzde 

18-25 arası 24 18,2 2000 ve altı 49 37,1 

26-33 arası 48 36,4 2001-3500 47 35,6 

34-41 arası 31 23,5 3501-5000 26 19,7 

41 ve üzeri 29 22 5000 ve üzeri 10 7,6 

Eğitim Durumu N Yüzde Tatile Gidilen Kişi N Yüzde 

Lise ve altı 53 40,1 Tek başına 16 12,1 

Üniversite ve üzeri 79 59,8 Aile ile 86 65,2 

Helal otellerden haberdar mısınız? N Yüzde Arkadaşlar ile 30 22,7 

Evet 52 39,4 Meslek N Yüzde 

Hayır 80 60,6 Memur 25 18,9 

Helal otel bilgi kaynağınız nedir? N Yüzde İşçi 36 27,3 

Bilgim yok 80 60,6 Kendi işi 15 11,4 

Çevreden 15 11,4 Emekli 10 7,6 

İnternetten 18 13,6 Ev hanımı 20 15,2 

Bilimsel Çalışmalardan 9 6,8 Diğer 26 19,7 

Tv’den 10 7,6 
Daha önce helal otelde 

konakladınız mı? 
N Yüzde 

Helal otelde kaç kez konakladınız? N Yüzde Evet 11 8,3 

Hiç konaklamadı 120 90,9 
Hayır 121 91,7 

1 veya daha fazla 12 9,1 

Araştırmaya katılan bireylerin %54,5’i kadındır. Bireylerin %56,1’i evlidir. Bireylerin%36,4’ü 26-33 

yaş aralığındadır. %59,8’inin üniversite ve üzeri eğitim seviyesinde olduğu görülmektedir. Bireylerin 

%65,2’si tatile aileleri ile gitmeyi tercih etmektedir. Bireylerin %27,3’ü işçi olarak çalışma hayatına 

devam etmektedir. Bireylerin %60,6’lık çoğunluğu helal otellerle ilgili bilgi sahibi değildir. Bilgi sahibi 

olan %39,4’lük kısmın bu bilgilere çoğunlukla çevreden ve internet üzerinden sahip olduğu 

görülmektedir. Araştırmaya katılan bireylerin %8,3’lük kısmı daha önce helal tesislerde konaklamıştır. 

Katılımcıların helal turizme bakış açıları ile ilgili sorulan sorulara verdiği cevapların dağılımları tablo 

3’te görülmektedir. 

Tablo 3: Helal Turizme Bakış Açısı Ölçeği İfadelerine Verilen Cevapların Dağılım Tablosu 

İFADELER 
1 2 3 4 5 

Ort. 
F N F N F N F N F N 

1.İnancım gereği helal konseptli 

konaklama tesislerini tercih ederim. 
1 0,8 2 1,5 20 15,2 80 60,6 29 22,0 4,01 

2.Helal konseptli konaklama 

tesislerini, sunduğu ürün ve 

hizmetleri için tercih ederim. 

1 0,8 2 1,5 17 12,9 84 63,6 28 21,2 4,03 

3.Evlilik belgesi olmayan çiftlerin 

otele alınmaması önemlidir. 
5 3,8 1 0,8 15 11,4 57 43,2 54 40,9 4,16 

4.Helal yiyecek içecek servisinin 

yapılması önemlidir. 
0 0 0 0 10 7,6 55 41,7 67 50,8 4,43 

5.İnsan şeklini tasvir eden sanat 

türlerinin olmaması önemlidir. 
3 2,3 4 3,0 46 34,8 60 45,5 19 14,4 3,66 

6.Personelin inançlı kişilerden 

seçilmesi önemlidir. 
3 2,3 0 0 28 21,2 79 59,8 22 16,7 3,88 

7.Gece kulüpleri gibi eğlence 

yerlerinin olmaması önemlidir. 
6 4,5 6 4,5 42 31,8 55 41,7 23 17,4 3,62 
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8.Bayanlar ve erkekler için sağlık 

tesislerinin (yüzme havuzu, spa, 

fitnes salonları) ayrı olması 

önemlidir. 

4 3,0 5 3,8 28 21,2 53 40,2 42 31,8 3,93 

9.Tuvaletler ile yatakların yönleri 

kıbleye uygun şekilde 

düzenlenmelidir. 

3 2,3 0 0 0 0 24 18,2 105 79,5 4,72 

10.Her bir odada Kuran’ı Kerim, 

seccade ve tespih olması önemlidir. 
0 0 2 1,5 17 12,9 59 44,7 54 40,9 4,25 

11.Mescitlerin olması önemlidir. 1 0,8 0 0 6 4,5 41 31,1 84 63,6 4,56 

12.Dini içerikli serbest zaman 

değerlendirme aktivitelerinin 

bulunması önemlidir. 

5 3,8 19 14,4 59 44,7 36 27,3 13 9,8 3,25 

13.Oda servisinde görevli personeller 

servis için odalara mahremiyet 

ilkelerine uyarak girmesi önemlidir. 

1 0,8 1 0,8 2 1,5 18 13,6 110 83,3 4,78 

14.Bayan ve erkeklerin etkinlik 

alanlarının ayrılması önemlidir. 
5 3,8 16 12,1 47 35,6 48 36,4 16 12,1 3,40 

15.Bekar bayan ve erkekler ile 

ailelerin katlarının ayrı olması 

önemlidir. 

8 6,1 29 22,0 68 51,5 20 15,2 7 5,3 2,91 

16.Bayan personellerin bayan 

müşterilerle, erkek personellerinde 

erkek müşterilerle ilgilenmesi 

önemlidir. 

12 9,1 37 28,0 58 43,9 20 15,2 5 3,8 2,76 

17.Tesislerinin İslami finansal 

uygulamalara göre yönetilmesi 

önemlidir. 

6 4,5 8 6,1 56 42,4 57 43,2 5 3,8 3,35 

18.Bayan ve erkek müşteriler için 

İslami kurallara uygun kıyafetler 

giymeleri önemlidir. 

4 3,0 12 9,1 56 42,4 45 34,1 15 11,4 3,41 

19.Helal konaklama tesisleri 

konseptinin uygulanabilir olduğuna 

inanıyorum. 

4 3,0 18 13,6 54 40,9 42 31,8 14 10,6 3,33 

20.Helal otellerin 

sınıflandırılmasında hilal vb. 

sistemlerin uygulanması gerekir. 

2 1,5 16 12,1 77 58,3 34 25,8 3 2,3 3,15 

21.Fiyatlar geleneksel konaklama 

tesislerine göre fazla olsa da yine de 

helal otellerde konaklamayı tercih 

ederim. 

14 10,6 28 21,2 53 40,2 29 22,0 8 6,1 2,91 

22.Helal konaklama tesislerinde 

konaklamanın güvenli ve konforlu 

olduğuna inanıyorum. 

3 2,3 2 1,5 27 20,5 88 66,7 12 9,1 3,78 

23.Helal konaklama tesislerine eşimi 

ve çocuklarımı bırakıp, işime 

dönebilirim. 

6 4,5 11 8,3 50 37,9 55 41,7 10 7,6 3,39 

(1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Kısmen Katılıyorum, 4: Katılıyorum, 5:Kesinlikle 

Katılıyorum)  

Bireylerin helal turizme bakış açıları ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde dikkat çekici 

olanlar şu şekilde değerlendirilebilir. Trabzon ilinde yaşayan bireyler tercih edecekleri otellerde helal 

yiyecek içecek servisinin bulunmasını talep etmektedir. Otelde tuvalet ve yatakların yönlerinin kıbleye 

uygun ayarlanması gerektiğini ileri sürmektedirler. Oda servisinde görevlilerin mahremiyet ilkesine 

uygun hareket etmesini istemektedirler. Bu tesislerde Kuran’ı Kerim, seccade, tespih ve mescitlerin 

bulunmasını istemektedirler. 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          179 

 

Bireylerin helal tesislerin uygulanabilir olması ile ilgili soruya verdikleri cevapların ortalaması 3,33’tür. 

Bu tesislerin fiyatlarının diğer tesislere oranla fazla olsa bile yine de tercih edilme durumu ile ilgili 

soruya verdikleri cevapların ortalaması 2,91’dir. 

Katılımcıların dindarlık düzeyi ile ilgili sorulan sorulara verdiği cevapların dağılımları tablo 4’te 

görülmektedir. 

 

Tablo 4: Dindarlık Düzeyi İfadelerine Verilen Cevapların Dağılım Tablosu 

İFADELER 
1 2 3 4 5 

ORT 
N F N F N F N F N F 

1.İbadetlerimi düzenli şekilde yerine 

getiririm. 
8 6,1 21 

15,

9 
45 

34,

1 
39 

29,

5 
19 14,4 3,30 

2.Kendimi dindar biri olarak 

tanımlıyorum. 
3 2,3 12 9,1 31 

23,

5 
52 

39,

4 
34 25,8 3,77 

(1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Kısmen Katılıyorum, 4: Katılıyorum, 5:Kesinlikle 

Katılıyorum)  

Bireylerin ibadetlerimi düzenli şekilde yerine getirim sorusuna verdikleri cevapların ortalaması 

3,30’dur. Kendimi dindar biri olarak tanımlıyorum sorusuna verilen cevapların ortalaması 3,77’dir. 

İki değişken arasına bulunan ilişkiyi veya bir değişkenin iki ya da daha fazla değişkenle ilişkisini ortaya 

koymak için yapılan için yapılan, eğer değişkenler arasında bir ilişki varsa bu ilişkinin derecesinin 

ölçülmesi için yapılan korelasyon analizinde; iki değişken arasında bağlantı var mıdır sorusunun cevabı 

aranırken yorumlanması gereken pearson korelasyon katsayıları şu şekilde yorumlanmaktadır (Kalaycı, 

2009, s. 116); 

- Pearson korelasyon katsayısı; 0,00-0,25 aralığında ise ilişki çok zayıf 

- Pearson korelasyon katsayısı;  0,26-0,49 aralığında ise ilişki zayıf 

- Pearson korelasyon katsayısı;  0,50-0,69 aralığında ise ilişki orta 

- Pearson korelasyon katsayısı;  0,70-0,89 arasında ise ilişki yüksek 

- Pearson korelasyon katsayısı;  0,90-1,00 aralığında ise ilişki çok yüksektir. 

İki değişken arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçları 

tablo 5’de görülmektedir. 

Tablo 5: Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Dindarlık Düzeyi 

Helal Turizme Bakış Açısı 

Pearson Correlation 0,695** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 132 

* p<0,05 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı 

** p< 0,01 anlamlılık derecesinde ilişki anlamlı 

 

Helal turizme bakış açısı ve dindarlık düzeyi arasında bulunan ilişkide, P<0,05 olduğundan anlamlı bir 

ilişkinin var olduğu söylenebilir. Bu ilişki %69’lık pozitif yönlü, orta düzeyde bir ilişkidir. Yani kendini 

dindar olarak gören haklar daha fazla helal otelde konaklamak istemektedir, diyebiliriz.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler sonucu ortaya çıkan oranlara genel bir yorumlama 

yapmak gerekirse; Trabzon ilinde yerleşik olarak yaşayan halkın %60,6’lık çoğunluğunun helal turizmle 

ilgili bilgi sahibi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin yalnızca %8,3’lük kısmı 

daha önce helal tesislerde bulunduğunu belirtmiştir. Helal tesislerle ilgili bilgi sahibi olma ve bu 

tesislerde bulunma ile ilgili oranların düşük seviyede olduğu görülmektedir. 

Helal turizme bakış açısı ölçeğine verilen cevapların ortalamaları incelendiğinde dikkat çekici olanlar 

şu şekildedir; Trabzon ilinde yaşayan bireyler tercih edecekleri otellerde helal yiyecek içecek servisinin 

bulunmasını talep etmektedir (4,43). Otelde tuvalet ve yatakların yönlerinin kıbleye uygun ayarlanması 

gerektiğini ileri sürmektedirler (4,72). Oda servisinde görevlilerin mahremiyet ilkesine uygun hareket 

etmesini istemektedirler (4,78). Bu tesislerde Kuran’ı Kerim, seccade, tespih ve mescitlerin bulunmasını 

istemektedirler. Müslüman nüfusa sahip olan ülkemizde dinin temel gerekliliklerini yerine getirmek için 

gerekli olan koşulların talep edilmesi doğaldır.  

Bireylerin helal tesislerin uygulanabilir olması ile ilgili soruya verdikleri cevapların ortalaması 3,33’tür. 

Bu oranın kararsızım seçeneğinin biraz üzerinde kalması, bireylerin bu tesislerle ilgili yeterli bilgi ve 

tecrübeye sahip olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Bu tesislerin fiyatlarının diğer tesislere oranla 

fazla olsa bile yine de tercih edilme durumu ile ilgili soruya verdikleri cevapların ortalaması 2,91’dir. 

Bireyler otel tercihlerinde helal olan ürünleri barındıran tesislerde bulunmayı istemektedir. Fakat daha 

fazla ödeme yapmak konusunda çekingen kalmaktadırlar. Bu durum üzerinde ekonomik koşulların 

etkisi bulunabilir. 

Bireylerin ibadetlerimi düzenli şekilde yerine getirim sorusuna verdikleri cevapların ortalaması 

3,30’dur. Kendimi dindar biri olarak tanımlıyorum sorusuna verilen cevapların ortalaması 3,77’dir. 

Bireyin dini yeterliliklerini kendisinin değerlendirmesinin zorlukları sonuçlar üzerinde etki doğurmuş 

olabilir. 

Çalışmada dindarlık düzeyi ile helal otellere bakış açısında istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönlü 

yüksek düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Bu oran iki değişkenin birbiri üzerinde önemli etkileri olduğu 

sonucunu ortaya koymaktadır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda çeşitli öneriler sunmak 

gerekirse; İşletmeler helal turizm faaliyetlerini uygulayarak toplum hizmetine sunabilir. İlgili kurumlar 

ve işletmeler helal turizmi halka tanıtmak için çeşitli faaliyetler düzenleyebilir. Çalışmada zaman 

kısıtından dolayı örneklem sınırlı kalmıştır. Daha büyük örneklem boyutu ile çalışma tekrar 

gerçekleştirilebilir. 
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Özet 
Helal turizm kapsamında hizmet sunan konaklama işletmelerinin sayısı her geçen gün artmakta ve bu paralelde 

konaklayan müşterilerin de ihtiyaç ve beklentileri değişmektedir.  Bu ihtiyaç ve beklentilerin tespitinde müşteri 

şikâyetleri oldukça önemlidir. Konaklama işletmeleri mal ve hizmetlerini iyileştirmede ve geliştirmede bu 

şikâyetler sayesinde kendisine veri tabanı oluşturmaktadır. Bu araştırmada helal turizm kapsamında hizmet sunan 

altı otel işletmesine yönelik olarak üç internet sitesinde yapılan 1612 şikâyet içerik analizi yöntemiyle 

incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre müşterilerin en çok şikâyet ettikleri konu Fiyat, Reklam ve 

Kampanyadır. Bunu sırasıyla Eğlence hizmetleri, Personel Yetersizliği ve Eksikliği, Temizlik ve Hijyen 

yetersizliği takip etmektedir. Konaklama işletmelerinin müşterilerine en çok dönüş yaptıkları şikâyet konuları ise 

Temizlik ve Hijyen yetersizliği, Personel Yetersizliği ve Eksikliği ile Önbüro departmanı olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Helal Turizm, Konaklama İşletmeleri, Hizmet Pazarlaması, Turizm 

 

A RESEARCH OF THE COMPLAINTS FOR ACCOMMODATION ENTERPRISES 

PROVIDING SERVICE IN HALAL TOURISM 

Abstract 
The number of accomodation enterprises providing services within the scope of halal tourism is increasing day by 

day and the needs and expectations of the customers staying in this parallel are changing. Customer complaints 

are very important in determining these needs and expectations. Accomodation enterprises create a database for 

the improvement of their goods and services through these complaints. In this study, 1612 complaints made on 

three internet sites for six hotel businesses providing service within the scope of halal tourism were examined by 

content analysis method. According to the results of the research, customers complain the most about Price, 

Advertisement and Campaign. It is followed by Entertainment Services, Personnel Failure and Deficiency, 

Cleaning and Hygiene. The complaint subjects that the accommodation enterprises made the most return to their 

customers were Cleaning and Hygiene Deficiency, Personnel Failure and Deficiency and Front Office Department. 

Key Words: Halal Tourism, Accomodation Enterprises, Service Marketing, Tourism 

 

GİRİŞ 

Din, hem bireyler hem de toplum için insanların tutumları, değerleri ve davranışları üzerinde önemli 

etkiye sahip en yaygın ve en etkili sosyal kurumlardan biridir. Bu tür değerler ve tutumlar hem 

kurumların hem de insanların davranış ve uygulamalarını şekillendirir. Din, uzun yıllardır insanların 

seyahatlerinde güçlü bir motive edici faktör olmuştur. Bununla birlikte, turizmin kültürlerarası 

etkileşimin en güçlü olduğu sektörlerden biri olduğu düşünüldüğünde, din ve etnik köken gibi unsurlar 

sektör için hedef kitle belirlemede önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Turizm sektörü giderek 

artan bir şekilde kitle pazarlamasından uzaklaşmakta ve bunun yerine belirli bir hedef pazarın farklı 

tüketici psikolojisine hitap etmek için turist pazarlarını bölümlere ayırmak için daha özel yaklaşımlar 

izlemektedir (El-Gohary,2016:124-125). 

Dünya nüfusu içerisinde Müslüman olanların sayısı yaklaşık 1,6 milyar kişidir. Bu da yaklaşık olarak 

dünya nüfusunun 1/4’ü anlamına gelmektedir. Dünyada turizmin yıllık büyüme oranı 3,8 civarında iken, 

helal turizm alanında bu büyüme 4,8 oranındadır. Bu rakamlar dikkate alındığında küresel turizm 

pazarında birçok ülke için helal turizm, alternatif turizm türleri içerisinde en önemli turizm türü olarak 

ortaya çıkmakta ve birçok ülke bu pazardan ülkelerine fazladan katma değer katmaya çalışmaktadır 

(Emekli,2005:101; Olcay vd.2018:394). 

Müşteri şikâyetleri tüm işletmeler için olduğu kadar, konaklama işletmeleri için de önemli bir veri 

kaynağıdır. Müşteri şikâyetlerinin doğru bir şekilde ele alınması ve çözüm üretilmesi ile işletmeler ürün 
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ve hizmetlerini iyileştirmekte ve geliştirmektedirler. Müşteriler şikâyetlerini birçok yolla hem 

işletmelere hem de işletmeleri denetleyen kamu kurum ve kuruluşlarına iletmektedirler. Özellikle 

internet ortamında yapılan şikâyetler birçok insan tarafından görülmekte ve tüketicilerin satın alma karar 

süreçlerini doğrudan etkilemektedir. İşletmeler, internet ortamında kendilerine yapılan bu şikâyetleri 

güncel bir şekilde takip etmeli ve hızlı çözümler sağlamalıdır. İnternet üzerinden yapılan bu şikâyetlerin 

çözümlenerek, yine internet ortamında cevaplanması, tüketicilerin de şikâyetlerine karşın işletmeler 

tarafından çözüm üretildiğinin göstergesi olacaktır. 

Bu araştırmada helal turizm kapsamında hizmet sunan otel işletmelerine yönelik olarak müşterilerin 

şikâyetleri incelenmiştir. Müşteri şikâyetlerinin hangi hizmetler üzerinde yoğunlaştığı ve işletmelerin 

bu şikâyetlerin ne kadarını cevaplandırdığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Helal Turizm İşletmeleri 

İslami turizm, seyahatleri sırasında Müslüman inancına uymak isteyen kişilerin, kişisel dini 

alışkanlıklarını kapsayan İslam'a uygun bir turizm olarak tanımlamaktadır. Bu tanım İslam hukukunu 

göz önünde bulundurur ve yalnızca Müslüman müşterileri hedefler. Helal turizmi, İslami turizm türüyle 

bir tutmak doğru bir durum değildir. Çünkü İslami turizm içerisindeki ürünler sadece Müslüman 

müşteriler içindir. Bununla birlikte; Müslüman olmayan müşteriler de Helal turizm ürünlerini birçok 

farklı sebepten tüketebilirler (Ahmed ve Akbaba, 2018:16). Helal turizm, dini turizmin bir alt kategorisi 

olarak kabul edilmektedir. Arapça’dan gelen “Helal” kelimesi “kabul edilebilir, izin verilen” 

anlamlarına gelmektedir. Helal kelimesinin anlamı sadece gıda ürünleri ile ilgili bir kavram değildir. 

Helal kelimesinin anlamı gıda ürünlerinin de ötesinde, Müslüman bir insanın yaşamının tüm yönlerini 

kapsayacak şekilde davranmasını kapsamaktadır. Bu bağlamda Helal kavramı, herhangi bir 

Müslüman'ın dini açıdan kabul edilebilir ve izin verilen ürünleri bulundurma gereksinimi üzerine 

kuruludur. Bu haliyle, Helal kavramı, yiyecek ve içeceklerle başlayan ve bankacılık ve finans, turizm, 

kozmetik, iş, seyahat ve ulaştırma hizmetlerini, vb. kapsayacak şekilde hareket eden İslami Şeriat 

uyumlu ürünleri ve hizmetleri içerir (Eid ve El-Gohary,2015:478).  

Halbase (2015), helal turizmi, “Müslümanların dikkatini çekmek ve Müslümanların ihtiyaçlarını 

karşılamak için özel olarak tasarlanmış tur paketleri ve destinasyonlar sunmak” olarak tanımlamaktadır. 

İslâmî inanç ve uygulamalara uygun konaklama hizmetleri sunan turizm ürünlerini ifade eder. Bu, helal 

yemek servisini, ayrı yüzme havuzlarını, erkek ve kadınlar için spa ve boş zaman aktivitelerini, alkolü, 

dua olanakları ve hatta sadece kadınlara özel plaj alanlarını içerir (Elasrag,  2016:25). Unutulmaması 

gereken önemli bir nokta, Müslüman turistlerin, Müslüman olmayan turistlerle aynı şekilde 

hedeflenmemeleri gerektiğidir. En büyük fark, kumar oynamayı, içki içmeyi ve diğer tüm parti 

etkinliklerini ortadan kaldıran aktiviteler sunmaktır. Gezi programlarına cami ve diğer İslami alanlara 

ziyaretler de dâhil edilebilir. Ayrıca helal yemekler sunmak ve tur boyunca dua etmek için zaman 

ayırmak çok önemlidir (Akyol ve Kılınç, 2014:175) 

Helal oteller, Müslüman gezginlere helal hizmet vermektedir. Bu oteller sadece helal yemek servisi ile 

sınırlı değildir, aynı zamanda servis işletmeciliği ve otelin yönetimi de İslami prensiplerle 

örgütlenmelidir (Henderson, 2010: 248). Ramli (2009), Müslüman dostu otelleri beş yıldız kategorisine 

göre aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır: 

Tablo 1. Müslüman Dostu Otellerin Sınıflandırılması 

Kategori MÜSLÜMAN DOSTU TESİSLERİN ÖZELLİKLERİ 

(saygın bir oteldeki diğer standart özelliklere ek olarak) 

1 yıldız Kıble İşaret 

Tabelası; 

Seccade 

    



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          184 

 

2 yıldız Helal Mutfak 

/ Helal Yemek 

Mescit Kıble İşaret 

Tabelası; 

Seccade 

  

3 yıldız Sadece Helal 

Yemek ve 

Alkolsüz 

İçecek Servisi 

Mescit ve 

Abdest Alma 

yeri 

Kıble İşaret 

Tabelası; 

Seccade, en az 

% 50 sigara 

içilmez 

odalar. 

Spor salonu 

ve yüzme 

havuzu sadece 

bayanlar için 

özel saatlere 

sahiptir. 

 

4 yıldız Sadece Helal 

Yemek ve 

Alkolsüz 

İçecek Servisi 

Mescit, 

Abdest Alma 

yeri ve 

yerleşik bir 

imam 

Kıble İşaret 

Tabelası; 

Seccade, en az 

sadece sigara 

içilmez 

odalar. 

Bayanlar için 

Ayrı Spor 

Salonu ve 

Kapalı Yüzme 

Havuzu 

 

5 yıldız Sadece Helal 

Yemek ve 

Alkolsüz 

İçecek Servisi 

Mescit, 

Abdest Alma 

yeri ve 

yerleşik bir 

imam 

Kıble İşaret 

Tabelası; 

Seccade, en az 

sadece sigara 

içilmez 

odalar. 

Ayrı Spor 

Salonu ve 

Kapalı Yüzme 

Havuzu, 

Bayanlar için 

Spa ve Sağlık 

Tesisleri 

Her yaş için 

Şeriat Uyumlu 

Eğlence ve 

Dinlenme 

Olanakları 

Helal hizmet sunan otel işletmelerinin taşıması gerekli birçok özellik bulunmaktadır. Bu özellikleri 

Kıngır ve Kardeş (2017) aşağıdaki şekilde sıralamışlardır: 

Tablo 2. Helal Otellerin Sahip Olması Gerekli Özellikler 

Yiyecek 

İçecek 

Otel içerisinde alkollü içecek sunulmaması 

Otelin helal gıda sertifikasına sahip olması 

Sunulan yiyeceklerin güvenilir (helal) olması 

Personel 

Otel personelinin İslami ilkelere göre giyinmesi 

Otel personelinin Müslüman olması 

Otel içerisinde kadınlara ait olan alanlarda kadın personelin, erkeklere ait 

alanlarda erkek personelin hizmet vermesi 

Otel personeline ibadetlerini sağlayacakları imkânların sağlanması 

Oda 

Tuvalet ve yataklarının yönlerinin kıbleye uygun düzenlenmesi 

Odalarda Kuran ve seccade bulundurulması 

Odalarda bulunan televizyonlarda uygunsuz kanalların yer almaması 

Banyolarda abdest almaya uygun düzenleme yapılması 

Eğlence 

Eğlence faaliyetlerinin İslami kurallara uygun olarak tasarlanması 

SPA ve havuz gibi alanların bay ve bayanlara ayrı düzenlenmesi 

Disko ve gece kulübü gibi alanların olmaması 

Çocuklar için İslami kurallara uygun aktivitelerin hazırlanması 

Denize sahili olan otellerde, bay ve bayanlar için ayrı imkânların sunulması 

Otel yapısı 

ve finansal 

yapı 

Alkolsüz çevre koşullarının sağlanması 

İslami finansal kaynağın sağlanması 

Ramazan ayında müşterilere iftar ve sahur imkânlarının sağlanması 

Otel içerisinde insan ve hayvan figürlerinin yer aldığı dekorlar kullanılmamalı 

Sosyal sorumluluk projelerinin İslami kurallara uygun yapılması 

Otele gelen misafirlerin İslami kurallara uygun şekilde giyinmesi 

Hayırseverlikle ilgili düzenlenen bağış uygulamalarına katılınması 

Kaynak: Kıngır ve Kardeş (2017:35) 
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Müşteri Şikâyeti Kavramı 

Tüketici şikâyet etme davranışı “müşteri memnuniyetsizliğinden kaynaklanan bir eylem veya eylemler 

dizisi” olarak tanımlanmaktadır (Rogers vd., 1992). Tüketici şikâyet davranışı, müşteri 

memnuniyetsizliği ile tetiklenen başarısızlık sonrası bir cevap olarak anlaşılmıştır (Oliver, 1980). 

Müşteri memnuniyeti / memnuniyetsizliği genellikle beklentiler ile performans sonuçları arasındaki 

farkın öznel olarak değerlendirilmesi olarak görülür; olumsuz olarak gerçekleşen beklentiler 

memnuniyetsizliğe yol açar (Churchill ve Surprenant, 1982). 

Fornell ve Wernerfelt (1987) şikâyet kavramını müşterinin memnun olmadığı bir durumu değiştirme 

girişimi olarak tanımlamaktadır. Şikâyetin gündeme gelmesinde, müşterinin ürün ya da hizmeti satın 

almadan önceki beklentisi ile gerçek tüketim anında karşılaştığı deneyim arasında oluşan fark etkili 

olmaktadır. Bu hususta tüketim deneyiminin beklentiyi aşması, müşterinin tatmin olmasını sağlarken; 

tam tersi şekilde beklenti düzeyinin tüketim deneyimini aşması yani beklentinin tam olarak 

karşılanamaması da müşterinin ürün ya da hizmet karşısında tatmin olmamasına neden olmaktadır 

(Blodgett vd., 1993). Yani satın alınan mal ya da hizmetin beklentileri karşılamaması veya tüketim 

sırasında ortaya çıkan beklenmedik durumların karşılığıdır. Mal üreten işletmelerde genel olarak müşteri 

şikâyetleri ürün temellidir. Durum hizmet işletmelerinde biraz daha farklı ortaya çıkmaktadır. Hizmet 

işletmeleri ve araştırma konusu olan otel işletmelerinde şikâyetlerin genel olarak çalışanlar, müşteriler 

ve bazı çevresel etmenlerden kaynaklanmaktadır(Sujithamrak ve Lam, 2005). 

Otel işletmelerinde müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik olarak yapılan tüm çalışmalara rağmen, 

müşteriler otel içerisinde sunulan pek çok hizmetten şikâyet etmektedir. Bu şikâyetler genel olarak 

değerlendirildiğinde işletme içi faktörlerden çalışan davranışları, bilgilendirme yetersizliği, stok 

yetersizliği, ürün hataları vb. konular üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca müşterilerin sosyal, demografik, 

kültürel ve psikolojik durumları da şikâyetler üzerinde etkili olmaktadır.  Bu durumlara ek olarak, otel 

işletmelerinde müşteri şikâyetlerin artmasını hızlandıran faktörler ise üretim ve tüketimin eş zamanda 

olması, hizmetin soyut yapısı, ürünün daha önceden denenememesi, müşteri profilindeki değişim ve 

çalışanların moral düzeylerinin hizmet kalitesinde etkili olmasıdır (Olcay ve Sürme, 2014:838). 

Otel işletmelerinin yönelik olarak şikâyetlerin incelendiği birçok çalışma literatürde yer almaktadır. 

Kılıç vd.(2013), müşterilerin hizmet kalitesine yönelik şikâyetlerine çalışan personelin olumlu tutum ve 

davranışlar sergileyerek çözüm üretmesinin, hizmet kalitesi algısında olumlu etki yarattığı ortaya 

koymuşlardır. Olcay ve Sürme (2014) çalışmalarında Gaziantep’teki otel işletmelerinde en düşük 

düzeydeki memnuniyet unsurlarını; mini barın fiyat ve çeşitliliği, menü fiyatlarının uygunluğu, odanın 

ses yalıtımı olarak belirlenmişlerdir. Arpacı vd.(2015), helal konseptli otel işletmelerine yönelik 

şikâyetlerin; fiyat–reklam– kampanyalar, çalışan personelin niteliksizliği ve çağrı merkezlerinin en fazla 

şikâyet alınan konular olduğunu ortaya koymuşlardır. Güzel (2012). Otel işletmelerinde yönelik en çok 

şikâyet edilen unsurları, farklı ülkelerden konaklayan müşterilerin kaba davranışları ve gürültüleri ile 

personelin yabancı dil konuşamaması olarak belirlenmiştir. Kozak (2007), çalışmasında turistlerin 

şikayetlerini incelemiş ve en çok şikayetçi olunan konuları fiziksel ve ticari taciz, temizlik ve hijyen 

yetersizliği, bedensel engelliler için tesislerin yetersizliği olarak ortaya koymuştur. Genç ve Batman 

(2018), tarihi konaklarda kalan turistlere yönelik e-şikâyetlerin incelemesini yapmış ve turistlerin en çok 

şikâyetçi olduğu konuları banyo/tuvalet alanının küçük olması ve kahvaltının beklentileri 

karşılayamaması olarak belirlemişlerdir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacı helal turizm kapsamında hizmet sunan konaklama işletmelerine yönelik olarak 

internet ortamında yapılan şikâyetlerin içeriklerinin analizi ve kategorilere ayrılmasıdır. Nitel veri 

toplama yönteminin kullanıldığı araştırmada, müşterilerin şikâyetlerini ilettiği Türkiye’de faaliyet 

gösteren üç web sitesinde ortak olarak yer alan ve helal turizm kapsamında hizmet sunan beş yıldızlı 

altı otel üzerine inceleme yapılmıştır. Müşteri şikâyetleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve 

literatürden faydalanarak kategorilere ayrılmıştır. Şikâyet içerik analizi için kategori belirlemesi Aylan 

vd.(2016), Arpacı vd. (2015) ve Kılıç ve Ok (2012) çalışmalarından esinlenilmiştir. Araştırmada 2017 
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ve 2018 yıllarında müşteriler tarafından iletilen 1182 şikâyet incelenerek kategorilere ayrılmış ve bu 

kapsamda içerik analizi yapıştır.  

Araştırmanın kapsamını helal turizm kapsamında hizmet sunan altı adet beş yıldızlı otel işletmesine 

yönelik yapılan şikâyetler oluşturmaktadır. Araştırma üç ayrı web sitesinde ortak olan altı adet otel 

işletmesi için toplanan şikâyetlerle sınırlıdır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Helal turizm kapsamında hizmet sunan otel işletmelerine yönelik müşteriler tarafından yapılan 

şikâyetlerin kategorilere ayrılmasına ve otel işletmelerinin bu şikâyetleri hangi oranda 

cevaplandırdıklarına yönelik verilerin değerlendirmesi bu bölümde yapılmıştır. 

Tablo 3’te helal turizm kapsamında hizmet sunan altı otel işletmesine yönelik müşteri şikâyetlerinin 

hangi konularda şikâyet ettiklerini göstermektedir. Buna göre müşterilerin helal turizm kapsamında 

hizmet sunan otel işletmelerinde en çok Fiyat-Reklam-Kampanya konusunda (%30,29), bunu sırasıyla 

%16,41 ile eğlence hizmetleri ve %13,96 ile personel yetersizliği ve eksikliği takip etmektedir. 

Tablo 3. Müşteri Şikâyetlerinin Konulara Göre Dağılımı 

Şikâyet Konusu Frekans (f) Yüzde (%) 

Fiyat-Reklam-Kampanya 358 30,29 

Eğlence hizmetleri 194 16,41 

Personel Yetersizliği ve Eksikliği 165 13,96 

Temizlik ve Hijyen yetersizliği 148 12,52 

Restoran / Bar 114 9,64 

Wellness / SPA 76 6,43 

Önbüro 54 4,57 

Çağrı merkezi / web sitesi 50 4,23 

Fiziksel yetersizlik 23 1,95 

TOPLAM 1182 100,0 

Tablo 4’de helal turizm kapsamında hizmet sunan otel işletmelerinin müşteri şikâyetlerini cevaplama 

oranları verilmiştir. İşletmelerin özellikle temizlik ve hijyen yetersizliği (%79,05) konusunda en çok 

müşterilerine cevap verdikleri görülmektedir. Bu konuyu sırasıyla %74,55 ile personel yetersizliği ve 

eksikliği ile %74,07 ile önbüro takip etmektedir. 

 

Tablo 4. Otel İşletmeleri Tarafından Cevaplanan Şikâyetlerin Sayısı ve Oranı 

Şikâyet Konusu 

Müşteri 

Şikâyet 

Sayısı 

Cevaplanan 

Şikâyet 

Sayısı 

Yüzde (%) 

Fiyat-Reklam-Kampanya 358 171 47,77 

Eğlence hizmetleri 194 108 55,67 

Personel Yetersizliği ve Eksikliği 165 123 74,55 

Temizlik ve Hijyen yetersizliği 148 117 79,05 

Restoran / Bar 114 79 69,30 

Wellness / SPA 76 17 22,37 

Önbüro 54 40 74,07 

Çağrı merkezi / web sitesi 50 26 52,00 

Fiziksel yetersizlik 23 9 39,13 

TOPLAM 1182 690 58,38 

İçerik analizi yapılan üç web sitesi de kullanıcı kimlik doğrulama sistemini kullanmaktadır. İçerik 

analizi sırasında kullanıcı adlarından cinsiyetleri belirlenen müşteriler de ayrıca içerik analizine tabi 
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tutulmuştur. Bu noktada kendi adını ve soyadını kullanıcı adı olarak belirlemiş olan 747 kişi Kadın ve 

Erkek olarak ayrıca incelenmiştir. Cinsiyete göre müşterilerin şikâyet konuları aşağıda Tablo 5’te 

verilmiştir. 

Tablo 5. Cinsiyete Göre Müşterilerin Şikâyet Konuları 

Şikâyet Konusu Cinsiyet 

Müşteri 

Şikâyet 

Sayısı 

Yüzde (%) 

Fiyat-Reklam-Kampanya 

Erkek 161 72,20 

Kadın 62 27,80 

Toplam 223 100,0 

Eğlence hizmetleri 

Erkek 57 48,72 

Kadın 60 51,28 

Toplam 117 100,0 

Personel Yetersizliği ve Eksikliği 

Erkek 71 68,93 

Kadın 32 31,07 

Toplam 103 100,0 

Temizlik ve Hijyen yetersizliği 

Erkek 31 32,29 

Kadın 65 67,71 

Toplam 96 100,0 

Restoran / Bar 

 

Erkek 46 49,46 

Kadın 47 50,54 

Toplam 93 100,0 

Wellness / SPA 

Erkek 17 37,78 

Kadın 28 62,22 

Toplam 45 100,0 

Önbüro 

Erkek 18 56,25 

Kadın 14 43,75 

Toplam 32 100,0 

Çağrı merkezi / web sitesi 

Erkek 18 85,71 

Kadın 3 14,29 

Toplam 21 100,0 

Fiziksel yetersizlik 

Erkek 6 35,29 

Kadın 11 64,71 

Toplam 17 100,0 

Tablo 5’te müşteri şikâyetlerinin cinsiyete göre dağılımları verilmiştir. Tabloya göre Erkeklerin en çok 

şikâyette bulundukları konu 161 şikâyet ile Fiyat-Reklam-Kampanyadır. Bunu 71 şikâyetle Personel 

Yetersizliği ve Eksikliği ve 57 şikâyet ile Eğlence hizmetleri takip etmektedir. Kadınların şikâyet 

konularını incelediğimizde, 65 şikâyet ile Temizlik ve Hijyen yetersizliği en çok şikâyet edilen konu 

olarak görülmektedir. Bu başlığı 62 şikâyet ile Fiyat-Reklam-Kampanya ve 60 şikâyet ile Eğlence 

hizmetleri takip etmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizm sektörünün dinamik yapısı sebebi ve tüketicilerin sürekli değişen ihtiyaçları, otel işletmeleri 

açısından bu ihtiyaçlara ve beklentilere hızlı bir şekilde cevap verme gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Bu açıdan çevrimiçi şikâyet platformları otel işletmeleri açısından oldukça önem kazanmıştır. Otel 

işletmesi yöneticileri bu şikâyetlerin cevaplanması noktasında bu platformları dikkatle takip 

etmektedirler. Yöneticiler şikâyetler sayesinde mal ve hizmetlerini geliştirebilmekte, mevcut durumunu 

iyileştirebilmekte ve yeni ihtiyaç ve istekleri belirleyebilmektedirler. 
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Helal turizm kapsamında hizmet sunan oteller, turizm sektörü içerisinde halen yeni bir eğilim olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu konseptte hizmet sunan otellerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Helal 

otellere yönelik hizmetlerin değerlendirilmesinde şikâyetler oldukça büyük önem taşımaktadır. 

Tüketiciler almış oldukları hizmetleri internet ortamında diğer tüketicilerle paylaşmakta ve otel 

işletmelerinin tercih edilmelerinde oldukça önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu araştırmada da helal 

hizmet sunan otellere yönelik şikâyetler incelenmiştir. 

Araştırma kapsamında 1182 adet şikâyet incelenmiştir. Müşteriler tarafından en çok şikâyet edilen konu 

Fiyat, Reklam ve Kampanya (358) olarak belirlenmiştir. Bu sonuç Arpacı vd.(2015) çalışmasıyla da 

benzerlik göstermektedir. Müşterilerin helal hizmet sunan otelleri fiyat olarak yüksek bulması en çok 

yapılan yorumlardandır. Diğer taraftan müşterilerin fiyatları yüksek bulmasına rağmen kalma eğilimleri 

de bu alanda hizmet veren otel işletmesi azlığı ya da rekabetin bu alanda tam olarak oluşmaması olarak 

da gösterilebilir. İleride yapılacak çalışmalarda özellikle fiyat ve hizmet alımı konusunda rekabetçi 

yaklaşım açısından incelemeler yapılabilir. Benzer şekilde rekabetin ortaya çıkmaması dolayısıyla 

müşterilerin kalma eğilimleri öğrenilmiş çaresizlik ekseni etrafında inceleme konusu olabilir. 

Müşterilerin en çok şikâyet ettiği ikinci konu eğlence hizmetleri (194) olarak ortaya çıkmaktadır. Helal 

hizmet sunan otellerde, konsepte uygun eğlence hizmetlerinin yetersizliği ya da azlığı müşteriler 

tarafından şikâyet konusu olmuştur. Bu alanda animasyon ve rekreasyon eksikliği ileride yapılacak olan 

çalışmalarda ayrıca ele alınabilir. 

Şikâyet konusu olan üçüncü başlık ise personel yetersizliği ve eksikliğidir (165). Bu sonuç Arpacı 

vd.(2015), Kılıç vd.(2013) ve Güzel (2012) çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir. Özel konseptte 

hizmet sunan otel işletmelerinde, bu alanda yetkin personel bulundurulması oldukça önemlidir. 

Personelin, konaklayan müşteriler ile aynı yönde düşünmesi, onları anlaması ve hızı bir şekilde 

çözümler üretmesi otele yönelik şikâyetlerin de azalmasını sağlayacaktır. 

Müşterilerin hijyen ve temizlik yetersizliği konusunda da şikayetleri oldukça yüksektir. Bu sonuç Kozak 

(2007) çalışmasıyla da aynı sonuçları ortaya çıkarmıştır. Otel işletmesi içerisinde ve özellikle odalarda 

temizlik konusu müşterilerin öncelikle değerlendirdiği unsurların başında gelmektedir. İşletme 

yöneticilerinin bu noktada titiz çalışma ve takipleri bu şikâyetlerin de önüne geçecek önemli konulardan 

birisidir. 

Helal hizmet sunan otellerin internet ortamında yapılan şikâyetleri ele alması ve bunları çözüme 

kavuşturması da önemli bir konudur. Araştırmada işletmelerin şikâyetlerin ne kadarlık kısmına dönüş 

yaptıkları da değerlendirilmiştir. Bu noktada Temizlik ve Hijyen yetersizliği başlığı en fazla oranda 

(%79,05) dönüş yapılan başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan da otel yöneticilerin temizlik ve 

hijyen konusunu öncelikli olarak dikkate aldıkları söylenebilir. Personel Yetersizliği ve Eksikliği 

konusunda (%74,55) yapılan şikâyetlere dönüş oranı ikinci sırada yer almaktadır. Üçüncü olarak önbüro 

departmanı yer almaktadır (%74,07). Otel işletmelerinin can damarı olarak düşünülen önbüro 

departmanının da bu konuda hassas davranması, diğer departmanlarında iyileşmesine imkân 

sağlayacaktır. 

Araştırmada cinsiyetlere göre şikâyetlerin dağılımı da incelenmiştir. Kadın müşterilerin en çok şikâyet 

ettikleri konuları sırasıyla Temizlik ve Hijyen yetersizliği, Fiyat-Reklam-Kampanya ile Eğlence 

hizmetleridir. Erkek müşteriler ise en çok Fiyat-Reklam-Kampanya, Personel Yetersizliği ve Eksikliği 

ve Eğlence hizmetleridir. 

Helal hizmet sunan otel işletmelerine yönelik olarak ileriki yıllarda benzer çalışma tekrarlanarak devam 

ettirilmeli ve değişen turist davranışları açısından değerlendirilmelidir. Ayrıca otel yöneticileri açısından 

mal ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi noktasında şikâyetler oldukça önemlidir. Yöneticiler 

internet ortamında yapılan şikâyetleri daha fazla dikkate almalı ve maksimum düzeyde bu şikâyetleri 

çözümlemelidirler. 
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Özet 

Muhafazakar insanların gelirlerinin ve turizm bilincinin artmasıyla gündeme gelen helal turizm gerek dünyada 

gerekse ülkemizde son zamanlarda rağbet gören bir turizm çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Misafirlerine 

muhafazakar bir yaşama uygun tatil imkanı sağlayabilmek için kurulan ve faaliyet sürdüren helal konseptli turizm 

işletmeleri,  her geçen gün artan yerli ve yabancı turist sayısı ile dikkat çeken helal turizm için hizmet vermektedir. 

Ancak, yasal olarak uymak zorunda oldukları resmi kurumlarca geliştirilen bir helal turizm standartı 

bulunmamaktadır. Bu durum, helal turizm konseptli turizm işletmelerinin sundukları hizmetlerinde helal turizmi 

tercih eden misafirler için rahatsızlık boyutuna ulaşan farklılıklara ve zaman zaman helal şartlarının dışına çıkan 

hizmetlerin sunulmasına neden olabilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; helal turizm konseptli turizm işletmeleri yiyecek içecek hizmetleri bölümlerinin önerilen 

helal turizm standartlarını uygulama durumlarının misafirler ve çalışan işgörenlerce değerlendirilmesidir. Bu 

amaçla önerilen standartlardan yiyecek içecek hizmetleri bölümü için olan maddeler seçilmiş ve Antalya’da 

faaliyet gösteren helal turizm konseptli turizm işletmelerini tercih eden misafirler ile yiyecek içecek hizmetleri 

personeline uygulanmıştır.  Araştırmada elde edilen veriler istatistik programında değerlendirilmiştir. Demografik 

bilgilerin değerlendirilmesinde “Frequence” ve “Chi-Square” testleri ile önerilen standartların uygulanma 

durumlarının değerlendirilmesinde “t test” kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nca önerilen standartların helal konseptli turizm işletmelerinde uygulanma zorunluluğu ve kontrolünün 

sağlanması gerektiği önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Helal Turizm, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Helal Standardizasyon. 

 

STATUS OF FOOD BEVERAGE SERVICES IN THE HALAL CONCEPT TOURISM 

BUSINESS ADAPTATION TO THE RECOMMENDED HALAL ACCOMMODATION 

Abstract 

Halal tourism, which comes to the agenda with the increase of the income of the conservative people and the 

awareness of tourism, is seen as a kind of tourism which is in demand both in the world and in our country recently. 

Halal concept tourism establishments, which are established and operating in order to provide a suitable holiday 

for a conservative life, provide services for halal tourism which attracts attention with the increasing number of 

domestic and foreign tourists day by day However, there is no halal tourism standard developed by the official 

corporation that they have to comply legally. This may lead to differences in the extent of the discomfort for the 

guests who prefer halal tourism in the services offered by the tourism enterprises with the concept of halal tourism 

and to provide the services that go out of the halal circumstances from time to time. 

The purpose of this study is to evaluate the application of halal tourism standards of the tourism companies with 

halal tourism concept to the guests and the employees. To this end, the facts selected for food and beverage services 

were chosen from the recommended standards and applied to the guests who prefer tourism enterprises with halal 

tourism concept in Antalya. The data obtained in the study were evaluated in the statistical program. “Frequence“ 
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and “Chi-Square“ tests were used to evaluate demographic information and “t test” was used to evaluate the 

application of the proposed standards. According to the results obtained, it can be suggested that the standards 

recommended by the Ministry of Culture and Tourism should be applied and controlled in the halal concept tourism 

enterprises. 

Keywords: Tourism, Halal tourism, Food and Beverage Services, Halal Standardization 

 

 

GİRİŞ 

Din; insanların kendilerini ve hayatlarını huzura sevk eden, toplumsal huzuru ve barışı sağlayan, insanlar 

arasındaki bağları kuvvetleştiren bir olgudur. Tarih boyunca toplumlarda din kavramı çeşitlilik gösterse 

de hep var olmuş ve insanlığın vazgeçilmez bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür. İnanç turizmi; 

farklı dinlere mensup kişilerin, manevi ihtiyaçlarını haz alarak karşılamak ve kendi dinlerini tanımak, 

bilmek amacıyla dinleri için kutsal yerlere yapılan seyahatler olarak bilinmektedir (Yılmaz, 2000; 

Sargın, 2006). İnsanların ilgi alanları seyahatlerini şekillendirmekte; gidilecek yerin (ülke, bölge, kent… 

gibi) seçimi ve amacını etkilemektedir. İnsanların seyahat etme nedenleri farklılık göstermekle birlikte, 

inanç amaçlı seyahatler özellikle son yıllarda ciddi oranda artmıştır. Turizm olgusu içerisinde Kutsal 

yerlerin çeşitli dinlere mensup turistlerce ziyaret edilmesi “inanç turizmi” olarak tanımlanmaktadır 

(Şahiner, 2012). Kişinin ruhsal aleminde rahatlama sağlayan bu turizm çeşidi, turistler için hoş bir 

seyahatin yanında tarihi ve kültürel değerleri yerinde görmelerine imkan sağlamaktadır (Şahiner, 2012). 

Bu gereklilik bütün dinlerde olduğu gibi Müslümanları da etkilemiş, inanç turizmi içerisinde hizmet 

veren ve İslami kurallara dikkat eden tesislerin önemini de arttırmıştır. Bu artan önem ile birlikte helal 

konseptli otel işletmelerinin sayısında ciddi oranda atışlar olmuş ve Müslüman turistlerin konaklamada 

ki gözde destinasyonları haline dönüşmüştür. Dünya genelindeki hızlı bir şekilde büyüyen Müslüman 

nüfusun varlığı, helal turizm kavramına gözlerin çevrilmesinin en önemli nedenini oluşturmaktadır. 

Müslüman nüfusun yoğunluğuna bağlı olarak helal otel taleplerine ilişkin bir pazarın oluşturulma 

gereğini ortaya çıkarmıştır (Parlak, 2012).  

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Helâl turizm, son dönemde ortaya çıkan bir turizm çeşidi olmasıyla birlikte günden güne kendini güncel 

ürün ve hizmetler açısından geliştirmesi ihtiyacı önem arz etmektedir. Bu durum yeni ürün ve hizmet 

geliştirme olarak değil, mevcut ürün ve hizmetin uyarlanması olarak görülebilir (Yılmaz ve Güler, 

2012). İslami turizm esaslarına göre hizmet veren konaklama tesislerinde, İslami kurallara uyulma 

gereğine azami oranda dikkat edilmektedir. Helal turizm konseptinde müşterilerine hizmetler sunan 

konaklama işletmeleri hizmet verdikleri turistlerin tercihleri nedeniyle işletme olarak bazı niteliklere 

sahip olmaları gerekmektedir. İslami kurallara uygunluk misafirin tesisle ilk karşılaştığı noktadan 

başlaması gerekmektedir. Bu nokta bazen bir internet sitesi, bazen bir firma, bazen de ulaşımın 

gerçekleştiği havalimanı ya da tesis girişi olabilir. Hizmet vermeye başlamadan önce misafirlerin kabulü 

esnasında aile olma şartı arayan bu tesislerde; ıslak alanları (plaj, yüzme havuzu, şifalı su ile yapılan 

bakım-SPA…gibi) kadın ve erkekler için ayrı hizmet alanları oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca 

kadınların bulunduğu alanlarda Müslüman kadın personel çalıştırılırken, erkekler için ayrılan alanlarda 

ise Müslüman erkek personel hizmet vermesi gerekmektedir. Bu tesislerde kadın ve erkek misafirlerin 

ibadetlerini gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayan uygun koşulların araç ve gereçlerin (odalarda 

seccade, teşbih, Kuranı Kerim, kadın ve erkekleri için mescitler), bulunması gerekmektedir. İslami 

turizm esaslarına göre kurulan ve planlanan tesisin (ısınma- havalandırma tesisatı, genel ve özel alanlar, 

pis su arıtma tesisleri, çöp odası)  hiçbir yerinde (odalar, oturma ve dinlenme salonu, kayıt kabul, toplantı 

salonu, satış, ana giriş, ıslak zeminler, lokanta, ziyafet salonu, servis, ibadethane) İslami kurallara 

uymayan etkinliklerin sunulmaması gerekmektedir. Misafirlere servis edilen yiyecek ve içeceklerin; 

satın alınması, depolanması, pişirilmesi, hazırlanması ve sunumunda “helal gıda” üretim esaslarına 

uyulması gerekmektedir (Tekin, 2014). Bu talepler kapsamında İslâm dinince haram olarak kabul edilen 

alkollü içecek servislerinin yapılmadığı, kadın ve erkek havuzlarının ayrıldığı konaklama tesisleri örnek 

olarak verilebilir (Pamukçu ve ark., 2015). Dinin gereklerini, kurallarını yerine getirmeye çalışan 
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tüketici grubuna yönelik, Türkiye’de 1996 yılından itibaren helâl hizmet veren oteller ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bu oteller, aynı ürün ve hizmetlerden yararlanan bir alt kültür olarak tanımlanan dini 

hassasiyetlerini dikkate alan kesime hitap etmektedir (Cankül, 2011). Helal turizm tercihinde bulunan 

turistler seyahatleri boyunca bulundukları turizm faaliyetlerini haram ve helallere dikkat ederek yapmak 

istemektedirler (Bhuiyan ve ark., 2011). Türkiye’de 2002 yılında 5 adet helâl turizm alanında hizmet 

sunan tesis sayısı yıldan yıla artış göstermiştir (Arpacı ve Batman, 2016). Tekin (2014)’e göre; 

Türkiye’de turistlere yönelik hizmet veren konaklama tesislerinin sayısı ve niteliklerini belirleme 

amacıyla yapılan incelemede, bu tür tesisler ile ilgili herhangi bir resmi istatistiğe ulaşılamamıştır.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli  

Çalışmanın amacı; helal turizm konseptinde hizmet veren turizm işletmeleri için önerilen 

standardizasyon ilkelerine helal konseptinde hizmet veren turizm işletmelerinin bünyesinde bulunan 

yiyecek içecek hizmetleri bölümünün (F&B) uygulama durumlarını tespit etmektir. Bu amaçla, helal 

turizm konseptli işletmeler için geliştirilen yiyecek içecek hizmetleri bölümü standardizasyon ilkelerinin 

helal turizm işletmeleri yiyecek içecek hizmetleri bölümünde çalışan işgörenlerce uygulanma 

durumlarını ve helal turizm konseptinde hizmet veren turizm işletmelerini tercih eden turistlerin bu 

uygulamaları işletmelerde görme/karşılaşma/tecrübe etme durumlarının tespit edilmesi  

hedeflemektedir. 

 Evren ve Örneklem 

Çalışmada, Antalya ilinde helal turizm konseptinde hizmet veren turizm işletmelerini tercih eden 

misafirler ve bu işletmelerin yiyecek içecek hizmetleri bölümünde çalışan işgörenler çalışmanın evrenini 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda;  01 Kasım-30 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya ilinde helal turizm 

konseptinde hizmet veren turizm işletmelerini tercih eden ve çalışmaya katılmaya gönüllü 283 misafir 

ile bu işletmelerin yiyecek içecek hizmetleri bölümünde çalışan ve çalışmaya katılmaya gönüllü 172 

işgören çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. 

Anketlerin Oluşturulması ve Verilerin Toplanması  

Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinde veri toplama tekniği olan anket uygulaması kullanılmıştır. 

Anket soruları, helal konseptli konaklama işletmeleri için geliştirilen helal standardizasyon önerilerinin 

içerisinden yiyecek içecek hizmetleri bölümü ile ilgili geliştirilen standardizasyon ilkelerinden 

yararlanılarak hazırlanmıştır (Pamukçu, 2017: 246). Çalışmaya başlamadan önce 30 kişi ile yapılan pilot 

uygulama sonrası güvenilirlik testinde Cronbach alfa katsayının 0.60’ın üzerinde olduğu durumlarda 

ölçeğin güvenilir olduğu kabul edildiğinden (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004; Kalaycı, 2009) anketin 

uygulanmasına geçilmiş ve anket araştırmacılar tarafından katılımcılara yüz yüze anket tekniği ile 

uygulanmıştır. 

Geçerlilik ve Güvenilirlik 

Bilimsel bir araştırmada yapılan ölçümlerin geçerlilik ve güvenilirlikleri veri toplama aracının en önemli 

niteliklerinden biri olup veri toplama sürecinde yapılabilecek rastlantısal ve sistematik hatalar 

çalışmanın geçerliliği ve güvenilirliği üzerinde etkilidir (Ural ve Kılıç, 2013). Sosyal bilimlerde, Alfa 

yöntemi kullanılarak yapılan güvenilirlik analizi sonucu elde edilen değer ölçeğin güvenilirlik 

durumunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2010: 108; Ural ve Kılıç, 2013: 47; Can, 2014: 30). 

Katılımcılara yöneltilen sorulara yapılan güvenilirlik testi sonucuna göre Cronbach alfa katsayı değeri 

Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Güvenilirlik Değeri 

Bölüm Cronbah 

Alfa Değeri 
Helal konseptli otel işletmeleri bilgi düzeyleri ve helal 

sertifikalı gıda kullanımına dikkat etme durumları 
0,621 

F&B bölümü imkânlarının helâl turizm standardizasyon 

önerilerini uygulanma durumu 
0,757 

F&B bölümü hizmetlerinin helâl turizm standardizasyon 

önerilerini uygulanma durumu 
0,712 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          194 

 

F&B bölümü personelinin helâl turizm standardizasyon 

önerilerini uygulanma durumu 
0,816 

 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışmada elde edilen verilerin, istatistik paket programında analizleri yapılmıştır. Katılımcıların 

demografik bilgilerine yönelik sorular ile helal bilgi düzeyleri ile helal sertifikalı gıda kullanım 

durumlarının değerlendirilmesinde “Frequence” ve “Chi-Square”  tesleri kullanılmış, helal turzim 

konseptli turizm işletmeleri için stardardizasyon önerilerini uygulama durumlarına yönelik  soruların 

değerlendirilmesinde ise “t testi” uygulanmıştır. 

 

BULGULAR 

Çalışmada, katılımcıların %62.2’sinin işletmelerde konaklayan misafir ve %37.8’inin işletmelerde 

çalışan yiyecek içecek hizmetleri bölümü (F&B) personeli olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların 

demografik bilgileri incelendiğinde; %52.3’ünün kadın, %44.7’sinin 26-40 yaş aralığında, %71.5’inin 

evli ve %54.0’ünün lise mezunu olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Demografik Bilgiler 

 MİSAFİR PERSONEL TOPLAM 

 n % n % n % 

Cinsiyet       

Kadın 146 51.6 92 53.5 238 52.3 

Erkek 137 48.4 80 46.5 217 47.7 

Yaş       

18-25 yaş  44 15.6 15 8.7 59 13.0 

26-40 yaş 79 27.9 124 72.1 203 44.7 

41-65 yaş 141 49.8 19 11.1 160 35.2 

66 ve üstü 19 6.7 14 8.1 33 7.3 

Medeni Durum       

Evli 206 72.8 119 69.2 325 71.5 

Bekar 77 27.2 53 30.8 130 28.5 

Öğrenim Durumu      

İlköğretim 11 3.9 13 7.6 24 5.3 

Lise 143 50.5 103 59.9 246 54.0 

Önlisans 69 24.4 28 16.3 97 21.4 

Lisans 41 14.5 20 11.6 61 13.3 

Lisansüstü 19 6.7 8 4.6 27 6.0 

TOPLAM 283 100.0 172 100.0 455 100.0 

Çalışmada katılımcıların helal konseptli otel işletmeleri hakkında bilgi düzeyleri incelendiğinde, helal 

konseptli otel işletmelerini tercih eden misafirlerin %80.9’unun kısmen bilgilerinin olduğu ve helal 

konseptli otel işletmelerinde çalışan personelin %78.5’inin bilgi sahibi olduklarını düşündükleri; 

katılımcıların günlük hayatlarında helal sertifikalı gıda kullanımına dikkat etme durumları 

incelendiğinde  ise, helal konseptli otel işletmelerini tercih eden misafirlerin %87.3’ünün dikkat ettikleri 

ve helal konseptli otel işletmelerinde çalışan personelin %79.1’inin kısmen dikkat ettikleri 

bulgulanmıştır. Elde edilen veriler istatisitiki olarak değerlendirildiğinde; katılımcıların helal konseptli 

otel işletmeleri hakkında bilgi düzeylerinin ve günlük hayatlarında helal sertifikalı gıda kullanımına 

dikkat etme durumlarının gruplar arasındaki farkı anlamlı olarak bulunmuştur (p<0.001) (Tablo 3).  

Tablo 3. Helal Konseptli Otel İşletmeleri Bilgi Düzeyleri ve Helal Sertifikalı Gıda Kullanımına Dikkat 

Etme Durumları 

 MİSAFİR PERSONEL TOPLAM 
X2 p 

 n % n % n % 

Helâl konseptli otel işletmeleri hakkında bilgi düzeyi 

Evet 20 7.1 135 78.5 155 34.1 266,450 0,000*** 
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Kısmen 229 80.9 14 8.1 343 53.4 

Hayır 34 12.0 23 13.4 57 12.6 

Günlük hayatınızda helâl sertifikalı gıda kullanımına dikkat etme durumu 

Evet 247 87.3 18 10.5 265 58.3 

280,062 0,000*** Kısmen 17 6.0 136 79.1 153 33.6 

Hayır 19 6.7 18 10.4 37 8.2 

TOPLAM 283 100.0 172 100.0 455 100.0   
*p<0.05;  **p<0.01;  ***p<0.001 

Çalışmada katılımcıların helal otel konseptli işletmelerin yiyecek içecek hizmetleri bölümü imkanlarının 

helal turizm standardizasyon önerilerini uygulama durumları incelendiğinde; “tesiste alkol içeren hiçbir 

ürüne yer verilmemesi” sorusuna helal konseptli otel işletmelerini tercih eden misafirlerin (3.91±0.56) 

ve helal konseptli otel işletmelerinde çalışan personelin (4.80±0.72) ortalama üstü yanıt vererek 

katıldıkları (p<0.05); “gazino, gece kulübü ve disko gibi yerlerin tesiste bulunmasına izin verilmemesi” 

sorusuna helal konseptli otel işletmelerini tercih eden misafirlerin (4.21±0.89) ve helal konseptli otel 

işletmelerinde çalışan personelin (4.54±0.91) ortalama üstü yanıt vererek katıldıkları (p=0.528); 

“ramazan ayı süresince tesiste, iftar ve sahur vakitlerinde de servis yapılması” sorusuna helal konseptli 

otel işletmelerini tercih eden misafirlerin (4.38±0.79) ve helal konseptli otel işletmelerinde çalışan 

personelin (4.82±0.70) ortalama üstü yanıt vererek katıldıkları (p=0.275); “israfa yol açabilecek 

hususlar için misafirler bilgilendirilmesi” sorusuna helal konseptli otel işletmelerini tercih eden 

misafirlerin ortalama altı (2.09±0.57) yanıt vererek katılmadıkları ve helal konseptli otel işletmelerinde 

çalışan personelin ortalama üstü (3.81±0.80) yanıt vererek katıldıkları (p<0.001) bulgulanmıştır (Tablo 

4). 

Tablo 4. İşletme F&B Bölümü İmkânlarının Helâl Turizm Standardizasyon Önerilerini Uygulanma 

Durumu 

 
MİSAFİR PERSONEL 

t p 

x̄ SD x̄ SD 

Tesiste alkol içeren hiçbir ürüne yer 

verilmemesi 

3.91 0.56 4.80 0.72 14.777 0.031* 

Gazino, gece kulübü ve disko gibi yerlerin 

tesiste bulunmasına izin verilmemesi 

4.21 0.89 4.54 0.91 3.849 0.528 

Ramazan ayı süresince tesiste, iftar ve sahur 

vakitlerinde de servis yapılması 

4.38 0.79 4.82 0.70 6.031 0.275 

İsrafa yol açabilecek hususlar için misafirler 

bilgilendirilmesi 

2.09 0.57 3.81 0.80 26.916 0.000*** 

*p<0.05;  **p<0.01;  ***p<0.001 

 

Çalışmada katılımcıların helal otel konseptli işletmelerin yiyecek içecek bölümü hizmetlerinin helal 

turizm standardizasyon önerilerini uygulama durumları incelendiğinde; “odada bulunan buzdolabında 

alkollü içeceklerin bulundurulmaması” sorusuna, helal konseptli otel işletmelerini tercih eden 

misafirlerin (3.98±0.73) ve helal konseptli otel işletmelerinde çalışan personelin (4.45±0.94) ortalama 

üstü yanıt vererek katıldıkları (p=0.148); “tesise dışardan alkollü içecek girişine izin verilmemesi” 

sorusuna, helal konseptli otel işletmelerini tercih eden misafirlerin (3.91±0.69) ve helal konseptli otel 

işletmelerinde çalışan personelin (4.67±0.68) ortalama üstü yanıt vererek katıldıkları (p<0.05); “tesiste 

kullanılan endüstriyel gıda ürünlerinin tamamı helâl sertifikalı olması” sorusuna, helal konseptli otel 

işletmelerini tercih eden misafirlerin ortalama altı yanıt vererek (2.90±0.79) katılmadıkları ve helal 

konseptli otel işletmelerinde çalışan personelin ortalama üstü yanıt vererek (4.58±0.98)  katıldıkları 

(p<0.01); “misafirin özel bir isteği dahi olsa, tesise helâl sertifikalandırmaya uymayan hiçbir ürün satın 

alınmaması” sorusuna, helal konseptli otel işletmelerini tercih eden misafirlerin ortalama altı yanıt 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          196 

 

vererek (2.31±0.89) katılmadıkları ve helal konseptli otel işletmelerinde çalışan personelin ortalama üstü 

yanıt vererek (4.36±1.14) katıldıkları (p<0.001) bulgulanmıştır (Tablo 5). 

 

 

Tablo 5. İşletme F&B Bölümü Hizmetlerinin Helâl Turizm Standardizasyon Önerilerini Uygulanma 

Durumu 

 
MİSAFİR PERSONEL 

t p 

x̄ SD x̄ SD 

Odada bulunan buzdolabında alkollü 

içeceklerin bulundurulmaması 

3.98 0.73 4.45 0.94 6.011 0.148 

Tesise dışardan alkollü içecek girişine izin 

verilmemesi 

3.91 0.69 4.67 0.68 11.495 0.033* 

Tesiste kullanılan endüstriyel gıda ürünlerinin 

tamamı helâl sertifikalı olması 

2.90 0.79 4.58 0.98 20.092 0.005** 

Misafirin özel bir isteği dahi olsa, tesise helâl 

sertifikalandırmaya uymayan hiçbir ürün satın 

alınmaması 

2.31 0.89 4.36 1.14 21.303 0.001*** 

*p<0.05;  **p<0.01;  ***p<0.001 

Çalışmada katılımcıların helal otel konseptli işletmelerde yiyecek içecek bölümü hizmetleri personelinin 

helal turizm standardizasyon önerilerini uygulama durumları incelendiğinde; “helâl turizm işgören 

sertifikası eğitimini tamamlamadan personelin işe başlatılmaması” sorusuna helal konseptli otel 

işletmelerini tercih eden misafirlerin (2.40±0.98) ve helal konseptli otel işletmelerinde çalışan 

personelin (2.31±1.16) ortalama altı yanıt vererek katılmadıkları (p=0.420); “işletmede çalışan F&B 

personelinin helâl konsepte uygun hizmet sunmasının sağlanması” sorusuna helal konseptli otel 

işletmelerini tercih eden misafirlerin ortalama altı yanıt vererek (2.36±0.94) katılmadıkları ve helal 

konseptli otel işletmelerinde çalışan personelin ortalama üstü yanıt vererek (3.73±1.13) katıldıkları 

(p<0.01); “hizmetlerin hemcins çalışanlar tarafından sunulması” sorusuna helal konseptli otel 

işletmelerini tercih eden misafirlerin (2.04±0.92) ve helal konseptli otel işletmelerinde çalışan 

personelin (2.64±1.09) ortalama altı yanıt vererek katılmadıkları (p<0.05); “çalışanların davranışlarının 

İslam ahlakına aykırı olmaması” sorusuna helal konseptli otel işletmelerini tercih eden misafirlerin 

ortalama altı yanıt vererek (2.64±1.26) katılmadıkları ve helal konseptli otel işletmelerinde çalışan 

personelin ortalama üstü yanıt vererek (3.85±1.23) katıldıkları (p<0.001) bulgulanmıştır (Tablo 6). 

Tablo 6. İşletme F&B Bölümü Personelinin Helâl Turizm Standardizasyon Önerilerini Uygulanma 

Durumu 

  
MİSAFİR PERSONEL 

t p 
 x̄ SD x̄ SD 

Helâl turizm işgören sertifikası eğitimini 

tamamlamadan personelin işe başlatılmaması 

2.40 0.98 2.31 1.16 0.806 0.420 

İşletmede çalışan F&B personelinin helâl 

konsepte uygun hizmet sunmasının 

sağlanması 

2.36 0.94 3.73 1.13 13.983 0.004** 

Hizmetlerin hemcins çalışanlar tarafından 

sunulması 

2.04 0.92 2.64 1.09 6.346 0.026* 

Çalışanların davranışlarının İslam ahlakına 

aykırı olmaması 

2.64 1.26 3.85 1.23 10.011 0.000*** 

*p<0.05;  **p<0.01;  ***p<0.001 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Turizm; günümüz anlamında ki kavramıyla başladığı yıllar olarak kabul edilen 19 yy.’da konaklama, 

yeme içme ve ulaşım hizmetleri olarak algılanıyor olsa da, günümüzde turizmle ile ilgili ortaya çıkan 

diğer kavramları da içine alarak genişlemiş ve geniş bir kavram kazanmıştır (Tanrısever ve ark., 2016: 

57). Son yıllarda turizm, bilinci ve refah seviyesi artan mütedeyyin kesim için hem iç hem de dış pazarda 

cezbedici bir sektör haline gelmiştir. Bu açıdan Müslümanların ilgisini çeken helal turizm, İslam dininin 

kural ve inanışlarına uygun hizmetler sunan, buna uygun tesisler ortaya çıkaran ve yatırımcıların da 

ilgisini çeken yeni bir pazar olmuş ve bu pazara yönelik birçok ülkede projeler gerçekleştirilmiştir 

(Pamukçu, 2017: 1). Ancak, yapılan bir çok araştırmaya göre; dini inanışların turizm sektörü içerisindeki 

rolünün geniş bir şekilde ortaya konulması ve helal konseptli otel işletmelerinin ortak hizmet standartları 

geliştirmesi gereği sonucuna ulaşılmıştır (Cankül, 2011; Met ve ark., 2013; Saad ve ark., 2014; Oflaz, 

2015; Özdemir, 2015; Sormaz ve ark., 2017). Bu sonuçlar doğrultusunda;  

 Helal turizm kavramının iyi tanımlanması ve geniş bir çerçevede uluslararası standardizasyonun 

geliştirilmesi, 

 Geliştirilen standardizasyonların turizm işletmelerinde uygulanabilirliğinin sağlanması için 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gerekli destek ve teşvikleri sağlanması ve akreditasyonların 

yapılması, 

 Geliştirilen standardizasyon çerçevesinde helal turizm konseptli işletmelerin yiyecek içecek 

hizmetleri bölümü işgörenlerinin bilgilendirilmesi ve eğitimlerinin sağlanması, 

 Geliştirilen standardizasyon çerçevesinde helal turizm konseptli işletmelerin yiyecek içecek 

hizmetleri bölümünün gerekli donanımının ve yapılanmasının sağlanması, 

 Geliştirilen standardizasyonun uygulanması noktasında gerekli kontrol ve düzenlemelerin 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sağlanması,  

önerilebilir.  
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Özet: 

Amacı: Araştırmanın amacı; Helâl Konseptli Otellerde insan kaynakları uygulamaları konusunu 

inceleyerek, diğer otellerdeki insan kaynakları uygulamaları arasındaki farklılıkları belirlemektir.  

Araştırma Yöntemi: Araştırmada yöntem olarak örnek olay tarama modeli, desen olarak ise tek durum 

deseni kullanılmıştır. Araştırmada örnek olay olarak Marmaris’te faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir Helâl 

Konseptli otelin insan kaynakları uygulamaları incelenmeye alınmıştır. Bu kapsamda otelin İnsan 

Kaynakları yöneticilerinden randevu alınmış ve otel ziyaret edilerek gerekli veriler toplanmıştır.  

Bulgular: Araştırma bulguları aşağıdaki maddelerde sıralanmaktadır: 

• Personel işe alma süreci: İşe alma sürecinde kişilerin dini hassasiyetlerine ve yaşam tarzlarını 

özellikle dikkate alan bir uygulama bulunmamaktadır. Ancak işe alınacak personelin vizyon 

sahibi olması gerekmekte ve otele mutlaka katkı yapabilecek kabiliyeti olanları tercih 

edilmektedir. Daha çok Türk misafirlerle çalışıldığı için yabancı dil bilgisi aranmamaktadır.  

• Kadın personel istihdamı üst düzeydedir. Kadın misafirlerin daha rahat iletişim kurmaları 

açısından otelin personelinin yüzde sekseni kadın personelden oluşmaktadır. Mesela diğer 

oteller erkek kat görevlileri alırken, bu otelde kesinlikle erkek kat görevlileri istihdam 

edilmemektedir.  Servis yapanların da %90’ını kadın personel oluşturmaktadır. 

• Kadın personelden başörtülü olanlar yoğun olarak bu otelde çalışmayı tercih etmektelerdir.  

• Daha önce deniz-kum-güneş konseptli otellerde çalışmış olan personellerin ise bu otele başvuru 

yapmakta çekingen davrandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. 

• Villalarda kalan misafirlere özel butler hizmeti sunulmaktadır.  

• Yabancı personel daha çok Kırgızistan’dan temin edilmektedir. Bölgedeki diğer otellerden 

farklı olarak Rusya, Ukrayna ve İngiltere gibi Müslüman olmayan ülkelerden personel 

getirilmemektedir. 

• Personel Eğitimi: Helâl turizme yönelik spesifik bir eğitim programı bulunmamaktadır. Misafir 

ilişkileri ve operasyonel konularda çalışanlara işleri ile ilgili eğitimler verilmektedir.  
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• Mutfak Çalışanları: Mutfak çalışanlarına helal gıda konusunda henüz ciddi bir eğitim 

verilmemektedir. Ancak bu konuda çalışmanın yapılması planlamaktadır. Helal gıdanın 

güvence altına alınması satın alma departmanında helal sertifikalı ürünlerin satın alınmasıyla 

sağlanmaktadır.  

• Personele Verilen Hizmetler: Çalışanların memnuniyetine büyük önem verilmektedir. 4 

yıldızlı bir otel personel lojmanı olarak kullanılmaktadır. 

Sonuç ve öneriler: Yapılan örnek olay incelemesi sonucunda Helâl Konseptli otellerde insan kaynakları 

uygulamaları kapsamında radikal bir farklılık tespit edilmese de, bu otellerin doğası gereği küçük 

farklılıklara rastlanmıştır. Oteli henüz yeni devralmış olan otel yönetimi, Helâl konsept konusunda 

personele yönelik özel eğitim programları geliştirmeyi planlarına dahil etmişlerdir. Helâl konseptli 

otellerde personel konusuna gerekli özen gösterilmelidir. Helâl konseptli otellerde çalışacak 

personellere yönelik standart eğitim programları geliştirilmelidir. Helâl konseptli otellerde çalışan 

personellere yönelik meslek standartları geliştirilmelidir. Helâl konseptli otellerde istihdam ile ilgili 

oluşmuş önyargıların engellenmesine yönelik çalışmalar yapılmadır. Helâl Turizm dersleri Turizm 

Fakültelerinde yaygınlaştırılmalıdır. Turizm eğitimi veren kurumlar ve Helâl konseptli oteller arasında 

yapılan staj anlaşmalarının ve stajyer öğrencilerin sayıları arttırılmalıdır.  

Kısıtlılıklar: Araştırmanın kısıtlılığı tek bir otelin örnek olay olarak incelenmesidir. Örnek sayısının 

artırılması ile daha kapsamlı ve geçerli bulgulara ulaşılabilir. 

Anahtar kelimeler: Helal turizm, otel işletmeleri, insan kaynakları 

 
 

A STUDY ON HUMAN RESOURCES PRACTICES IN HALAL CONCEPT HOTELS 

Abstract: 

Aim: Purpose of the research; Examining human resource applications in Halal Concept Hotels and 

determining the differences between human resources applications in other hotels. 

 

Methodology: In the research, a case study model was used as a method and a single case pattern was 

used as a pattern. As a case study, the human resources applications of a 5-star Halal Concept hotel 

operating in Marmaris were examined. In this context, an appointment was made from the Human 

Resources managers of the hotel and the hotel was visited and necessary data were collected. 

 

Findings: The findings of the research are listed below: 

 

• Personnel recruitment process: There is no practice in the recruitment process that takes into 

account the religious sensitivities and lifestyles of individuals. However, the personnel to be 

recruited must have a vision and the ones who are able to contribute to the hotel are preferred. 

Foreign language knowledge is not sought because of  mostly Turkish guests visit the hotel. 

• Female staff employment is at a high level. Eighty percent of the hotel's staff consists of female 

staff in terms of communicating more easily to female guests. For example, while male hotels 

do not have male housekeepers, no male housekeepers are employed in this hotel. 90% of the 

service workers are female personnel. 

• Women wearing headscarves prefer to work in this hotel intensely. 

• Staff who previously worked in hotels with a sea-sand-sun concept were found to be reluctant 

to apply for this hotel. 
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• Special butler service is provided for the guests staying in the villas.  

• Foreign personnel is mostly obtained from Kyrgyzstan. Unlike other hotels in the region, from 

non-Muslim countries such as Russia, Ukraine and the UK are not brought employees. 

• Personnel Training: There is no specific training program for Halal tourism. Employees are 

provided with training on guest relations and operational issues.  

• Kitchen Workers: Kitchen workers are not given serious training on halal food. However, the 

study is planned for this subject. The guarantee of halal food is ensured by purchasing halal 

certified products in the purchasing department. 

• Services Provided to Personnel: The hotel attaches great importance to employee satisfaction. 

An another 4-star hotel is used as a staff lodging. 

Conclusion and implications: As a result of the case study, although there was no radical difference in 

human resources applications in Halal Concept hotels, there were some differences among these hotels. 

The hotel management, which has just taken over the hotel, has included plans to develop special 

training programs for staff on Halal concept. In Helal concept hotels, personnel should be given due 

consideration. Standard training programs should be developed for the staff to work in Halal concept 

hotels. Occupational standards for staff working in halal concept hotels should be developed. There are 

studies to prevent prejudices related to employment in Halal concept hotels. Halal Tourism courses 

should be expanded in Tourism Faculties. The number of internships and internship students contracts 

between tourism training institutions and Halal concept hotels should be increased. 

 

Limitations: The limitation of the study is the examination of a single hotel as a case study. More 

comprehensive and valid findings can be reached by increasing the number of samples. 

 

Keywords: Halal tourism, hotel management, human resources 
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Giriş: Helal turizm, bir turizm yaklaşımı ve felsefesi olarak son yıllarda isminden daha fazla söz 

ettirmeye başlayan bir niş pazardır. Bu pazarın talep boyutunu mütedeyyin turistler, arz boyutunu ise 

pazarda aktif olmak isteyen işletme ve destinasyonlar oluşturmaktadır. Bu doğrultuda gerek helal turizm 

konusunda ve gerekse doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olan helal ürünler konusunda birçok çalışma 

yapılmaktadır. Bunlardan bazıları da helal fuar ve kongrelerdir. Birçok sektörde olduğu gibi, helal 

ürünler anlamında da bu zirveler, üreticilerin ve tüketicilerin bir araya geldiği, yenilikçi yaklaşımların 

sergilendiği, fikir teatisi yapıldığı etkinlikler olarak önem arz etmektedir. Bu kapsamda 29 Kasım–02 

Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul’da Dünya Helal Zirvesi düzenlenmiştir. Zirve ile birlikte birçok 

ülkeden kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi İstanbul’da bir araya gelmiş ve helal 

ürünler ve helal turizm ile ilgili fikir alışverişi yapılmıştır. Bu gibi etkinlikler, katılımcıları için zahmetli, 

düzenleyicileri için külfetli bir yapıdadır. Bu nedenle bu gibi etkinliklerin olabildiğince verimli geçmesi, 

etkinliklerin amacına ulaşması için mutlak şarttır. İstanbul’da düzenlenen bu zirve, üç araştırmacı 

tarafından eleştirel bir gözle incelenmiş ve helal ürünlere ve helal turizme yönelik bir zirve ve expo nasıl 

olmalı ya da olmamalıdır hususuna dair, karşılaştırmalı olarak yorumlar üretilmiştir.  

Amacı: Bu çalışma ile helal ürünler ya da helal turizm anlamında düzenlenen bir zirve ya da expo’nun 

öne çıkan ve eksik görünen yönlerini tespit etmek amaçlanmıştır. 

Literatür: Helal turizm, mütedeyyin turistlerin tatillerini İslami inançları doğrultusunda, İslam dinine 

göre haram sayılan unsurlardan uzak gerçekleştirmesidir. Helal ürünler; gıdada, eğlencede, ortamda 

haram olan unsurların bulunmaması anlamına gelmektedir. Artan talep ile birlikte, özellikle gıda ve 

kozmetik alanında, helal ürün beklentilerini karşılamaya yönelik bir arz görülmektedir.  

Araştırma Yöntemi: Bu çalışma, yorumsayıcı paradigma çerçevesinde nitel araştırma yöntemleri ile 

şekillendirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak katılımcı olmayan gözlem kullanılmıştır. 

Araştırmacılar, Dünya Helal Zirvesi boyunca zirveye ve expo’ya katılım göstermişler, diğer 

katılımcılarla etkileşim kurmuşlardır. Öte yandan, elde edilen verilerin karşılaştırılması için kongre 

turizmi, etkinlik turizmi ve helal turizme dair ilgili alanyazın incelenmiştir. 

Bulgular: Dünya Helal Zirvesi, çok uluslu bir etkinlik olarak göze çarpmaktadır. Özellikle helal turizm 

ve helal ürünler anlamında dünyanın önde gelen ülkelerinin temsilcilerini bir araya getirmesi önem 

taşımaktadır. Öte yandan, expo anlamında bazı eksiklikler göze çarpmaktadır. Bu eksiklerin bir kısmının 

niteliksel, bir kısmının fiziksel eksiklikler olduğu görülmektedir.   

Sonuç ve Öneriler: Dünya Helal Zirvesi’nin her yılın belirli tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmesi 

gelenek olma yolunda ilerlemektedir. Bu durum, etkinliğe dair farklı çevrelerin görüş ve önerilerini 

iletmesi ile zaman içerisinde mükemmelleşmesini sağlayabilecektir. Bu vesileyle etkinlik çok daha 

verimli olacak, sektörün genişlemesine ve İstanbul ile Türkiye’nin prestijinin artmasına katkı sunacaktır.  
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Orijinalliği/değeri: Çalışmanın vaka olarak incelenen Dünya Helal Zirvesi’ne ve bu kapsamda 

düzenlenecek diğer etkinliklere eleştirel bir katkı sağlaması düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Helal Turizm, Etkinlik Turizmi, Helal Zirve, Helal Ürün. 

 

A CASE STUDY ON A HALAL TOURISM EVENT: WORLD HALAL SUMMIT 2018 

ISTANBUL 

 

Introduction: Halal tourism in mentioned more and more lately as an emerging tourism approach and 

philosophy. The demand factor of halal tourism contains the religious tourists who demand to spend 

their holiday without violating their religious beliefs. The supply factor of halal tourism contains 

businesses which realize the expansion on this market and which want to influence this market. Also, to 

satisy the demand of religious tourists is considered as an ethical duty for tourism planners and decision 

makers. For this, there are many events about halal tourism and about products wihch in directly or 

indirectly related to halal tourism to help this happen. Some of these event are halal expos and 

congresses. Like many other sectors, these event are important due to provide supply and demand come 

together, share information and experience and discuss inovativation ideas. In this context, a summit 

and an expo was held in Istanbul in 2018 that many official and sectoral representetives came together 

from many countries. Those event could easily be rough for organizing side and costly for attending 

side. Because of that, making these events as productive as possible is vital to accomplish  main goals 

of those events. This summit-expo that was held in Istanbul was invastigated by 3 researchers in a critical 

absorvation view to compare this event with general knowledge about how a summit-expo shoud or 

should not be.  

Aim: To discover the weaknesses and strength of this summit-expo in the context of halal tourism and 

halal products. 

Literature: Halal tourism is the tourim approach which religious tourist spend their holiday by avoiding 

forbidden foods or situation by religion. Halal products means having no religiously forbidden elements 

on foods, entertainment and place. By the increasing demand, there is an increasing supply of especialy 

on halal foods and halal cosmetics.  

Research Method: This research is developed according to interpretative paradigm. Qualitative 

research methods are used about gathering the data. Non-participant observation technique is used to 

gather data. Researchers attended the summit-expo and also interacted with other attendees. And also, 

to compare this event, literature was analyzed about halal tourism, event tourism and conggress tourism.  

Findings: It’s verified that World Halal Summit 2018 Istanbul is a multinational event. It’s especialy 

important that it gathers together representatives from countries which is highly active in halal tourism. 

However, some insufficent and inadequate situations were obsorved. Some of them are qualitative and 

some are about material insufficiency. 

Results and Discussion: It’s becoming a tradition to hold World Halal Summit in Istanbul in each year 

on same date. This would probably make this event perfect in time with the criticals of various parties. 

With this, the event will be much more efficient and help the sector grow healthy. This also help to 

ncrease the prestige of Istanbul and Turkey.  

Originality / Value: This research was conducted by researchers who had knowledge about both halal 

tourism and event tourism. This research is considered to help the event (World Halal Summit Istanbul) 

become perfect in time.  

Keywords: halal tourism, event tourism, halal summit, halal product 
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Özet 

Dünya seyahat harcamalarında yaklaşık olarak % 11’lik paya sahip olan Müslüman Ekonomisin 2020 yılına kadar 

233 Milyar Dolarlık bir paya sahip olması beklenmektedir. Kendisini Müslüman dostu olarak tanımlayan Malezya 

sadece 2016 yılında 121 milyon kişiyi ağırlamıştır. Helal turizm pazarının gelecek yıllarda popülaritesini koruması 

beklenmektedir. Amadeus raporuna göre helal turizmi tercih edenler genellikle 3 ana konuya önem vermektedirler; 

kültürel deneyimler, konaklama ihtiyaçları ve aktivite tercihleri. Özellikle seyahat deneyiminde kadınların önemli 

düzeyde etkileri olmaktadır. Karmaşık görünen seyahatlerde ise seyahat acentalarının kullanımı daha fazla tercih 

edilmektedir. 1.8 Milyar Müslüman nüfusuyla küresel helal pazarı artık sadece yiyecek ve yiyecekle ilgili ürünlerle 

sınırlandırılmamaktadır. Bu çalışmada helal turizm pazarının gelişiminde İstanbul ve Antalya İlleri kıyaslanmıştır. 

Temel amaç helal turizmine dikkat çekmek ve helal turizmi gelişimiyle ilgili olarak bilgi vermektir. 

Anahtar Kelimeler: Helal Turizm, İstanbul, Antalya 

 

 

COMPARISON OF ISTANBUL AND ANTALYA IN TERMS OF HALAL TOURISM 

POTENTIAL AND PRATICES 

Abstract 

Muslim economy worth around 11 % of total global travel spend, expected to have $ 233 Billion by 2020. 

Maleysia, considered itself as Muslim-friendly destination hosted 121 million people only in 2016. It is expected 

that halal tourism market will keep its popularity in the next years. According to Amadeus report,  travellers prefer 

halal tourism generally give importance to three main topics; cultural experiences, accomodation needs and 

activity preferences.Women especially have important influence in the travel experience, The use of travel 

agencies are more in complex trips. The global halal market of 1.8 billion Muslims is no longer confied to food 

and food related products. In this study İstanbul and Antalya Provinces were compared in the development of halal 

tourism. Basic aim is taking the interests to development of halal tourism and giving information about the 

development of halal tourism. 

Keywords: Halal Tourism, İstanbul, Antalya 

 

DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE HELAL TURİZMİNİN GELİŞİMİ 

Helal turizm Müslümanlara günümüz şartlarında İslami koşullara uygun tatil imkanı tanıyan ve trendi 

hızla yükselen bir pazardır. İslami esaslar doğrultusunda gerçekleştirilen turizm aktiviteleri “ Helal 

Turizm” kavramının temelini oluşturmaktadır. Seyahat esnasında İslami Kuralların (dua, yiyecek, 

kültürel değerler gibi) dikkate alındığı helal turizminde ekonomik (tüketim gücü), politik (hükümetlerin 

kendi ülkelerine yönelecek helal turizmi arttırma çabaları) ve sosyal faktörlerin (aile odaklı olmak gibi) 

tercihleri etkilediği belirtilebilir.  

Amadeus raporuna göre helal turizmi tercih edenler genellikle 3 konuya önem vermektedirler; kültürel 

deneyimler, konaklama ihtiyaçları ve aktivite tercihleri. Bu bağlamda seyahatlerini planlarken kültür 

açısından en fazla geri dönüşün olacağı destinasyonları seçmektedirler. Özellikle seyahatlerde 

kadınların önemli düzeyde etkileri olmakta, karmaşık görünen seyahatlerde ise seyahat acentalarının 

kullanımı daha fazla tercih edilmektedir. Esasen seyahat paketlerini sevmekle birlikte, bu paketleri temel 

düzeyde ve kendilerini sınırlayan, katı olarak değerlendirmektedirler. Uygun konaklama ihtiyaçlarıyla 

ilgili olarak kendilerine özgür olma imkanı veren helal dostu tesisleri tercih etmektedirler. Bu bağlamda 
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apart oteller veya zincir oteller talep edilmektedir. Uygulamada birçok otel dua etme ve yeme-

içme ihtiyaçlarını yeterince karşılayamamaktadırlar. Esasen birçok otelin kendilerine kültürel 

açıdan rahat ortam sağlamaları gerekmektedir. Helal turizmini tercih edenler gittikleri yerde kendilerini 

rahat ettikleri şekilde keşifte bulunmayı istemekte, ulaşım, dua veya yemek yeme adına kendi özel 

ihtiyaçlarının karşılanmasını beklemektedirler. Bazen sınırlı ürün veya hizmetin sunulması 

beklentilerini tam olarak karşılayamamaktadır. Literatürün ve helal turizm ile ilgili kuruluşların önerileri  

dikkate alındığında helal turizm pazarında faaliyet göstermek isteyen işletmelerin genel olarak alkol 

sunmamaları, bünyelerinde gece klubü bulundurmamaları, helal ürün sunmaları, domuz ve benzerlerinin 

yemeklerde kullanılmaması, kadınlar ve aileler için kadın görevlileri istihdam etmeleri, muhafazakar tv 

kanallarını ve Müslüman personeli tercih etmeleri önerilmektedir (El-Gohary, 2016: 127).       

Helal turizm kapsamında en fazla harcama yapan 2 ülke Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi 

Arabistan’dır. YouGov&Expedia’nın 2015 yılı araştırmasına göre Birleşik Arap Emirliklerinden 

seyahate katılanlar yılda ortalama 4 kez seyahat etmekte ve % 86’sı yılda en az 1 kez dinlenme amaçlı 

seyahate çıkmakta, yaz aylarında daha serin yerlere seyahat edenlerin sayısı artmakta, seyahatlerde 

alışveriş ve geziler ön planda olmaktadır. Malezya ve Türkiye gibi Müslüman ağırlıklı ülkelerin helal 

turizmi açısından dünya genelinde oldukça fazla talep almaya başladıkları görülürken, aynı zamanda 

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olmayan Japonya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin de helal turizmin 

potansiyelini kavradıkları ve bu pazar’a yönelik adımlar attıkları görülmektedir. Kendisini Müslüman 

dostu olarak tanımlayan Malezya sadece 2016 yılında 121 milyon kişiyi ağırlamıştır. 2010 yılından 

başlayarak küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmeler Müslüman nüfusunun % 42’sini oluşturan 30 yaş 

altı kişileri hedef pazar olarak belirlemişlerdir (Stephenson, 2014: 156). Avrupa ve Amerika kıtasında 

Müslümanların sayısı azınlıkta kalsa da toplam nüfus içerisindeki payları artış göstermektedir. 2010 

yılında Avrupa kıtasında 44.1 milyon olan Müslüman nüfusunun 2030 yılında 58.2 milyon kişiye 

ulaşması beklenmekte, aynı dönem için Amerika’daki Müslüman nüfusunun ise ikiye katlanacağı 

tahmin edilmektedir. Müslüman nüfusunun artan sayısı dünya genelinde Müslüman tüketici pazarının 

çift haneli büyümesini destekleyecektir (Hughes and Malik, 2013: 141). 

Helal turizm pazarının gelecek yıllarda popülaritesini koruması beklenmektedir. Destinasyonların, 

otellerin, havayollarının ve seyahat acentalarının helal turizm pazarında yerlerini belirlemeleri 

önerilebilir. Helal turizm pazarı hem Müslüman ağırlıklı hem de Müslüman azınlıktaki ülkeler açısından 

potansiyel pazar olarak görülmeye başlanmıştır. Müslüman azınlıklı olan ülkelerden Tayvan, Vietnam, 

Çin ve Güney Kore dahi helal turizm pazarını kendileri açısından iyi bir fırsat olarak görmektedirler 

(Battour ve Ismail, 2016:153). Esasen helal turizm açısından potansiyeli olan, alt ve üst yapısı hazır 

destinasyonlar arasında Abu Dabi, Bahreyn, Dubai, İran, İspanya, İtalya, Fransa, Katar, Kuveyt, Mısır, 

Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye ve Yunanistan sayılabilir (Helal Turizm Konferansı 2016: 7).  

Günümüzde 1.8 Milyar Müslüman nüfusundan bahsedildiği ortamda küresel helal pazarı artık sadece 

yiyecek ve yiyecekle ilgili ürünlerle sınırlandırılmamaktadır. Helal endüstrisi yiyecek sektörünün 

yanısıra eczacılık, kozmetik, sağlık ürünleri ve cihazlarını, lojistik, pazarlama, elektronik medya, 

paketleme, markalama ve finansı da içermektedir. Helal turizm pazarı Müslümanların ve Müslüman 

olmayan ama etiksel tüketimle ilgisi olanların da ilgisi çekmektedir (Hughes and Malik, 2013: 140). 

Dünyada Müslüman nüfusunun artışıyla ilgili tahminler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo: 1 Dünyada Müslüman Nüfusunun Artışı İle İlgili Tahminler 

Yıllar 2012 (Kişi) 2030 (Kişi) 2050 (Kişi) 

 1.8 Milyar 2.2 Milyar 2.6 Milyar  

Kaynak: Majlis Global’dan aktaran Hughes and Malik, 2013: 142 
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Ülkemizde özellikle Antalya, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla ve Ankara’da olmak üzere yaklaşık olarak 

160 adet otel helal turizmi kapsamında hizmet vermekte olup, yatak kapasiteleri 35.000 

dolayındadır(www.uzakrota.com/dunya-helal-turizm-pazari-

hacmi/ErişimTarihi:25.07.2018).Ülkemizin doğası, tarihi, kültürel değerleri, kendisini çoktan 

ispatlamış alt ve üst yapısı helal turizmi talep eden yerli ve yabancı turistleri çekmektedir. Nüfusun % 

99’unun Müslüman olması, helal yiyeceklerin ve ibadet alanlarının bulunması ülkemizin doğal olarak 

helal turizmde önemli bir yere sahip olmasına imkan vermektedir. 

Türk turizminde çok önemli yere sahip olan ve her yıl milyonlarca turiste hizmet veren 2 il konumunda 

olan İstanbul ve Antalya helal turizmine yönelik hizmet veren işletme sayılarında da öncü 

konumundadırlar. İstanbul’da faaliyet gösteren helal konseptli otel işletmeleri Tablo 2’de verilmiştir 

(Bilgin ve Karakaş, 2017: 914); 

Tablo: 2 İstanbul’da Faaliyet Gösteren Helal Konseptli Otel İşletmeleri 

Golden Horn İstanbul Lausos Otel VialandPalace Otel 

TheBoshporus House Rast Otel RetajRoyale İstanbul 

De MaisonAirport Otel Best Western Tashan Business 

&Airport 

Deluxe Golden Horn 

Sultanahmet 

Zendy Suite Otel Sayeban Resort&Spa Oteli The Central Palace Otel 

Taşlıhan Butik Otel Byotell Otel İstanbul LausosPalace Otel 

Golden Horn Sirkeci Marmaray Otel Turquhouse Otel 

RamadaEncore Bayrampaşa Niconyo Port Suite Otel Otel Golden Way 

RixosPera   

Kaynak: Bilgin ve Karakaş, 2017: 914 

Helal turizm konsepti Antalya İli açısından henüz gelişmekte olan bir konumdadır. Ülkemizde turizmin 

gelişme döneminden başlayarak Antalya İli ağırlıklı olarakdeniz,kum,güneş üçlüsüyle birlikte anılmış, 

ve ildeki yatırımlar ağırlıklı olarak bu konsepte hizmet edecek şekilde yönlendirilmiştir. Antalya’da 

halihazırda helal turizmine yönelik hizmet veren tesislerin de yavaş da olsa sayılarının artması, sezon 

açısından özellikle ölü dönemlerde müşteri bulunabilmesi ve iyi fiyatlarla ürün ve hizmet satışlarının 

gerçekleşmesi yatırımcı ve işletmecilerin giderek artan oranda bu pazara odaklanmaya başlamalarına 

neden olmaktadır. 

Antalya İli için helal turizmine yönelik hizmet veren tesislere ait bilgiler ise Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo: 3 Antalya İlinde Helal Turizme Hizmet Veren Tesisler 

Otel Adı Otel Adı 

ELIPS ROYAL HOTEL 

& SPA Antalya Merkez 

Bera Alanya Otel  

City Live Otel Antalya 

merkez 

Elvin Deluxe Alanya 

Oscar Butik Otel Antalya 

Merkez 

Adin Beach Otel Alanya 

Otel 1207 Antalya Merkez Sedir Park Alanya 

 

Ramada Plaza Antalya 

merkez 

Atlas Beach Otel Alanya  

RixosDowtown Antalya 

merkez 

Tekbir Alanya Resort  

Sava Otel Konyaaltı LivzaBeach Otel Alanya 

Wome Deluxe Alanya Hare Otel Alanya  
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Modern Saraylar Alanya Grand Çınar Otel Kumluca  

Club Otel Karaburun 

Alanya 

Selge BeachResort Manavgat 

Sea Star Butik Otel Alanya Side Rose Otel  

Adenya Otel Alanya Gazipaşa Evon Apart Otel 

 Grand Akça Otel Gazipaşa  

 Altis Resort Hotel & Spa Serik 

 GüçkarŞehrinn Oteli Serik 

Kaynak: www.halalbooking.com 

Helal Turizm Potansiyeli ve Uygulamaları Açısından İstanbul ve Antalya’nın Karşılaştırılması 

Yıllar itibariyle ülkemizde de alternatif turizm türleri kapsamında gelişme gösteren helal turizm 

pazarında ön plana çıkan İstanbul ve Antalya illeri açısından ortak ve farklı yönler karşılaştırılabilir. 

İstanbul ve Antalya’nın Ortak Yönleri 

*İki şehirde de alternatif turizm türleri açısından alt ve üst yapı olanakları gelişmiştir. 

*İki şehir de uluslararası ve ulusal ulaşım ağına sahiptir. 

*İki şehir de de helal turizm de dahil olmak üzere alternatif turizm türlerine yönelik kurs, seminer, ön 

lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim verebilecek ve araştırma yapabilecek eğitim kurumları 

mevcuttur. 

*İki şehir de genel turizm hareketleri içerisinde uluslararası ve ulusal bilinirliğe sahip olmakla birlikte 

helal turizm pazarında yeterince tanınmamaktadır. 

*İki şehirde helal turizmi talep eden kişilere doğal güzellikler, tarihi ve kültürel değerler 

sunulabilmektedir. 

*Her iki şehirde de farklı bütçelere uygun çok sayıda tesis mevcuttur. 

*Her iki şehirde de helal turizm standartları ve yıldızlama sistemi henüz pratikte yeterince 

bulunmamaktadır. 

*Her iki şehirde de helal turizmine aracılık eden şirket sayısı azdır. 

*Her iki şehirde de havalimanlarında ve genel mahallerde helal ürünlerin sunulması ve gerekli 

yönlendirmeler yeterli değildir. 

*Günümüze kadar birçok uluslararası etkinliğe evsahipliği yapılmış olmasına rağmen, henüz iki şehirde 

de  Helal Expo deneyimi yaşanmamıştır. 

*Her iki şehir de helal turizm pazarında olası yaşanabilecek profil değişimlerine cevap verebilecek 

esneklik, reaksiyon ve tecrübeye sahiptir. 

İstanbul ve Antalya’nın Farklı Yönleri 

*İstanbul havayolu uçuşlarında (doğrudan ve tarifeli seferler açısından) hub konumundadır. 

*Etkinlik organizatörü ve pco İstanbul’da daha fazla sayıdadır. 

*Helal turizm pazarında sıkça karşılaşılan yabancı dil sorununu çözmek adına dünyanın en iyi 

çevirmenlerinin üye olduğu AIIC’nin Türkiye’de en fazla üyesi İstanbul’da ikamet etmektedir. 

*İstanbul’un tarihi geçmişi Antalya’ya oranla daha fazladır. 

*Kültür motivasyonu ile seyahat edenler için İstanbul Antalya’ya oranla daha avantajlıdır. 
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*İstanbul açısından helal turizm pazarında talep yaratmada kullanılabilecek slogan ve tema sayısı 

Antalya’ya göre daha zengindir (Örneğin dünyada içinden deniz geçen tek şehir: İstanbul veya Avrupa 

ve Anadolu’yu birleştiren şehir: İstanbul gibi). 

*Helal turizm pazarına girmek isteyen uluslararası otel zincirleri potansiyel olarak İstanbul’da daha 

fazladır. 

*İstanbul Antalya’ya oranla Orta Doğu pazarında daha tecrübeli olup, bu pazarda bilinirliği daha 

fazladır. 

*Antalya’ya oranla İstanbul yönetişim ve destinasyon yönetim modeline daha yakındır. 

*Antalya’da ana pazarları konumunda olan Rusya Federasyonu ve Almanya’dan gelen turistlerin helal 

turizminin gelişimiyle ilgili olası olumsuz tutumlarının bulunması riski mevcuttur. 

*Kışın Orta doğu ve özellikle Dubai’den Antalya’ya doğrudan yapılan seferler yetersizdir. Bu noktada 

uçuşlarda İstanbul bağımlılığı vardır. 

*Antalya’da Arapça bilen ve konuşabilen personel sayısı İstanbul’a göre az sayıdadır. 

*Antalya İstanbul’a oranla daha az nüfus ve trafik sorunu ile helal turizm pazarında çocuklu ailelerce 

daha fazla tercih edilebilir. .  

*Konaklama kapasitesi açısından Antalya İstanbul’dan daha fazla kapasiteye sahiptir. 

*Herşey dahil sistemi konseptinde çocuklarıyla helal turizmini tercih eden ailelere iyi düzeyde fiyat-

kalite dengesini sağlamak Antalya’da daha kolaydır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

* Ülkemizde 3S turizmi (deniz, kum, güneş) ağırlıklı olarak yapılmakta iken zaman içerisinde ürün ve 

pazar çeşitliliğini sağlamak adına farklı turizm türleri de geliştirilmeye başlanmıştır. Kongre, kültür, 

spor ve sağlık turizminde belirli bir mesafe kaydedilmesine karşılık, dünya helal turizminde henüz   % 

2 civarında payımız bulunmaktadır. Elbette bu payın arttırılması helal turizmin devlet politikası olarak 

ele alınmasıyla mümkün olacaktır. 

*Bu çalışmada mevcut uygulamalar ve sahip olunan potansiyel açısından helal turizm pazarına en yakın 

2 il İstanbul ve Antalya örnek olarak alınmış ve karşılaştırma yapılmıştır. Tabiiki helal turizmin 

ülkemizde geliştirilmesi anlamında özellikle İzmir, Aydın, Muğla ve Ankara’nın ilerleyen yıllarda 

değerlendirilebilecek potansiyeli bulunmaktadır. 

*Son yıllarda turist sayısı ve turizm gelirleri bakımından ülkemizde turizm hareketlerinin liderleri 

konumunda bulunan gerek İstanbul ve gerekse Antalya’nın helal turizm pazarından daha fazla pay 

alabilmeleri adına hem ortak hem de birbirlerinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler 

sayesinde bahsi geçen şehirlerin zaman içerisinde bazen ayrı bazen de birlikte olmak üzere talebi 

arttıracak turistik paketlere dönüştürülme potansiyeli yüksektir. 

*Çalışmanın kısıtı olarak; helal turizmin alternatif turizm çeşitleri içerisinde ülkemiz açısından henüz 

gelişmekte olan bir pazar konumunda olmasından dolayı veri elde etme güçlüğü ifade edilebilir. 

Konuyla ilgili gelecekte yapılacak çalışmaların niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleriyle 

desteklenmesi, geniş örneklemi içeren ve farklı şehir ve/veya ülkeleri de içeren araştırmalar şeklinde 

tasarımlanması önerilebilir. 
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Özet 

Müslümanlar artan nüfusları ve gelişen ekonomileri nedeniyle artık dünyada tüm sektörler için önemli bir pazarı 

temsil etmektedir. Helal turizm pazarının gelecek yıllarda popülaritesini koruması beklenmektedir. Gelişen helal 

turizm pazarında Endonezya, Hindistan, Türkiye, Malezya ve bazı Arap ülkeleri vurgulanmaktadır. 1.8 Milyar 

Müslüman nüfusuyla küresel helal pazarı artık sadece yiyecek ve yiyecekle ilgili ürünlerle sınırlandırılmamaktadır. 

Helal endüstrisi kendisini geliştirerek yiyecek sektörünün yanısıra eczacılık, kozmetik, sağlık ürünleri ve tıbbi 

cihazları, lojistik, pazarlama, elektronik medya, paketleme, markalama ve finansı da içermektedir. Müslüman 

Turizminin küresel ekonomik etkisi ve gelecek gelişim projeksiyonu 2017-2020 raporuna göre bu pazar gelecekte 

5.6 milyon kişinin istihdamını sağlayacak ve ödenen vergi düzeyi 24 Milyar Dolar’a ulaşacaktır. Türkiye’nin helal 

turizm pazarına stratejik girişi tüm turizm pazarlarındaki risk dağılımını pozitif yönde etkileyecek, turizm türlerini 

çeşitlendirecek ve Türkiye’de yeni destinasyonların gelişimini sağlayacaktır. Bu çalışmanın temel amacı 

Türkiye’deki Helal turizmi geliştirmeye yönelik uygulanabilecek stratejileri belirlemektir. Bu bağlamda 

Türkiye’nin dünyada helal turizm payını arttırmak için muhtemel stratejiler önerilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Helal Turizm, Stratejiler, Türkiye 

 

 

STRATEGIES TO BE FOLLOWED TOWARDS DEVELOPING OF HALAL TOURISM IN 

TURKEY 

Abstract 

Today, Muslims are representing an important market for all the sectors in the world due to their growing 

population and developing economies. It is expected that halal tourism market will keep its popularity in the next 

years. Indonesia, India, Turkey, Malaysia and The Arab countries are mentioned in the developing halal tourism 

market. The global halal market of 1.8 billion Muslims is no longer confied to food and food related products. The 

halal industry has expanded itsef and beside food sector, include pharmaceutical, cosmetics, health products, 

medical devices, logistics, marketing, electronic media, packing, branding and financing. According to the global 

economic impact of Muslim tourism and future growth projection, the industry will employ 5.6 million worldwide 

and have a projected tax impact of $ 24 billion.   Strategical entrance of Turkey to halal tourism market will affect 

risk distribution in all tourism markets in a positive way, diversify tourism types and enable developing of new 

destinations in Turkey. The main purpose of this study is to define strategies which are applicable towards 

developing of halal tourism  in Turkey In this context, possible strategies were suggested in order to improve 

Turkish halal tourism share in the world. 

Keywords: Halal Tourism, Strategies, Turkey 

 

 

GİRİŞ 

Dünya Turizm Örgütü (WTO)’ne göre helal turizm pazarı yılda yaklaşık olarak % 4’lük büyüme 

göstermektedir. Müslüman olmayan ülkeler de helal turizm pazarına yatırım yapmaya ve helal turizm 

pazarındaki profile uygun alt ve üst yapı yatırımlarını hayata geçirmeye başlamışlardır 2018 Dünya 

Müslüman Seyahat Endeksi tahminine göre 2020 yılında seyahat eden Müslümanların sayısı 156 milyon 

kişiye ulaşacak ve 2026 yılı itibariyle 300 Milyar Dolarlık bir pazar sözkonusu olacaktır. 

Helal turizm pazarında daha aktif yeralmak isteyen destinasyonlar için bu pazara ait farkındalığın 

arttırılması, bu pazarda kullanılan terminolojinin standart hale getirilmesi ve yayınlanması, bu pazarda 

faaliyet gösterecek profesyonellerin pazarın tüm özelliklerine hakim olması, bu pazarda görev alacak 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          211 

 

personelin eğitilmesi ve ilgili programlar açısından üniversite ve diğer eğitim kurumlarıyla işbirliğine 

gidilmesi, helal sertifikasyon sisteminin hayata geçirilmesi, süpermarketlerde helal ürünlerin sunulması, 

helal turizm dostu işletmelerin ve su dostu havalimanlarının hayata geçirilmesi genellikle 

önerilmektedir. 

Dünyada Ve Türkiye’de Helal Turizminin Gelişimi 

Özellikle son yıllarda talep açısından önemli artış gösteren helal turizminde misafirlere sunulan turistik 

ürün/hizmetin İslami kuralları dikkate alacak şekilde olması gerekmektedir. Örneğin İslami kurallara 

göre yasak olan domuz etinin menüde bulunmaması veya plaj ve hamam gibi ünitelerin farklı cinsiyetleri 

dikkate alarak düzenlenmesi sözkonusudur (Arpacı vd.,2015:186). 

Helal turizm pazarında yer almak isteyen veya Müslüman dostu olmak isteyen destinasyonların bu 

isteklerini yerine getirebilmeleri, pazardan gerekli payı alabilmeleri için öncelikle Müslüman nüfusun 

istek ve tercihlerini anlamaları, istek ve ihtiyaçlara uygun ürün/hizmet sunmaları, pazarda daha önce 

sunulmuş olanlardan farklılaşabilmeleri ve bu pazara uygun ürün/hizmetleri sunduklarını dünya çapında 

duyurabilmeleri gereklidir. Özetlemek gerekirse helal turizmini tercih eden Müslümanların ibadet 

ihtiyaçları karşılanmalı, temiz ortamlar sağlanmalı, helal ürünler tercih edilmeli, tuvaletlerde su 

kullanım dostu uygulamalar sunulmalı, disko, kumarhane gibi üniteler bulunmamalı, kadın ve erkeler 

için ayrı giyinme yerleri, yüzme havuzları sunulmalıdır.  

Helal turizmin gelişiminde Müslüman nüfusunun ve gelir düzeylerindeki artışın yanısıra yaşanan bazı 

olayların ve dünya genelindeki yansımalarının da etkisi olmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik 

Devletlerindeki 11 Eylül terör saldırısından sonra başlayan İslam korkusu, Müslümanları seyahat 

tercihlerinde kendilerini coğrafi ve kültürel açıdan yakın hissettikleri destinayonlara yöneltmiştir. Bu 

noktada Mısır, Lübnan, Türkiye, Bahreyn ve Malezya önemli oranda Arap ve Müslüman turistleri 

kendilerine çekmeyi başarmışlardır (Carboni, Perelli ve Sistu, 2017: 88).  

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2010 yılında helal turizm 90 Milyar Dolar hacmiyle küresel turizm 

pazarının % 9’una sahipken, 2011 yılında 126.1 Milyar Dolar hacimle dünya genelinde turizm 

hareketlerinde % 12.3’lük paya ulaşmış ve 2013 yılında ise 140 Milyar Dolar ile % 13’lük pay elde 

etmiştir. 

Helal turizmin 2015 yılında yıllık büyüme hızı yaklaşık olarak % 4.9 olarak 

gerçekleşmiştir(www.muslimink.com/halal-tourism/372-uae-ranks-as-top-halal-travel-

destination:ErişimTarihi:26.07.2018). Bugün dünya nüfusunun yaklaşık olarak beşte birinden fazlasını 

Müslüman nüfus oluşturmaktadır. Hem sayı itibariyle hem de ürün çeşitliliği (helal ürün, finans, seyahat, 

moda, basın, ecza ve kozmetik) nedeniyle gelişen bu pazarın her geçen yıl daha fazla ülke tarafından 

dikkate alındığı görülmektedir.  

Potansiyel olarak büyüyen sektörler açısından helal turizm pazarı değerlendirildiğinde kozmetik/kişisel 

bakım ürünlerinde 177 milyar Dolar, ziraat’te 41.5 milyar Dolar, eczacılıkta 30.3 milyar Dolar, islami 

finans’ta 25 milyar Dolar ve lojistikte 0.17 milyar Dolarlık bir potansiyel görülmektedir (Hughes ve 

Malik, 2013: 143). 

Helal yiyecek pazarının dünyada bölgelere göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo: 1 Helal Yiyecek Pazarının Dünyada Bölgelere Göre Dağılımı 

Bölgeler 2009 (Milyar) 2010 (Milyar) 

Asya 400 418.1 

Orta Doğu/Afrika 150.6 155.9 

Avrupa 66.6 69.3 

Güney ve Kuzey Amerika 16.1 16.7 

Avustralya/Okyanusya 1.2 1.6 
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Toplam Pazar Büyüklüğü 634.5 661.6 

Kaynak: (Hughes ve Malik, 2013: 144). 

Bölgeler açısından bakıldığında özellikle Endonezya, Malezya, Pakistan, Çin ve Hindistan Asya adına 

helal turizmin gelişmesinde önem kaydeden ülkelerdir (Hughes ve Malik, 2013: 148). Müslüman 

Turizminin küresel ekonomik etkisi ve gelecek gelişim projeksiyonu 2017-2020 raporuna göre bu pazar 

gelecekte 5.6 milyon kişinin istihdamını sağlayacak ve ödenen vergi düzeyi 24 Milyar Dolar’a 

ulaşacaktır. Gayri safi milli hasıla açısından bu pazarın etkisi Vietnam’da % 4 iken, Suudi Arabistan’da 

% 78’dir.Asya’da 2020 yılına kadar bu pazar vasıtasıyla doğrudan etkilenen iş sayısının 1.2 milyon’a 

ulaşması beklenmektedir.  

Helal turizm pazarında genellikle adı geçen ülkeler arasında Cezayir, Irak, Fas, Tunus, Bahreyn, Ürdün, 

Umman, Türkiye, Mısır, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Lübnan, Suudi 

Arabistan, Yemen, İran, Malezya, Suriye ve Pakistan sayılabilir. Müslüman olmayan ülkelerde helal 

pazarı Hindistan’da 140 milyon, Çin’de 40 milyon, Amerika Birleşik Devletlerinde 8 milyon, 

Filipinler’de 6 milyon, Fransa’da 6 milyon, Almanya’da 3 milyon, İngiltere’de 1.5 milyon ve Kanada’da 

ise 800.000 kişiyi içermektedir  

Dünyada Müslüman seyahat endeksi sıralamasındaki ilk 10 ülke Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Dünya Müslüman Seyahat Endeksi Sıralaması (İlk 10 ülke) 

Sıra Ülke 

1 Malezya 

2 Birleşik Arap Emirlikleri 

3 Türkiye 

4 Endonezya 

5 Katar 

6 Suudi Arabistan 

7 Umman 

8 Fas 

9 Ürdün 

10 Bahreyn 

Kaynak: Suesilowati ve Ekawati, 2016:232 

Helal turizm pazarında öncü uygulamalara sahip ülkelerden Mısır, Endonezya, Malezya, Tayland, Çin 

ve Dubai’den örnekler vermek mümkündür. Mısır, Müslüman turistler açısından talep gören bir ülkedir. 

Tarihi ve kültürel değerlerinin yanısıra ihtişamı yaşatması, Eski Mısır Medeniyeti ve geleneksel islam 

sentezini birarada sunması avantajlı yönünü oluşturmaktadır. Mısır sunduğu Müslüman dostu ürün ve 

hizmetleriyle, havalimanları, otelleri, restoranları, eğlence ve alışveriş üniteleriyle ideal bir ülke 

konumundadır. Müslüman ağırlıklı nüfusuyla otel, restoran ve diğer alanlarda özellikle helal ürünler 

sunmaktadır. Mısır’da bulunan restoranlarda geleneksel mısır yemeklerinden uluslararası yemeklere 

kadar her türlü yemek servis edilmektedir. Özellikle Kahire sahip olduğu ibadet yerleri ile 

Müslümanların gittikleri her yerde ibadetlerini yerine getirebilecekleri olanaklar sunmaktadır 

(COMCEC, 2016:65). 

Endonezya yıllar itibariyle Müslüman-dostu destinasyonlar arasında hızla basamakları tırmanmaktadır. 

2015 yılında Abu Dabi’de düzenlenen törende Dünya Helal Seyahat Ödülünü  alması, dikkatlerin 

kendisine çevrilmesine neden olmuştur. Endonezya sahip olduğu olanaklarla hem Müslümanlar hem de 

Müslüman olmayanlar için uygun konaklama imkanları sunmaktadır. Endonezya Hükümeti bütçesinin 

% 10’nunu helal turizmine ayırmış, Müslüman-dostu ülke imajını güçlendirmek için ticari şovlara ve 

ziyaretlere öncelik vermiştir (COMCEC, 2016:72). Ayrıca Endonezya’da helal pazarının daha fazla 
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geliştirilmesi adına gelir vergisi muafiyeti (% 100 vergi muafiyeti veya 10 yıl süreyle muafiyet) şeklinde 

uygulamalar mevcuttur (Hughes ve Malik, 2013: 151). 

Malezya’da Müslüman nüfusu 2008 yılı itibariyle 27 milyon kişidir (Toplam Müslüman nüfusunun % 

60.4’ü). Uluslararası helal pazarında merkez konumundadır. Hem kendisi hem de diğer rakip ülkelerce 

gelişen helal turizminin lideri olarak görülmektedir. Helal sertifikasyonu adına küresel standartları 

oluşturmak adına çalışmalar yapılmaktadır. Birleşmiş Milletlere göre helal yiyeceklerin 

etiketlenmesinde de en iyi örneklerden bir tanesini oluşturmaktadır. 

Tayland, dünyada helal mutfağı olarak bilinmektedir. Helal yiyecek ihracatında 5.sırada olup, 

bilimsellik ve test etmede helal pazarının merkezi olarak üne sahiptir.Çin, toplam nüfusunun % 2.3’ünü 

Müslümanlar oluşturduğu için helal yiyecekler pazarını sürekli takip etmektedir. Çin’de helal ürünler 

daha çok Ningxia ve Gansu şehirlerinde ve Moğolistan’ın iç kesimlerinde talep edilmektedir. Çin helal 

endüstrisinin en büyük avantajı ucuz işgücüne sahip olmasıdır.  

Dubai’nin 2011 yılında ilk 10 pazarının 5’ini Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Umman ve Pakistan gibi 

İslam Ülkeleri oluşturmuştur (Stephenson, 2014: 158). Müslüman nüfusunun az olduğu Singapur’da 

bile helal yiyecek pazarının mevcut potansiyeli bilinmektedir. 3.8 milyon nüfusu olan Singapur’da 

Müslüman nüfusu % 16’lık paya sahiptir. Singapur’da helal yiyecek pazarında faaliyet gösteren 

uluslararası markalar arasında Mc Donald’s, A&W, KFC ve Taco Bell sayılabilir. 

Mastercard ve Crescentrating 2018 Küresel Müslüman Seyahat Endeksine göre vize işlemleri, havayolu 

ile seyahat ve ulaşım altyapısı açısından ilk 10 ülke arasında ilk 3 sırayı Türkiye, Malezya ve Singapur 

almıştır. İlk 10 ülkeye ait detaylar Tablo 3’te verilmiştir (Mastercardve CrescentratingGlobal, 2018: 20); 

Tablo: 3 Erişim Kolaylığı Açısından İlk 10 Ülke  

Destinasyon Havayolu 

Bağlantısı 

Vize 

Gereklilikleri 

Ulaşım Altyapısı Toplam 

Türkiye 100.0 81.3 49.2 230.5 

Malezya 71.0 96.0 56.4 223.4 

Singapur 64.4 71.4 85.4 221.1 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 

92.0 65.5 56.7 214.3 

Hong Kong 47.8 77.1 88.3 213.2 

Almanya 77.4 58.7 75.5 211.6 

Hollanda 70.0 58.7 79.9 208.7 

Fransa 72.4 58.7 74.1 205.3 

İngiltere 75.2 54.7 73.7 203.6 

Güney Kore 53.5 84.4 60.7 198.6 

Kaynak:Mastercardve CrescentratingGlobal, 2018: 20 

Dünya genelinde helal turizmin gelişmesinde teknolojinin sunduğu imkanların da önemli bir etkisi 

bulunmaktadır. Herkes tarafından kullanılabilen booking.com veya TripAdvisor’ın yansıra, Müslüman 

dostu bir takım websiteleri veya uygulamalarda giderek artan oranda varlığını hissettirmektedir. Bu 

bağlamda Halalbooking.com, Bookhalalhomes.com wesbiteleriyle, Tayland Turizm Otoritesinin 

duyurduğu üzere “Tayland Müslüman Dostu Destinasyon Uygulaması” ve HalalTrip akıllı telefon 

uygulaması örnek olarak verilebilir (Belopilskaya vd., 2017: 8-10). 

Türiye’de Helal Turizmin Gelişmesine Yönelik İzlenmesi Gereken Stratejiler 

Ülkemizde helal turizminin geliştirilmesi ve dünya helal turizm pazarından daha fazla pay alınabilmesi 

adına 2 farklı strateji önerilebilir; Sektörün bilinçlendirilmesi ve tanıtım stratejisi ile helal turizminde 

talebin arttırılması (Teşvik edilmesi) stratejisidir. Sektörün bilinçlendirilmesi ve tanıtım stratejisiyle 

ilgili olarak başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olmak 
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üzere sektörün ilgili kuruluşları birlikte hareket etmelidirler. Sektörün ilgili kuruluşları olarak MÜSİAD 

(Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği), üniversiteler, Helal Turizm Derneği (Antalya), BAKA (Batı 

Akdeniz Kalkınma Ajansı), TSE (Türk Standartları Enstitüsü), TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon 

Ajansı Başkanlığı), TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu), TÜRSAB (Türkiye Seyahat 

Acentaları Birliği), TYD (Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği) ve TUREB (Turist Rehberleri Birliği) 

örnek verilebilir. Helal turizm pazarında faaliyet gösteren tüm aktörlerin ortak çabasıyla helal turizm 

pazarında değişen istek ve ihtiyaçları karşılamak mümkün olacaktır. 

Ülkemiz adına sektörün bilinçlendirilmesi ve tanıtım stratejisi sadece ülke içerisine yönelik olmamalı, 

aynı zamanda uluslararası arenada da IHATO (Uluslararası Helal Turizm Derneği), SMIIC (İslam 

Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü), İSEDAK/COMCEC (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik 

ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) ve SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma 

ve Eğitim Merkezi)’nin de desteği alınarak ülkemizin daha iyi tanıtılması, uluslararası standartların takip 

edilip, hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.  Gerek ulusal ve gerekse uluslararası anlamda yapılacak 

işbirlikleri ile ürünün yaşam seyri açısından henüz pazara giriş aşamasında olan ülkemizin helal turizm 

pazarıyla ilgili bilinçlendirmesi ve zaman içerisinde markalaşmasının başlaması sağlanacak, birtakım 

finansal desteklerle sektördeki aktörler daha güçlü hale getirilecek, mevcut standartlar yükseltilerek 

uluslararası rekabet ortamında mücadele edilebilecek ve ülkemizin 2023 hedeflerine daha kolay 

ulaşması mümkün hale gelecektir. 

İkinci strateji olan helal turizminde talebin arttırılması (Teşvik edilmesi) stratejisinde de yine Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere sektörün ilgili 

kuruluşları birlikte hareket etmelidirler. Bu stratejide temel amaç kısa vadede coğrafi ve kültürel açıdan 

kendilerini ülkemize yakın hisseden ülkeleri, uzun vadede ise yüksek gelir grubu ülkelerden gelecek 

helal turist sayısını arttırmaktır. Bu stratejiyi uygulamak için hedef pazarlarda tanıtım kampanyalarının 

daha aktif hale getirilmesi, ihtiyaç varsa tanıtım bürolarının kurulması veya revizyonu, dünya genelinde 

organize edilen ve Helal Expo’yu da içerecek şekilde tüm Expo organizasyonlarına ve önemli fuarlara 

(Almanya, Rusya, Hollanda, İngiltere’deki turizm fuarları başta olmak üzere) katılım göstermek, ayrıca 

sosyal medya ve internet teknolojisinden maksimum oranda faydalanmak gerekmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dünya genelinde yıllar itibariyle sürekli artış yaşanan helal turizm pazarı sadece Müslüman ülkelere 

değil, aynı zamanda Müslüman olmayan ülkelere de daha fazla turist ve turizm gelir artışı imkanı 

sunmakta olup, dünyada henüz yeterince keşfedilmemiş bir niş pazar konumundadır. Ülkemizin bu 

gelişen yeni pazarda iyi bir konuma kavuşması ve dünyada adından daha fazla sözettirmesi oldukça 

mümkün görünmektedir. Ülkemizde düzenlenen 3.Turizm Şurasında ürün ve pazar çeşitliliğinde ana 

konular arasında yeralmasına rağmen şura sonrası eylem planlarında gereken ilgi ve desteği göremeyen 

helal turizm pazarının ülkemizde gelişme göstermesi adına ülkemizin önceliklerinin mevcut politika, 

strateji ve eylem planlarıyla uyum içerisinde olması gerekmektedir. 

Helal turizm pazarındaki mevcut profilin istek ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ilave finansal 

ihtiyaçları ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda kısa vadede devletin bu pazarda yeralmak isteyen 

işletmelere finansal destek ve vergi muafiyetlerinin sağlanması konusunda adım atması gerekebilecektir. 

Uluslararası helal turizm pazarında önemli yer tutan aktörlerin ülkemize mümkünse yatırımcı olarak, 

değilse işletmeci olarak çekilmesi gelecekte helal turizm adına ülkemize daha fazla talebin oluşmasını 

sağlayabilecektir. Helal turizm pazarı ülkemizde alternatif pazar türü olarak ele alınmalı ve mevcut 3S 

(deniz,kum, güneş) turizmi, toplantı turizmi, spor turizmi, sağlık turizmi ve kültür turizmi arzının 

yanısıra onları tamamlayan bir pazar olarak değerlendirilmelidir. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı Trabzon ilindeki otellerin helal turizm imkânları ve yöneticilerinin gözünden helal turizme 

yaklaşımlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla oluşturulan anket formu Trabzon ilinde yerleşik olan üç, dört ve beş 

yıldızlı otellerin yöneticileriyle görüşülerek doldurtulmuştur. Araştırmaya 31 otel yöneticisi katılmıştır. Araştırma 

sonucunda, otel yöneticilerin %35’inin helal otelcilik konusunda bilgi sahibi olmadığı, otellerin %90’ının web 

sitesinde helal konusunda herhangi bir ibareye yer vermediği, sadece sekiz otelin kendisini helal otel olarak 

pazarladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ortadoğulu Müslüman turistler tarafında çoğunlukla tercih edilen bir 

destinasyon olan Trabzon ilinin helal otelcilik konusunda ilerlemesi beklenmektedir. Araştırma sonucunda otel 

yöneticilerine öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Helal, Turizm, Helal Turizm, Trabzon Otelleri, Otel Yöneticileri 

 

INVESTIGATION OF TRABZON HOTELS FROM HALAL TOURISM 

Abstract 

The aim of this study is to reveal the approaches of halal tourism facilities and managers in the province of Trabzon 

to halal tourism. The questionnaire form for this purpose was filled with the managers of three, four and five star 

hotels in Trabzon. 31 hotels participated in the study. As a result of the study, it was concluded that 35% of hotel 

managers did not have any knowledge about halal hospitality, 90% of hotels did not give any indication on halal, 

only eight hotels were marketing them as halal hotels. Trabzon, a mostly preferred destination for Middle Eastern 

Muslim tourists, is expected to progress in halal hospitality. As a result of the research, suggestions were given to 

the hotels managers in the direction of the obtained results 

Key Words: Halal, Tourism, Halal Tourism, Trabzon Hotels, Hotel Manager 

 

 

GİRİŞ 

İnsanların sürekli yaşadıkları, konutlarının bulunduğu yerden geçici süreli ayrılıp, gezi amacıyla 

gittikleri yerlerde yaptıkları geçici konaklamalardan doğan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 

faaliyetler turizm kapsamında değerlendirilmektedir (Olalı & Timur, 1988, s. 17). İnsanların yaşamlarını 

sürdürdükleri yerlerden farklı yerlere seyahatler gerçekleştirdiği ve günümüzde artan boş zaman ve 

iyileşen refah düzeyi ile bağlantılı olarak turizmin gelişim ve değişim gösterdiği söylenebilir. Meydana 

gelen bu gelişimler sayesinde sektör olumlu yönde etkilenmektedir. Bu gelişmelere ulaşım endüstrisinde 

yaşanan teknolojik gelişmeler ve ülkeler arasındaki seyahatlere sağlanan kolaylıklarda eklenebilir 

(Karaman, Aylan, & Saçlı, 2017, s. 576). Meydana gelen bu kolaylıklar doğrultusunda artan turist sayısı 

ülkenin belirli bölgelerine yoğunlaşma göstermeye başlamıştır. Bu durum belirli bölgelerde taşıma 

kapasitesi üzerine çıkılmasına ve sonucunda bazı olumsuz etkilere sebep olmuştur. Turizm bölgeleri 

aşırı yoğunlaşma sonrasında sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel olarak olumlu ve olumsuz etkilere 

maruz kalmaya başlamıştır. Bu etkilerin olumlu olanların en yüksek seviyeye çekilmesi, olumsuz 

etkilerin ise en alt seviyeye indirilmesi için çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Bu amaçla ortaya atılan 
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turizm türlerine alternatif turizm denilmektedir. Helal turizm alternatif turizm türlerinden sayılmamakla 

birlikte turizm pazarlamasında niş bir alan olabilir.  

2020 yılında Müslümanların nüfusu 2,2 milyara ulaşacak, seyahat edenlerin sayısı ise 156 milyona 

ulaşacaktır. Helal turizm harcamaları ise 220 milyar dolara ulaşması tahmin edilmektedir (2018). Böyle 

bir pazar payından tüm turizm işletmelerinin haberdar olması ve buna göre stratejilerini ortaya 

koymaları gerekmektedir. 

Helal turizm çeşitli yönleriyle incelenmiştir (Bhuiyan & Darda, 2017; Oflaz, 2015; Saad, Ali, & Abdel-

Ati, 2014; Zengin B. , Şen, Üstün, & Bozkurt, 2017; Özdemir, 2015). Günümüzde de araştırmalara konu 

olmaya devam etmektedir. Konaklama tesislerinin yöneticilerinin helal turizme bakış açısı ile ilgili de 

çalışmalar vardır (Karaman, Aylan, & Saçlı, 2017). Fakat Trabzon ilindeki konaklama tesislerinin helal 

turizm açısından değerlendirildiği çalışmaya literatürde rastlanamamıştır. Bu çalışmanın amacı Trabzon 

ilindeki otel işletmelerinin yöneticilerinin gözünden otellerin helallik durumlarını ortaya koymaktır.  

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Helal kavramı Allah tarafından müsaade edilen şeyleri kapsamakta, haram kavramı ise Allah tarafından 

kesin olarak yasaklanmış olan şeyleri kapsar. Helal turizmde sunulan ürün ve hizmetlerin helal havramı 

çerçevesinde olması esastır (Batman, 2015). 

Helal turizm; müslümanların inançlarının gerekliliklerine uygun şekilde seyahat etmesi, konaklaması, 

tatil yapması, rehberlik hizmeti alması ve diğer turizm faaliyetlerine de katılması şeklinde 

tanımlanmaktadır (Kozak, Akoğlan Kozak, & Kozak , 2017, s. 43) 

 Helal turizm, inanç turizmi ile karıştırılabilmektedir. Helal turizmin inanç turizmi ile aynı anlama 

gelmediği, tam aksine turizmin tüm çeşitlerinin helal anlayışa dayanarak yapılması gerektiği yapılan 

çalışmalar sonucu ileri sürülmektedir (Boğan, Batman , & Sarıışık , Helal Turizmin Kavramsal 

Çerçevesi ve Türkiye’deki Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme, 2016). Yani helal turizm 

faaliyetlerinin tüm alternatif turizm türleri bakımından değerlendirilmesi ile Müslüman kesimin turizm 

faaliyetlerine katılımı güçlendirilebilir. 

Helal konseptte hizmette bulunan bir tesiste bulunması gereken özellikler şöyle sıralanabilir (Kozak, 

Akoğlan Kozak, & Kozak , 2017; Oflaz, 2015; Pamukçu & Sarıışık, 2018; Henderson, 2010); 

Kumar oynatılmaması, 

İbadet merkezine sahip olunması, 

Yiyecek ve içeceklerde haram ürün kullanılmaması, 

Disko tarzı müziğe yer verilmemesi, 

Lobinin haremlik selamlık tasarlanması, 

Alkol servisinin olmaması, 

Kadın ve erkek için ayrı havuzların bulundurulması, 

Çalışanların İslami kurallara uygun kıyafet giymesi, 

Tesislerin islami finans uygulamalarına göre yönetilmesi, 

İnsan şeklini tasvir eden sanat ürünleinin olmaması. 

Helâl turizm ile ilgili tüm terimlerin anlamları; helâl konsept ve İslami şeriatın rehberliği ve kurallarına 

uymakla ilgilidir (El-Gohary, 2016, s. 127). Helal otel (Pamukçu & Sarıışık, 2018), İslami otel (Jafari 

& Scott, 2014), helal konseptli otel (Boğan, Batman , & Sarıışık , Helal Turizmin Kavramsal Çerçevesi 

ve Türkiye’deki Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme, 2016), dry otel (Saad, Ali, & Abdel-Ati, 

2014), muhafazakar otel (Özdemir H. , 2015), Müslüman-Dostu otel (El-Gohary, 2016) olarak farklı 
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isimlendirilen bu konaklama tesislerinin ana özelliği, İslami kurallara göre kurulması ve işletilmesi 

olarak özetlenebilir. 

Helal oteller veya otellerin helal konsepte bakış açıları ile ilgili yapılan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. 

Sandıkçı, Çağlar, & Güzel, (2017) helal otellerde konaklayan ve şehir otellerinde konaklayan 

müşterilerin helal otellere yönelik tutumlarını incelemiştir. Her iki grupta dini hassasiyetlere göre 

farklılığın olduğu gözlenmiştir. Bhuiyan & Darda, (2017) yaptıkları çalışmada helal turizmin 

Bangladeş’teki durumunu incelemiş, gelişim ihtimalini araştırmış, gelişim gösterdiği ve ekonomiye 

katkısının arttığı sonuçlarını ortaya koymuş ve çeşitli önerilerde bulunmuştur. 

Zengin, Şen, Üstün, & Bozkurt, (2017) yaptıkları çalışmada Sakarya halkının helal turizme bakış açısını 

incelemiş, halk tarafından helal turizmin gerekli ve uygulanabilir olduğu sonuçlarını ortaya koymuştur. 

Bu turizm konseptinin varlığını bilen kişi sayısının az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Karaman, Aylan, & Saçlı, (2017) yaptıkları çalışmada otel yöneticilerinin helal turizme bakış açılarını 

incelemiş, helal turizmin yeni gelişmekte olduğu, önemli bir ihtiyacı karşıladığı ve bu konuda eğitim 

programlarının düzenlenmesi gerektiği sonuçlarını ortaya koymuştur. Helal otel işletmelerindeki 

personel politikası üzerine yapılan araştırma bulgularına göre personel seçim kriterleri bakımından helâl 

konseptli otel işletmeleri ile klasik otel işletmeleri arasında temelde belirgin farklılıklar olmadığı, ancak 

helâl konseptli otel işletmelerinde özellikle yiyecek-içecek, satın alma gibi departmanlarda çalışan 

personelin “helâl gıda”, ”helâl sertifikası”, “helâl turizm” konularında ilave bilgiye sahip olması ve 

eğitime tabi tutulması gerektiği saptanmıştır (Temizkan, Ceylanlar, & Şen, 2017). Baran, Batman, & 

Yıldız, (2017) Helal Gıda uygulaması gerçekleştiren bir oteldeki yönetici görüşleri değerlendirilerek 

Helal Gıda uygulamaları konusundaki tavrının incelendiği çalışmada, yöneticilerin belirttikleri ortak 

sonuçlar değerlendirildiğinde; helal gıda uygulamalarının geleneksel kültüre oldukça uygun olduğu 

fakat finansal açıdan otele maddi külfet getirmesi sebebiyle sertifikalandırılamayan ürünler için yeni 

düzenlemeler uyguladıkları belirlenmiştir. 

Büyükşalvarcı, Şapcılar, & Ay, (2017) Konya ilinde otel yöneticileri ile yapılan görüşme sonucunda, 

yöneticilerin helâl turizm konusunda çok duyarlı oldukları, misafirlerinin istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda hizmet verdikleri, helâl turizmi kendi bilgi ve deneyimleri çerçevesinde yapmaya 

çalıştıkları, bu turizm türü hakkında yeterli bir reklam, tanıtım yapılmadığından kimsenin bilgisinin 

olmadığı tam anlamıyla ne olduğunu sektör yatırımcılarının bilemediğini ve bundan dolayı da tam 

anlamıyla yapılamadığının tespiti yapılmıştır. Zengin, Ulama, Dursun, & Eroğul, (2017) İstanbul’da 

“Helal Turizm” kapsamında faaliyet gösteren 10 otel işletmesinin yöneticileri ile görüşülerek yapılan 

çalışma sonucunda;  helâl konseptli İstanbul otellerinin tanıtım faaliyetlerini ağırlıklı olarak yurtiçi -yurt 

dışı fuarları, online satışlar, katalog-broşürler, sosyal medya vb. araçlar ile gerçekleştirdikleri sonucuna 

varılmıştır. Ayrıca bazı işletmelerde helâl turizm yaklaşımını tanımlamaya yönelik konaklama 

işletmeleri tarafından bastırılan dergiler lobi alanlarında bulundurulmaktadır. Araştırmadan elde edilen 

en dikkat çekici bulgular hızla gelişen helal turizm konseptine katılan turistlerin önemli bir potansiyel 

oluşturduklarına ve diğer turistlere göre daha fazla harcama yapmaya hazır olduklarına dair yönetici 

değerlendirmeleridir. 

Türkiye’de Helal Konseptli hizmet veren 135 otel işletmesinin web sayfası incelendiğinde online 

rezervasyon hizmeti, rezervasyon telefon numarası, otele ulaşım haritası, otel özellikleri, odalarda 

sunulan hizmetler, otel hizmetlerinin fotoğrafları, restoranlar, telefon numarası, adres, e-posta adresi, 

faks numarası, yabancı dil desteği ve sosyal medya linki hizmetlerinin çoğunlukla verildiği 

görülmektedir. Fakat helal konseptli otellerin web sitesinde helal otel sertifika bilgisi, helal yiyecek-

içecek, dini içerikli aktivite, çocuklara yönelik dini aktivite bilgisi ve otele yakın inanç destinasyonları 

bilgisi hizmetinin çok azında bulunduğu görülmektedir (Pamukçu & Arpacı, 2016). 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırma, Trabzon ilinde faaliyet gösteren otel işletmelerinin helal turizm açısından incelenmesi 

amacıyla yapılan bir çalışmadır. Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda bölgede faaliyet gösteren 

otel işletmelerinin helal turizm uygulamalarını ne ölçüde yerine getirdikleri ortaya konulacaktır. Faaliyet 

gösteren işletmelerin sundukları hizmetleri helal turizm bakış açısıyla değerlendirmesi sağlanacaktır. 

Helal turizmin gelişiminin Trabzon ili bakımından incelenmesi araştırmanın önemini ortaya 

koymaktadır. 

Araştırmanın Evren, Örneklem, Yöntem ve Kısıtları 

Araştırma evrenini Trabzon ilinde faaliyet göstermekte olan 3,4 ve 5 yıldızlı turizm işletme belgeli 

konaklama tesislerinin yöneticileri oluşturmaktadır. Evrenin tümüne ulaşmanın zorluğundan dolayı 

örneklemi oluşturan tesislerin 3,4 ve 5 yıldızlı olması tercih edilmiştir. Bu tesislerin sunduğu hizmetlerin 

daha sistematik şekilde işlemesi de tercih sebebi olmuştur. Mevcut tesisler Trabzon İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü tarafından yayınlanan listeden tespit edilmiştir(Trabzon Kültür Turizm, 2018). Araştırma 

verilerinin elde edilmesi amacıyla bir anket formu oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan bireylerin bazı 

demografik ve kişisel özelliklerinin tespit edilmesi amacıyla 9 ifadeye yer verilmiştir. Bu ifadeler için 

Oflaz (2015)’ den yararlanılmıştır. Bölgede yer alan otel işletmelerinin helal turizm uygulamalarına 

yakınlıklarını ölçmek amacıyla anket formunda tesis özellikleri ile ilgili 22 soruya yer verilmiştir. Tesis 

özelliklerini ölçmek amacıyla kullanılan ölçek Özdemir (2012) tarafından oluşturulmuş, Karaman vd. 

(2017) tarafından kullanılmıştır. Formda yer alan ilgili sorular çalışmamız doğrultusunda düzenlenmiş 

ve kullanılmıştır. Bu araştırmada örnekleme yöntemi olarak tam sayım yöntemi tercih edilmiştir. 

Tamsayım yöntemi evrenin tamamının gözlemlenmesine dayanmaktadır (Bayram, 2015, s. 21). Trabzon 

ilinde faaliyet gösteren 3,4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinden görüşmeyi kabul edenlerle anket formu 

doldurulmuştur. Geri dönüşün hızlı olması ve güvenilir sonuçlar elde edilmesi amacıyla her işletmeyle 

yüz yüze görüşme hedeflenmiş, yüz yüze görüşme imkânı bulunamayan işletmelerle telefon ile 

görüşülüp sorulara cevap alınmıştır. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yayınlanan 

verilere göre; bölgede çalışma için gerekli özellikleri taşıyan toplam 34 işletme bulunmaktadır. Bu 

işletmelerin 31’i çalışma örneklemine dâhil olmuştur. Bu işletmelerdeki orta veya üst kademe 

yöneticilerle çalışma yapılmıştır. Araştırmaya katılım sağlamak istemeyen işletmeler araştırmanın 

kısıtlılığını oluşturmaktadır. 

Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış SPSS paket programı aracılığıyla frekans ve yüzde 

analizlerine tabi tutulmuş, elde edilen sonuçlar tablolara aktarılıp, yorumlanmıştır. Ayrıca 22 soruluk 

helal tesis ile ilgili ölçeğin güvenirlik analizi Cronbach Alpha .85 çıkmıştır. Bu sonuç ölçeğin yüksek 

düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan yöneticilerin demografik özellikleri ve kişisel özellikleri frekans analizi ile analiz 

edilmiş ve tablo haline getirilmiştir.   

Tablo 1: Çalışmaya Katılan Yöneticilere İlişkin Demografik ve Kişisel Özellikler 

Cinsiyet N Yüzde (%) Medeni Durum N Yüzde (%) 

Erkek 19 61,3 Evli 15 48,4 

Kadın 12 38,7 Bekar 16 51,6 

Yaş N Yüzde (%) Eğitim Durumu N Yüzde (%) 

25 yaş altı 8 25,8 Lise ve altı 9 29 

26-33 arası 13 41,9 Üniversite ve üzeri 22 71 

34 ve üzeri 10 32,3 
Helal Bilgisi 

Kaynağı 
N Yüzde (%) 

Sektördeki Yılı N Yüzde %) Bilgisi Yok 11 35,5 

3 yıl ve altı 11 35,5 Çevre 8 25,8 

4-10 yıl 15 45,4 İnternet 8 25,8 
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10 yıl ve üzeri 5 16,1 Bilimsel Çalışmalar 3 9,7 

Helal Bilgisi Var mı ? N Yüzde % TV 1 3,2 

Evet 20 64,5    

Hayır 11 35,5    

Otelinizi helal olarak 

pazarlıyor musunuz?  

N Yüzde % Otelinizin web 

sitesinde helallikle 

ilgili bir bilgi var 

mı? 

N Yüzde % 

Evet                                                                                          8 25,8 Evet 3 9,7 

Hayır 23 74,2 Hayır 28 90,3 

 

Araştırmaya katılan yöneticilerin %61’i erkektir. Yöneticilerin %51’6 sı bekardır. Yöneticilerin yaş 

aralığı %41,9’unun 26-33 yaş aralığıdır. %45’inin 4 ile 10 yıl arası tecrübeye sahip olduğu 

görülmektedir. %71’inin lisans eğitimine sahip olduğu görülmektedir. %64,5’inin helal oteller ile ilgili 

bilgisi var olduğu, bilgi sahibi olanların bu bilgileri iş çevresi ve internet üzerinden edindikleri 

görülmektedir. Otellerin %25’i kendilerinin helal olarak sunmakta ve pazarlamakta, web sitelerinde 

helal olduğuna dair bilgi veren ise %9,7’dir.  

Konaklama tesislerinin helal şartları gösterip göstermediği ile ilgili sorulan sorulara verilen cevaplar 

Tablo 2’de görülmektedir. 

 

Tablo 2: Tesis Özellikleri İle İlgili Sorular 

 
Evet  Hayır  

f % f % 

1 Konaklama tesisi odalarında Kur’an-ı Kerim vardır. 15 48,4 16 51,6 

2 Konaklama tesisi odalarında seccade vardır. 30 96,8 1 3,2 

3 Konaklama tesisi odalarında tesbih vardır. 23 74,2 8 25,8 

4 Konaklama tesisi odalarında kıble işareti vardır. 20 64,5 11 35,5 

5 Konaklama tesisinde alkollü içecekler satılmamakta ve tüketilmemektedir. 19 61,3 12 38,7 

6 Konaklama tesisinde tüm yiyecek ve içecekler “helâl” tanımına uygundur. 22 71 9 29 

7 Konaklama tesisinin ürünleri “helâl sertifikasına” sahiptir. 10 32,3 21 67,7 

8 
Konaklama tesisinde cemaatle namaz kılmak için yeterli büyüklükte bir 

mescit yada cami bulunmaktadır. 
17 54,8 14 45,2 

9 
Konaklama tesisinde ortak mekanlarda yabancı müzik yayını 

yapılmamaktadır. 
7 22,6 24 77,4 

10 
Konaklama tesisinizde dini içerikli boş zaman değerlendirme aktiviteleri 

yapılmaktadır (ilahi vb.). 
0 0 31 100 

11 Konaklama tesisinde kadın ve erkek havuzları ayrıdır. 1 3,2 30 96,8 

12 Müzik eğlence yerleri kadın ve erkekler için ayrıdır. 2 6,5 29 93,5 

13 Spor aktivitelerinin kadın ve erkekler için ayrı yapılması sağlanmaktadır 6 19,4 25 80,6 

14 Kadınlara hemcinsi personel hizmet etmektedir 6 19,4 25 80,6 

15 Erkeklere hemcinsi personel hizmet etmektedir. 6 19,4 25 80,6 

16 
Konaklama tesisinin personeli de İslami usullere (tesettüre) göre 

giyinmektedir. 
6 19,4 25 80,6 

17 
Konaklama tesisinde kalan tüm kadınlar (çocuklar hariç) İslami usullere 

(tesettüre) göre giyinmektedir. 
1 3,2 30 96,8 

18 Tuvaletler alaturkadır. 14 45,2 17 54,8 

19 Evlilik belgesi olmayan çiftler konaklama tesisine kabul edilmemektedir. 18 58,1 13 41,9 

20 
Konaklama tesisine tek başlarına gelen bekarlar tesise kabul 

edilmemektedir. 
2 6,5 29 93,5 
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21 Personel de müşteriler gibi muhafazakar- dindar olanlardan seçilmektedir 8 25,8 23 74,2 

22 
Konaklama tesisi içinde dini semboller ve dekor malzemeleri 

kullanılmaktadır. 
6 19,4 25 80,6 

 

Araştırmaya katılan otellerin tamamına yakınında odalarda seccade bulunmaktadır. %50’lik kısmında 

odalarda Kur’an-ı Kerim , %64’ünde kıble işareti, %73’ünde tespih bulunmaktadır.  

Otellerin %61’i alkol satışı ve tüketimi yapmamakta, %71’i yiyecek ve içeceklerinin helal olduğunu 

beyan etmekte fakat bunlardan %32’si helal sertifikalı yiyecek içecek tercih ettiğini ifade etmektedir. 

Otellerin %54’ü cemaatle namaz kılınacak cami veya mescide sahip olduğunu, %77,4’ü de yabancı 

müzik yayını yapmadıklarını beyan etmiştir. Otellerin hiç birinde dini içerikli eğlence aktivitesi 

düzenlenmemektedir. 

Otelin personel politikası incelendiğinde; %23’lük kısmı personeli muhafazakâr kişilerden seçtiğini, 

%80,6’sının kadınlara hemcinsi personelin hizmet ettiğini, erkeklere hemcinsi personelin hizmet 

ettiğini, personelin de İslami usullere göre giyindiğini beyan etmiştir.   

Otellerin % 96,8 kadın ve erkek havuzlarının ayrı olduğunu, % 93,5’ide müzik ve eğlence yerlerinin 

erkek ve kadınlar için ayrı olduğunu belirtmiştir. %80’i de spor aktivitelerinin ayrı yapıldığını beyan 

etmiştir.  

Otellerin dizaynı ile ilgili beyanlar incelendiğinde, %54’ünün tuvaletlerinin alaturka olduğu, 

%80,6’sının dini semboller ve dekor malzemelerini otelde kullandığı görülmektedir. 

Otellerin müşteri kabulü ile ilgili tavrı incelendiğinde %58,1’inin evlilik belgesi olmayan çiftler 

konaklama tesisine kabul etmediği, %6,5’inin konaklama tesisine tek başlarına gelen bekârları tesise 

kabul etmediği görülmektedir. 

Cinsiyete göre yapılan farklılık analizinde sadece beşinci ifadede anlamlı farklılık bulunmaktadır. Kadın 

yöneticilerin genelde soruya evet cevabı verdiği erkek yöneticilerin ise hayır cevabı verdiği tespit 

edilmiştir. 

Medeni duruma göre de birinci ve üçüncü ifadelere verilen cevapların anlamlı olarak farklılaştığı 

görülmektedir. Birinci ve üçüncü sorulara evlilerin çoğunluğu evet cevabı verirken bekârların 

çoğunluğu hayır cevabı vermiştir. 

Otellerin helal olarak pazarlanıp pazarlanmamasına göre yönetici görüşleri 7, 14,15, 19, 20 ve 22. 

Maddelerde farklılık göstermektedir. Anlamlı olarak, evet cevabı verenlerin otellerde helallik ile ilgili 

uygulamalara daha fazla katıldığı görülmektedir. 

Web sitesinde otellerin helal olup olmadığı ile ilgili bilgi verenlerin 7, 19 ve 20. Maddelerde anlamlı 

farklılık görülmektedir. 7 ve 20. Maddedeki farklılık beklenen bir farklılık iken, 19. Maddeye  (Evlilik 

belgesi olmayan çiftler konaklama tesisine kabul edilmemektedir.” kendisini helal olarak belirten 

işletmeler hayır cevabı vermişlerdir.  

Otel yöneticilerinin helal konseptinden haberdar olup olmamasına göre verilen cevaplarda sadece birinci 

maddede (Odalarda Kur’an-ı Kerim bulunmaktadır) farklılık görülmektedir. Haberdar olanların 

bulunduğu otellerin daha fazla helal özellik gösterdiği görülmektedir. 

Otel yöneticilerinin yaşlarına göre üçüncü ifadeye verilen cevaplar farklılaşmaktadır. Bu farklılık da 25 

yaş altı ile 36 yaş üstü katılımcıların puanlarının farklılığından kaynaklanmaktadır. 36 yaş ve üstü 

katılımcılar üçüncü ifadedeki helal özelliğinin otellerinde olduğunu beyan etmişlerdir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler sonucu ortaya çıkan oranlara genel bir yorumlama 

yapmak gerekirse; Trabzon ilinde hizmet vermekte olan 3, 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin helal 

turizm kavramıyla ilgili bilgisinin sınırlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hizmetlerinde, işletmelere gelen 

müşterilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verdiği görülmektedir. Bu işletmeler genel olarak 

kendilerini tercih eden her türden müşterinin beklentilerini karşılayacak şekilde hizmetlerini 

düzenlemektedir. Helal turizm için gerekli olan unsurlar müşteri talepleri doğrultusunda odalara 

eklenebilmektedir. Son yıllarda Trabzon iline Müslüman ağırlıklı nüfusa sahip olan Arap turistlerin 

ilgisinin artmasıyla bu eklentiler doğal olarak değerlendirilebilir. Trabzon iline Nisan-Eylül 

dönemlerinde en fazla turist Suudi Arabistan (120221), Kuveyt (19961), Almanya (12564), Umman 

(9815), Katar (6826), Ürdün (4560), Irak (3912), Bahreyn (2964)’den gelmiştir. Rakamlar 

incelendiğinde Almanya hariç diğer turistler Müslüman ülkelerden gelmektedir. Bu sayılar otellerin 

helal konseptte hizmet vermesi için bir veri olabilir (Yardımcı, 2018). İnternet ve sosyal medyanın 

tanıtım ve pazarlama araçlarında ön plana çıktığı bu yıllarda (Buhalis & Law, 2008), otellerin helal 

turizm faaliyeti arayışında olması muhtemel kişilere ulaşmak için web sitelerinde bilgi bulunmaması 

eksiklik olarak görülmektedir.  

Otellerin helal turizm pazarından pay almak için, başlangıçta tesislerini helal konsepte çevirmesi 

gerekmektedir. Bunun yanında tanıtım, pazarlama ve satış aşamasında bu hususu öne çıkarıp helal 

turizmi bir niş pazar olarak değerlendirebilirler. Yapılandırılmış anket formu dışında, yöneticilerin 

beyanlarına göre, turistlerin helal arayışlarının ön plana çıkacak seviyede olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Aslında yapılan çalışmalarda Müslüman turistlerin destinasyon karar tercihine etki eden faktörlerin 

başında helal gıda, fiyat, helal turizm deneyimi ve dinlenme gelmektedir (Standard, 2015). Bu durumun 

tespit edilmesi için Trabzon ilindeki konaklama tesislerinde konaklayan turistlerin helal turizm ile ilgili 

algı ve beklentileri incelenebilir. 

Çalışma otel yöneticilerinin ifadelerine göre yapılmıştır. Trabzon otellerine gelen turistlere de 

memnuniyetleri ile ilgili çalışmalar yapılabilir. Helal otellere ihtiyaç olup olmadığı pazarlama 

araştırmasıyla ortaya konulabilir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, Afyonkarahisar’da yaşayan yerel halkın helal otellere yönelik tutumlarının belirlenmesidir. 

Bu doğrultuda, demografik ve helal otellerde konaklama değişkenleri açısından katılımcı tutumlarının farklılaşıp 

farklılaşmadığının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evreni, Afyonkarahisar il merkezinde yaşayan, 

25 yaş ve üzeri helal otel işletmeleri hakkında bilgi sahibi yerel halktan insanları kapsamaktadır. Veri toplama 

aracı olarak nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği benimsenmiş ve kolayda örnekleme 01-30 Nisan 2018 

tarihleri arasında 270 kişiye yüz yüze anket uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı analiz, frekans 

analizi, güvenilirlik analizi, aritmetik ortalama, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. 

Katılımcıların helal otellere yönelik tutumlarının pozitif yönlü, yüksek ve fiyata karşı duyarlı olduğu, dini 

hassasiyetlerinden ötürü bu tür tesislerde temel hizmetleri almaya öncelikli olarak dikkat ettikleri ortaya çıkmıştır. 

Araştırma sonucunda, katılımcıların helal otellere yönelik tutumlarının cinsiyet ve daha önce bu otellerde 

konaklama yapma durumu ile tatil yapma şekli değişkenleri açısından farklılık gösterdiği; yaş, medeni durum, 

eğitim ve helal otellerde yıllık tatil sayısı değişkenleri bakımından ise herhangi bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Helal Turizm, Helal Oteller, Tutum, Yerel Halk, Afyonkarahisar. 

 

PERSPECTIVE OF LOCAL RESIDENTS TOWARDS HALAL HOTELS: 

AFYONKARAHISAR CASE 

 

Abstract 
The purpose of this study is to determine the attitudes of the local resident who live in Afyonkarahisar towards the 

halal hotels. In this respect, it is aimed to identify whether participant attitudes differ in terms of variables in 

demographic and halal hotels accommodation. The population of the study includes people from the local 

community who are older than 25 years and have knowledge about halal hotels in Afyonkarahisar city center. The 

questionnaire technique was used as a data collection tool and using convenience sampling 270 questionnaires 

were collected at April 01-30 2018. In order to analyze data; descriptive statistics, frequency analysis, arithmetic 

mean, standard deviation, reliability analysis, Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis test were used. According 

to the results obtained, it was found that the attitudes of the participants towards the halal hotels were positive, 

high and price sensitive, and they paid attention to receive basic services in such facilities due to their religious 

essentials. As a result of the research, it was determined that the attitudes of the participants towards the halal 

hotels differed in terms of gender and the whether staying or not in these hotels and accompanying types of holiday. 

However, there is no difference in terms of age, marital status, education level and number of annual vacations. 

Keywords: Halal Tourism, Halal Hotels, Attitude, Local Residents, Afyonkarahisar. 

 

GİRİŞ 

İlahi dinlerde yasaklanmamış, serbest alanı ifade eden helal kavramı, İslam dininde ise Allah’ın Kur’an-

ı Kerim’inde yasaklamadığı her şeyi kapsamaktadır. “Helal” denilince genellikle ilk olarak gıda akla 

gelmekte ve hayvansal ürünlerle sınırlandırılmaktadır. İslam’a göre helal gıdadan ibaret olmayıp 

bakmanın, yatmanın, konuşmanın, çalışmanın ve kazancın da helali vardır (Gelir, 2017:22). Diğer 

taraftan 2010 yılında Bursa’da kurulan Dünya Helal Birliği’ne (World Halal Union) göre “helal” ise 

tarım, gıda, kozmetik ve kimyasal ürünler, yenilenebilir enerji, turizm, finans, hizmet yeri ile ulaşım ve 

lojistik gibi alanlarda hilesiz, zararsız ve İslam inancına uygun olan ürün ve hizmetleri kapsamaktadır 

(Dünya Helal Birliği, 2019).  

Tüm yeryüzü barışını hedefleyen İslam, seyahat etme özgürlüğünü temel insani bir hak olarak 

görmektedir. Bu haktan her seviyedeki insanın yararlanabilmesi için, İslam diğer dinlerde olmayan 

"yolcuya hizmet ibadettir" anlayışı ile seyahatin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlamıştır. Yine 
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İslam, bu nitelikli seyahatin gerçekleşmesine yönelik olarak yolculuğun manen olduğu kadar madden 

de temiz, huzurlu bir ortamda, düzenli bir şekilde gerçekleşebilmesi için ayrıntıya varan bir takım 

kurallar koymuş, gereken her türlü önlemi almış ve her türlü kolaylığı sağlamıştır. Yolculara vadettiği 

dünyevi ve uhrevi müjdelerle, bu kuralların yerine getirilmesine özen göstermiştir (Akpınar, 2017:17). 

İslam maceraya yönelik, gayesiz, anlamsız ve başıboş turizm hareketlerini günah yolculukları olarak 

değerlendirmiş̧ ve bunlara sıcak bakmamıştır. İslam’a göre ruh ve beden için sıhhat sebebi olarak 

nitelendirilen seyahat, aynı zamanda kişiye sevap kazandıran bir ibadet olmalıdır. Dünya’da ki 

Müslüman nüfusunun hızlı artışı ve Müslümanların yükselen alım güçleri ile birlikte, seyahat ve turizm 

sektöründe ki yerleri de değişmeye başlamıştır. Turizm kavramının yaygınlaşmasında ve kurumsal bir 

hal almasında aktif rol oynayamayan Müslümanlar (Akpınar, 2017:8), inançları doğrultusunda talepleri 

ile kendiliğinden yön bulan ve çok hızlı ilerleme kaydeden, turizm endüstrisinde yükselen değer olarak 

adlandırılan helal turizm pazarı dünya turizm literatürüne girmiş (Çetin, 2017:18) ve önemli ülkelerin 

dikkatini çekmeyi başarmıştır. Böylece İslami seyahat kavramının amaçlarından farklı bir şekilde 

doldurulmuş olan turizm kavramı artık İslami çerçevede de ele alınmaya başlanmış ve ortaya helal tatil, 

helal seyahat, helal otel, helal yiyecek, helal ulaşım, helal eğlence vb. gibi farklı kavramlar çıkmıştır.  

Turizm sektöründe helal uygulamaların başında konaklama hizmetleri gelmekte olup helal konseptli 

otel işletmelerinin sayısı son yıllarda artmaya başlamıştır. Bu doğrultuda farklı ülke kuruluşları ile 

uluslararası örgütler helal turizm kapsamında girişimler başlatmış ve bu kapsamdaki hizmet vermek 

isteyen otel işletmeleri için belirli standartlar geliştirmek için çalışmaktadırlar. Helal konseptle hizmet 

verdiğini beyan eden konaklama işletmelerinde sunulan hizmet ve ürünler benzerlikler gösterdiği gibi 

özgün farklılıklar da içerdiği (Boyraz vd., 2017a) için birtakım standartların getirilmesi kaçınılmaz bir 

hal almıştır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) bu kapsamda 2016 Şubat ayında TS 13683 standart 

numarası ile “Helal Yönetim Sistemleri-Oteller” adı ile helal konseptli otel işletmelerinin 

belgelendirilmesi ve bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken ölçütleri helal şartlar altında sıralamıştır. Bu 

tür otellere yönelik literatürde birçok farklı görüş ortaya atılmış olup henüz küresel ölçekte helal otellerin 

nitelikleri ve sınırları kesin olarak belirlenememiştir (Boyraz vd., 2017b). Nitekim Soybal vd.’nin 

(2017) “Helal Konseptli Konaklama İşletmeleri Kriter ve Uygulamalarının Karşılaştırılması” başlıklı 

çalışma sonuçları da helal turizm alan yazınında yer alan otel işletmelerinde bulunması gereken 

özellikler ve “TS 13683: Helal Yönetim Sistemi – Oteller” standardında yer alan helal şartlar ile İslam 

İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Şubat 2016 yılında yayınlanan “Müslüman Dostu Turizm: İİT Üyesi 

Ülkelerde Arz ve Talep Bileşenlerini Anlamak” isimli raporda yer verilen helal şartlar birbirilerinden 

önemli derecede ayrışması, standart düzeyinin çok düşük olması bu düşünceyi desteklemektedir. Bu 

noktada, sorunun çözümünde belirleyici rol oynayacak turistlerin helal otellere yönelik talepleri ile algı, 

tutum ve beklentileri önem arz etmektedir. Araştırma kapsamında ise bu düşünceye paralele olarak 

Afyonkarahisar’da yaşayan ve helal oteller hakkında bilgi sahibi olan yerel halkın bu otellere ilişkin 

tutumlarının ortaya konması hedeflenmiştir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Helal turizm, yerli ve yabancı literatürde yazarlar ile kurumlar tarafından kapsamı ve içeriği farklı 

şekillerde ele alınan  bir kavramdır. İlk olarak Din (1989:552) tarafından İslami motivasyona sahip 

turistlerin İslami ilkelere uygun gerçekleştirilmiş olduğu turizm faaliyeti olarak tanımlanan helal turizm, 

TSE (2016) tarafından ise Müslümanlar tarafından İslami değerler çerçevesinden dinlenmek, giyinmek, 

beslenmek, eğlenmek, görmek, tanımak ve aynı zamanda ibadetlerini rahatlıkla yapabilmek üzere 

düzenlenen geziler ile bir ülkeye gezgin (turist) çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik 

önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü olarak ifade edilmiştir.  Helal otel ise İslami kurallara göre dizayn 

edilmiş asıl fonksiyonu geceleme ihtiyacını sağlamak olan ve bu hizmetin yanında yeme, içme ve 

eğlenme ihtiyaçlarını İslami kural ve inançlara uygun biçimde karşılayan tesislerdir. Bu tesislerde İslam 

dinince yasaklı olan domuz eti ve alkol gibi ürünler bulunmamakta, müşterilerin ibadetlerini 

gerçekleştirmesine yardımcı olacak imkânlar sağlanmakta ve havuz, spa gibi bazı hizmetler erkekler ve 

kadınlar için ayrı ayrı sunulmaktadır (Arpacı, 2015:17). Türkiye’de faaliyet gösteren helal konseptli 

otellere ilişkin resmi bir istatistik bulunmamakta, ancak konu ile ilgili birtakım araştırmacılar tarafından 

bu tür tesislere yönelik belirli sayılar ortaya atılmıştır. Boyraz ve arkadaşları (2017a) yaptıkları araştırma 
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ile helal konseptteki tesisler hakkında bilgi içeren blog, forum, seyahat acentaları ve online satış ̧

kanallarından oluşan 40 farklı web sitesi aracılığıyla Türkiye’de farklı tür ve sınıflarda hizmet veren 251 

adet helal otelin faaliyet gösterdiğini tespit etmişlerdir. 

Literatürde helal otellere yönelik algı, tutum ve/veya beklentiyi inceleyen gerek ulusal gerek uluslararası 

düzeyde yerel halk, tüketici, misafir ya da turistler üzerine yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Bu kapsamda literatürde yer alan çalışmalar arasında; Hacıoğlu vd. (2015) Afyonkarahisar’daki 5 

yıldızlı otellerde konaklayan yerli turistler, Serçek vd.(2017) Diyarbakır’daki tüketiciler, Boyraz vd. 

(2017b) Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyeleri, Zengin vd. (2017) Sakarya’daki yerel halk, Güzel 

ve Güzel (2017) halalbooking.com online tatil ağı, Tekin ve Turhan (2017) Antalya'da ikamet eden, 

İslami Otelcilik hizmetleri veren işletmelerde kalan kişiler, Dinçer vd. (2017) İstanbul’u ziyaret eden 

yerli turistler, Sandıkcı vd. (2017) Ankara ve İstanbul’da helal konseptle hizmet veren otellerde 

konaklayan yerli turistler, Hacıoğlu ve Oflaz (2017) Antalya/Alanya’da helâl konseptli hizmet veren 

konaklama tesislerinin müşterileri, Sezer (2017) ise Ordu ilindeki konaklama tesislerinin yetkilileri 

üzerine yapılmış araştırmalar yer almaktadır. Yabancı literatürde ise Ahmat ve arkadaşları (2012) helal 

konaklama tesislerinde hizmet alan müşteriler, Mohamed (2014) Brunei Sultanlığında yerli ve yabancı 

turistlerin ve Mansouri (2014) Bangkok’ta otellerde konaklayan misafirler üzerine araştırmalar 

yapmışlardır.  

Hacıoğlu ve arkadaşları (2015) Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı termal otellerde 

konaklama yapan 398 yerli turist üzerine yaptıkları araştırma kapsamında katılımcıların helal otellere 

yönelik tutumlarını tespit etmeyi amaçlamışlardır. Bu kapsamda sekiz farklı değişken açısından hipotez 

kurulmuş ve yedisine yönelik ortalamaların farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu değişkenler arasında 

sırasıyla; katılımcıların medeni durumu, yaş, eğitim düzeyi, mesleği, çocuk sahipliği durumu, helal 

konseptli otel ile ilgili bilgi sahibi olma ile daha önce bu tür otellerde konaklama durumu yer almaktadır. 

Araştırma kapsamında sadece cinsiyet değişkeni açısından katılımcı görüşleri arasında bir farklılık 

görülmemiştir. Serçek ve arkadaşları (2017) Diyarbakır ilinde ikamet eden 485 tüketici üzerine 

yaptıkları araştırmada, katılımcıların helâl turizm konsepti uygulamalarına yönelik algılarını 

incelemişlerdir. Herhangi bir hipotez kurulmayan araştırmada, tüketicilerin helâl turizm konseptli otel 

işletmelerine yönelik tutumlarının olumlu olduğu, en fazla önem verilen konunun “tesislerin İslami 

finansal uygulamalara göre yönetilmesi” ve “bekar bayan ve erkekler ile ailelerinin katlarının ayrı 

olması” en az önem verilen değerlerin ise “bayan ve erkeklerin etkinlik alanlarının ayrılması” ile 

“muhafazakar tesislerin sınıflandırılmasında hilal vb., sistemlerin uygulanması” olarak öne çıktığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Boyraz ve arkadaşları (2017b) tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyeleri (158 kişi) 

üzerine yapılan araştırmada, katılımcıların Müslüman dostu konaklama işletmelerine yönelik tutumları 

incelenmiş ve ele alınan 12 değişkenden altısı açısından ortalamaların farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir. Bu değişkenler öğretim üyelerinin; yaşına, bu tür tesisler (de) hakkında bilgi sahibi olma 

düzeyi, daha önce konaklama durumu, yıllık tatil sıklığı, tercih sıklığı ve tatil yapılan kişi(ler) türü olarak 

öne çıkmıştır. Zengin ve arkadaşları (2017) Sakarya’da yaşayan yerel halktan 408 kişi üzerine yaptıkları 

araştırmada katılımcıların helâl turizm konseptine olan bakış açısının tespit edilmesini amaçlamıştır. 

Araştırma sonucunda katılımcıların çoğunun dini konularda hassas oldukları, tatillerini geçirirken dinin 

emir ve yasaklarına göre tatil yapmak istedikleri, fakat “Helâl Turizm Konseptli Otel İşletmelerinin” 

varlığı hakkında %65,9’unun bilgisi olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, katılımcılar için en hassas konu 

helal yiyecekler ile kadın ve erkek için ayrı kullanım alanların olması, en az önemsenen değerler ise 

kadın personelin erkek misafirlere, erkek personelin kadın misafirlere hizmet etmesi ve otelde 

konaklayan kişilerin kıyafetleri olarak araştırmada öne çıkmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacı, termal turizm kenti Afyonkarahisar’da yaşayan yerel halkın helal otellere yönelik 

algı ve tutumlarını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda demografik değişkenleri olarak cinsiyet, yaş, 

medeni durum ile eğitim olmak üzere dört; helal otel değişkenleri olarak ise bu tür otellerde daha önce 

konaklama durumu, yıllık tatil sayısı ile tatil biçimi açısından katılımcıların helal otellere yönelik 

tutumlarında herhangi bir farklılaşma oluşup oluşmadığı tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen her 
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bir değişken için helal otellere yönelik tutumlardaki anlamlı farklılıkları test etmek amacıyla yedi farklı 

temel hipotez belirlenmiştir. Araştırmanın evreni, Afyonkarahisar il merkezinde yaşayan ve helal otel 

işletmeleri (muhafazakar oteller) hakkında bilgi sahibi olan 25 ve üzeri yaş grubunda yer alan yerel 

halktan insanları kapsamaktadır. Yaş sınırı getirilmesinin nedeni bireylerin eğitimlerini tamamlamaları, 

kendi kararlarını alabilecek düzeye veya evlilik çağına gelmiş olabilecekleri varsayımı ve araştırmanın 

güvenilirliği ile geçerliliğini artırmaya yönelik gerçekleşmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği benimsenmiştir. Bu doğrultuda, kolayda örnekleme ile 

belirtilen ön şartlar çerçevesinde 2018 yılı 01-30 Nisan tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul 

eden 270 kişiye yüz yüze anket uygulanmıştır.  

Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik 

özelliklerine yönelik altı ve genel tatil alışkanlıkları ile helal otellerde konaklamaya yönelik sekiz olmak 

üzere toplamda 14 tanımlayıcı soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise, Boyraz ve arkadaşları (2017b) 

ile Hacıoğlu ve arkadaşlarının (2015) çalışmalarında kullanılan ölçek temel alınarak oluşturulan 

katılımcıların helal konseptli otellere ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik beşli Likert tipi 

derecelendirmeye tabi tutulmuş 21 önermeye yer verilmiştir. Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda, 

kullanılan ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısının (,932) yüksek derecede güvenilir olduğu 

belirlenmiştir. İkinci olarak yapılan homojenlik testi sonuçlarında (Kolmogorow-Smirnow p:,000 > 

p:,005) verilerin normal dağılım göstermediği, bu sebeple de ortalama farklarının incelenmesinde 

parametrik olmayan testlerin kullanılmasının uygunluğu ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda elde edilen 

verilerin çözümlenmesine ilişkin istatistik paket programı aracılığıyla betimsel istatistiklerden 

tanımlayıcı analiz ve frekans analizi ile ilişkisel istatistiklerden güvenilirlik analizi ile parametrik 

olmayan testlerden Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan yerel halkın tanımlayıcı istatistiklerine yönelik bilgilere Tablo-1’de yer verilmiştir. 

Bu kapsamda demografik olarak cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, meslek ve aylık gelir değişkenleri 

ele alınmıştır. Tablo-1’deki verilere göre araştırmaya katılan yerel halkın çoğunluğunun (%59,6) erkek, 

kalan %40,4’ünün ise kadın olduğu görülmektedir. Yaş aralığı olarak katılımcıların %57’sinin 25-34 

arası genç yaş grubunda,  %32,3’ünün 35-54 arası orta yaş aralığında, geri kalan bölümünün ise 55 yaş 

ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan her dört katılımcıdan birisinin medeni durumun evli 

statüsünde, her üç kişiden ikisinin ise üniversite düzeyinde bir eğitim aldığı görülmektedir. Meslek türü 

bakımından katılımcılar arasında belirgin bir farklılaşma görülmezken, aylık gelir düzeyi açısından ise 

%57,4’ünün asgari ücret veya yakın bir aralık diliminde yer aldığı, her üç kişiden birisinin ise 4000 

TL’nin üzerinde bir gelire sahip olduğu belirlenmiştir.   

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Özellik Değişken n % Özellik Değişken n % 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

109 

161 

40,4 

59,6 

Medeni 

Durum 

Bekâr 

Evli 

Dul 

59 

197 

14 

21,8 

73,0 

5,2 

Yaş 

25 - 34 

35 - 44 

45 - 54 

55 yaş ve üzeri 

154 

55 

32 

29 

57,0 

20,4 

11,9 

10,7 

Eğitim 

Okur / Yazar 

İlk ve Orta Öğretim 

Lise 

Önlisans/Lisans 

Lisansüstü 

14 

25 

49 

153 

29 

5,2 

9,3 

18,1 

56,7 

10,7 

Meslek 

İşçi 

Memur 

Eğitimci 

Serbest Meslek 

Diğer 

52 

41 

43 

26 

108 

19,3 

15,2 

15,9 

9,6 

40,0 

Gelir 

Asgari Ücretin Altı 

Asgari Ücret 

2000 - 3000 TL 

3001 - 4000 TL 

4001 TL ve üzeri 

34 

84 

37 

26 

89 

12,6 

31,1 

13,7 

9,6 

33,0 

 

Tablo-2’de katılımcıların helal otellerde konaklamaya ve genel tatil tercihlerine ilişkin tanımlayıcı 

değerler yer almaktadır. Bu doğrultuda, katılımcıların tamamı helal konseptli oteller hakkında bilgi 

sahibi olmasına rağmen sadece %54,4’ünün daha önce bu otellerde konaklama deneyimi yaşadığı 

görülmektedir. Bunların ise tatil sıklığı bakımından yılda ortalama %55,8’i bir defa, %36,1’i iki defa ve 
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geri kalan %8,1’i ise en az üç defa helal otelleri tercih ettiği belirlenmiştir. Katılımcılar helal otellerde 

tatil biçimi olarak %66,3 ile en çok çekirdek ailesiyle birlikte, onu takiben %14,8’i arkadaşlarıyla veya 

%8,2’si tek başına konaklamayı tercih etmektedirler. Helal oteller hakkında bilgi sahibi olmak açısından 

%40,4 ile sosyal çevre ön planda yer alırken, onu %23,7 düzeyinde internet takip etmekte, televizyon 

ve radyo reklamları ise %18,1 ile katılımcılar üzerinde etkili olmaktadır. Tatil motivasyonlarına 

bakıldığında, katılımcıların çoğunluğunun %32,2 ile dinlenme ve eğlenme, %28,9’unun yeni insanlar 

tanıma ve %19,6’sının ise yeni yerler görme arzusunda oldukları ifade edilmiştir. Katılımcıların 

%65,9’unun 3000 TL ve altında bir bütçeyi ve sadece %8,5’inin 7000 TL ve üzerinde yıllık olarak tatil 

için ayırdığı görülmektedir. Konaklama tesislerine karar verirken katılımcıların  %43,0’ü internet 

vasıtasıyla ve %41,9’u ise arkadaş veya dost tavsiyesi ile konaklama tesisi seçimi yaptığını belirtirken 

yalnızca %7,4’ünün doğrudan seyahat acentalarını kullandığı tespit edilmiştir.   

Tablo 2: Katılımcıların Tatil Tercihlerine İlişkin Dağılımlar 

Özellik Değişken n % Özellik Değişken n % 

Helal Otelde 

Konaklama Durumu 

Evet 

Hayır 

147 

123 

54,4 

45,6 

Helal Otelde 

Yıllık Tatil Sayısı 

1 defa 

2 defa 

3 defa ve üzeri 

82 

53 

12 

30,4 

19,6 

4,4 

Helal Otelleri 

Tercih Sıklığı 

Hiçbir zaman 

Bazen 

Sıklıkla 

Daima 

101 

118 

37 

14 

37,4 

43,7 

13,7 

5,2 

Helal Otelde 

Tatil Biçimi 

Yalnız 

Aile ile 

Arkadaşlar ile 

Diğer 

22 

179 

40 

29 

8,2 

66,3 

14,8 

10,7 

Helal Otel 

Bilgi Kaynağı 

Sosyal Çevre 

İnternet 

Tv / Radyo 

Gazete / Dergi 

Seyahat Acentası 

Diğer  

109 

64 

49 

21 

18 

9 

40,4 

23,7 

18,1 

7,8 

6,7 

3,3 

Konaklama Tesisi 

Seçim Aracı 

İnternet 

Arkadaş Tavsiyesi 

Seyahat Acentası 

Tv / Radyo 

Diğer 

116 

113 

20 

7 

14 

43,0 

41,9 

7,4 

2,6 

5,2 

Tatil 

Motivasyon 

Aracı 

Dinlenme-Eğlenme 

Yeni İnsanlar Tanıma 

Yeni Yerler Görme 

İş 

Sağlık 

87 

78 

53 

27 

25 

32,2 

28,9 

19,6 

10,0 

9,3 

Yıllık 

Tatil Bütçesi 

0-3000 TL 

3001-5000 TL 

5001-7000 TL 

7001 TL ve üzeri 

178 

69 

14 

9 

65,9 

25,6 

5,2 

3,3 

 

Yerel halkın helal otellere yönelik tutumların belirlenmesine yönelik ifadeler ile katılımcıların bu 

ifadelere verdikleri cevaplar sonucunda ortaya çıkan aritmetik ortalamalar, standart sapma değerleri ve 

ilgili ifadeler çıkartıldığı takdirde yeni Cronbach’s alpha değerleri Tablo-3’te yer verilmiştir. İfadelere 

verilen cevapların ortalamalarına bakıldığında değerlerin 4,33 ile 3,19 arasında değiştiği ve ölçek 

ortalamasının ise 3,72 olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu durum katılımcıların helal otellere yönelik 

bilgi düzeyinin yüksek olduğunu, diğer bir ifadeyle araştırmanın ön şartı olan bu tür oteller hakkında 

bilgi sahibi olma şartının çıkan bu sonuçları destekler nitelik taşıdığını göstermektedir. Araştırmada en 

yüksek ortalama değer 4,33 ile “Tesis içerisinde mescitlerin olması önemlidir.” ifadesine, en düşük 

ortalama ise “Fiyatlar fazla bile olsa yine de muhafazakâr otellerde konaklamayı tercih ederim.” 

önermesine ilişkin olarak ortaya çıkmıştır. Katılımcıların helal otellere yönelik tutumlarının pozitif 

yönlü ve fiyata karşı duyarlı olduğu, ayrıca dini hassasiyetlerinden ötürü bu tür tesislere olan ilgilerinin 

de yüksek çıkması, gerek en düşük gerek en yüksek ortalamaya sahip ifadelerin işaret ettiği bir sonuç 

niteliğindedir. Bununla birlikte en yüksek ve en düşük ortalamaya sahip ilk üçer ifade 

değerlendirildiğinde, katılımcıların helal otellerde dini inançlarına uygun gıda, mahremiyet ve düzenli 

ibadete yönelik temel hizmetleri almaya öncelikli olarak dikkat ettikleri, mimari tasarım ve ek hizmetleri 

ise en son planda tuttukları görülmektedir.   
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Tablo 3: Katılımcıların Helal Otellere Yönelik Görüşleri 

Ölçekte Yer Alan İfadeler x s.s. α 

1. İnancım gereği muhafazakâr konseptli konaklama tesislerini tercih ederim. 3,59 1,28 ,926 

2. Muhafazakâr konseptli konaklama tesislerini, sunduğu ürün ve hizmetleri için tercih ederim. 3,55 1,21 ,928 

3. Evlilik belgesi olmayan çiftlerin otele alınmaması önemlidir. 3,83 1,34 ,929 

4. Helal yiyecek içecek servisinin yapılması önemlidir. 4,24 ,94 ,930 

5. İnsan şeklini tasvir eden sanat türlerinin olmaması önemlidir. 3,35 1,26 ,928 

6. Personelin inançlı kişilerden seçilmesi önemlidir. 3,46 1,22 ,929 

7. Gece kulüplerinin olmaması önemlidir. 3,41 1,29 ,929 

8. Muhafazakâr konaklama tesislerine eşimi ve çocuklarımı bırakıp, işime dönebilirim. 3,44 1,13 ,933 

9. Tuvaletler ile yatakların yönleri kıbleye bakmayacak şekilde düzenlenmesi önemlidir. 4,16 1,04 ,929 

10. Her bir odada Kuran’ı Kerim, seccade ve tespih olması önemlidir. 4,01 1,03 ,928 

11. Tesis içerisinde mescitlerin olması önemlidir. 4,33 ,87 ,931 

12. Dini içerikli serbest zaman değerlendirme aktivitelerinin bulunması önemlidir. 3,97 1,01 ,929 

13. Oda servisinde personellerin odalara mahremiyet ilkelerine uyarak girmesi önemlidir. 4,26 1,01 ,930 

14. Bayan ve erkeklerin etkinlik alanlarının ayrılması önemlidir 3,72 1,19 ,926 

15. Bekâr bayan ve erkekler ile ailelerin katlarının ayrı olması önemlidir. 3,59 1,23 ,928 

16. Bayan personellerin bekâr bayan müşterilerle, erkek personellerinde bekâr erkek 

müşterilerle ilgilenmesi önemlidir. 
3,41 1,30 ,925 

17. Tesislerinin İslami finansal uygulamalara göre yönetilmesi önemlidir. 3,70 1,11 ,927 

18. Bayan ve erkek müşteriler için İslami kurallara uygun kıyafetler giymeleri önemlidir. 3,73 1,08 ,926 

19. Muhafazakâr otellerin sınıflandırılmasında belgelendirme sistemlerinin uygulanması 

gerekir. 
3,93 ,99 ,928 

20. Fiyatlar fazla bile olsa yine de muhafazakâr otellerde konaklamayı tercih ederim. 3,19 1,27 ,928 

21. Muhafazakâr konaklama tesislerinde konaklamanın güvenli ve konforlu olduğuna 

inanıyorum. 
3,61 1,06 ,929 

Mean: 3,738   Standart Deviation: ,74281   Cronbach’s Alpha: ,932 

x: ortalama değer, s.s: standart sapma, α: ifade çıkarıldığında Cronbach’s alpha 

 

Katılımcıların helal otellere yönelik tutumlarının katılımcıların demografik özelliklerine ve helal 

otellerde konaklama durumlarına göre karşılaştırılması ve bu bağımsız değişkenler açısından anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann-Whitney U testi ile Kruskal Wallis testi 

yapılmıştır. Bu doğrultuda Tablo-4’te yer verilen Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre, cinsiyet 

değişkeni açısından %99 güvenilirlik düzeyinde p=,000 < p=,05 olduğu için cinsiyete göre katılımcıların 

helal otellere yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiş, dolayısıyla da ilgili 

hipotez kabul edilmiştir. Buna göre erkeklerin 153,29 ile kadınlardan (109,22) daha yüksek ortalama 

sırasına sahip olduğu, diğer bir ifadeyle erkeklerin kadınlara göre helal otellere yönelik hassasiyet 

düzeylerinin daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Helal otellerde daha önce herhangi bir konaklama 

yapılıp yapılmaması bakımından katılımcıların bu tür otellere ilişkin tutumları karşılaştırıldığında, 

cinsiyete benzer şekilde %99 güven aralığında p=,000 < p=,05 olduğu için helal otellerde en az bir defa 

konaklayanlar ile daha önce herhangi bir konaklama yapmayan katılımcıların bu otellere yönelik 

tutumları arasında farklılık oluşmuştur. Böylece bu değişken açısından kurulan hipotez kabul edilmiştir.  

Tablo 4: Katılımcı Tutumlarının Cinsiyet Değişkeni ve Helal Otellerde Konaklama Durumuna Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin “Mann-Whitney U” Testi Sonuçları 

Özellik Türü Değişken N Mean Rank Mann Whitney U Wilcoxon W Z p 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

109 

161 

109,22 

153,29 
5910,000 11905,000 -4,552 ,000* 

Helal Otelde 

Konaklama 

Evet 

Hayır 

147 

123 

155,49 

111,61 
6102,000 13728,000 -4,601 ,000* 

*: p<0,01, %99 güvenilirlik düzeyinde anlamlı farklılık 

 

Katılımcıların helal otellere ilişkin tutumlarının katılımcıların demografik ve helal otellerde konaklama 

alışkanlıklarına göre karşılaştırılmasına ilişkin Kruskal Wallis testi sonuçları Tablo-5’de verilmiştir. 
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Buna göre %95 güven aralığında demografik değişkenlerden yaş açısından p=,282>p=,05 olduğu için 

yaş aralığı gruplarında; katılımcıların medeni durumları bakımından elde edilen p=,229>p=,05 

sonucundan dolayı bekar, evli ve dul bireyler arasında ve eğitim açısından da yine p=,441>p=,05 olduğu 

için öğrenim seviyelerine göre katılımcıların helal otellere yönelik tutumlarında herhangi bir anlamlı 

farklılık oluşmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda, ilgili üç demografik değişken için kurulan hipotezler 

reddedilmiştir. Diğer taraftan, helal otellerdeki yıllık tatil sayısı değişkeni bakımından katılımcıların 

tutumları incelendiğinde, %95 güvenilirlik düzeyinde gruplar arasında yine ortalama değerlerde 

herhangi bir farklılaşmanın olmadığı görülmektedir. Anlamlılık düzeyi olarak p=,288>p=,05 olduğu için 

bu değişkene yönelik hipotez de kabul edilmemiştir. Son olarak, katılımcıların helal otellerdeki tatil 

biçimi olarak kim ya da kimlerle birlikte konaklama yaptığına göre bu otellere yönelik tutumlarındaki 

farklılık durumu test edilmiş ve p=,032 < p=,05 düzeyinde bir anlamlılık tespit edilmiştir. Buna göre 

%95 güven aralığında ailesi ile helal otellerde konaklayan katılımcıların bu tesislere ilişkin tutumlarının 

diğer tatil biçimlerinde konaklamayı tercih eden bireylere göre daha belirgin ve yüksek bir ortalama 

değere sahip olduğu ve anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 5: Katılımcı Tutumlarının Demografik ve Helal Otelleri Tercih Etme Özellikleriyle 

Karşılaştırılmasına İlişkin “Kruskal Wallis” Testi Sonuçları 

Özellik Türü Değişken N Mean Rank Chi Square Asymp, Sig. 

Yaş 

25 – 34 154 127,51 

3,816 ,282 
35 – 44 55 144,39 

45 – 54  32 146,63 

55 yaş ve üzeri 29 148,78 

Medeni Durum 

Bekar 59 120,81 

2,950 ,229 Evli 197 140,36 

Dul 14 129,07 

Eğitim 

Okur / Yazar 14 98,07 

3,965 ,441 

İlk / Orta Öğretim 25 136,76 

Lise 49 142,78 

Önlisans / Lisans 153 134,88 

Lisansüstü 29 143,48 

Helal Otelde Yıllık 

Tatil Sayısı 

Bir 82 78,07 

2,956 ,228 İki 53 71,69 

Üç ve üzeri 12 56,42 

Helal Otelde Tatil 

Biçimi 

Yalnız 22 126,32 

8,816 ,032* 
Aile ile 179 145,24 

Arkadaş ile 40 110,96 

Diğer 29 116,21 
*: p<0,05, %95 güvenilirlik düzeyinde anlamlı farklılık 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Helal turizmin gerek Müslüman ülkeler gerek Müslüman olmayan ülkeler tarafından bir niş pazar olarak 

hedef alınmasıyla küresel turizmin en hızlı büyüyen uygulamalarından birisi haline gelmiştir. Akademik 

yazında da giderek belirgin bir şekilde yer almaya başlayan önemli bir olgu haline gelen helal turizm, 

bu sayede yeni tür ve sınıflarda hizmet ve ürün sunan işletmelerin doğmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda 

turizmde helal uygulamalar, konaklama hizmetleri başta olmak üzere, ulaşım hizmetleri ve terminaller, 

sağlık hizmetleri, alış veriş ve kongre merkezleri, spor ve etkinlik alanları, tur operatörleri ve seyahat 

acentaları gibi birçok alanda yaygınlaşmaya başlamıştır. Turizmin en önemli yapıtaşlarından biri olan 

konaklama işletmeleri arasında helal konseptte hizmet vermeyi benimseyen tesisler ise müşterilerinin 

istek ve beklentilerine yönelik İslami kural ve inanışlar çerçevesinde hizmet sunan işletmeler olarak 

nitelendirilmektedir. Bu tür otellere yönelik çok farklı görüşlerin varlığı, küresel ölçekte henüz helal 

otellerin nitelik ve sınırlarının kesin olarak belirlenememiş olması nedeniyle konuya yönelik çözüm 

önerilerinin geliştirilmesinde en önemli paydaş olarak turistlerin/tüketicilerin helal otellere ilişkin tutum 

ve beklentilerinin açığa çıkartılması önem arz etmektedir. Araştırmada ise bu düşünceye paralel olarak 
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Afyonkarahisar’da yaşayan ve helal oteller hakkında bilgi sahibi olan yerel halkın helal otellere ilişkin 

tutumları incelenmiş ve bu kapsamda literatüre katkı sunulması hedeflenmiştir. 

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, katılımcıların helal otellere yönelik tutumlarının genel olarak 

pozitif yönlü, yüksek ve fiyata karşı duyarlı olduğu, dini hassasiyetlerinden ötürü bu tür tesislerde temel 

hizmetleri almaya öncelikli olarak dikkat ettikleri ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların 

helal otellere yönelik tutumlarının cinsiyet ve daha önce bu otellerde konaklama yapma durumu ile tatil 

yapma şekli değişkenleri açısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Cinsiyet değişkeni açısından 

erkeklerin kadınlardan; daha önce en az bir defa helal konseptli otellerde konaklayan katılımcıların, 

helal oteller hakkında bilgi sahibi olmasına rağmen henüz bu tür tesislerde konaklama yapmamış 

katılımcılara göre ve son olarak helal konsepti otellerde ailesi ile birlikte tatil yapmayı tercih eden 

katılımcıların yalnız veya arkadaşı ile konaklamayı tercih eden bireylere göre helal otellere ilişkin 

tutumlarının daha yüksek düzeyde olduğu ve belirtilen gruplar bakımından ortalama değerlerinin 

anlamlı farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada ele alınan değişkenler olarak yaş, 

medeni durum, eğitim ve helal otellerde yıllık tatil sayısı değişkenleri bakımından ise katılımcıların helal 

konseptli otellere yönelik tutumlarında herhangi bir farklılık oluşmadığı tespit edilmiştir.  

Araştırma bulguları ile literatürde yer alan araştırma sonuçları karşılaştırıldığında birtakım benzerlikler 

ve farklılıklar olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, katılımcıların helal otellere yönelik tutumlarının 

genel olarak pozitif yönlü olmasına ilişkin Serçek vd., (2017), Zengin vd., (2017) ile Hacıoğlu ve 

Oflaz’ın (2017) araştırma sonuçları ile araştırma bulgularının aynı doğrultuda olması. Diğer taraftan, 

araştırmada ulaşılan ve katılımcılar açısından önemsiz olan “Tesislerinin İslami finansal uygulamalara 

göre yönetilmesi önemlidir.” ifadesinin Serçek vd., (2017) tarafından yapılan araştırmada en önemli ve 

en yüksek ortalamaya sahip olması, uygulama alanlarının farklılığından (Afyonkarahisar/Diyarbakır) 

dolayı ortaya çıkmış zıt sonuçlar olarak değerlendirilebilir.  

Sınanan hipotezler bakımından sonuçlar karşılaştırıldığında, araştırmada elde edilen bulgular Hacıoğlu 

vd. (2017) ile Boyraz vd. (2017) tarafından yapılan araştırma sonuçları ile kısmi olarak benzerlikler 

taşımaktadır. Araştırma bulgularından cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, helal otellerde 

yapılan yıllık tatil sayısı bakımından katılımcı tutumlarındaki farklılaşma Hacıoğlu vd. (2017b)’nin 

araştırması ile zıt doğrultuda, helal otellerde konaklama durumu değişkeni açısından ise aynı doğrultuda 

bir sonuç doğurmuştur. Araştırma bulguları, Boyraz ve arkadaşlarının (2017b) yaptığı araştırma 

sonuçları ile cinsiyet, yaş ve helal otellerde tatil yapma sıklığı değişkenleri açısından farklılık, medeni 

durum, helal otellerde konaklama durumu ve tatil biçimi değişkenleri bakımında ise benzerlikler 

içermektedir.  

Türk Standartları Enstitüsü tarafından Şubat 2016’da yürürlüğe giren “TS13683: Helal Yönetim 

Sistemleri – Oteller” isimli standart ile helal konseptli otel işletmelerinin belgelendirilmesi ve bu 

doğrultuda dikkat edilmesi gereken ölçütleri helal şartlar altında sıralamıştır. Yürürlüğe gireli iki yıl 

olmasına rağmen henüz Türkiye’de çok az otel bu belge için başvurmuş durumdadır. Görülen Tablo 

itibariyle sadece standartların belirlenmesinin yeterli olmadığı, sektör temsilcilerine standardizasyonun 

öneminin anlatılması, gerekli bilgilendirmelerin ve tanıtımların yapılması, eğitimlerin organize edip 

verilmesi, belgelendirme süreçlerinin kısaltılması ve uygulamaların hızlandırılması, gerekli teşviklere 

ortam sağlanması ve uygunluk denetimlerinin de gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Araştırma 

sonucunda katılımcıların demografik özelliklerinden ziyade helal otellere ilişkin özellikleri göre belirgin 

farklılıkların görülmesi bu öneriyi doğrular niteliktedir. Benzer şekilde konaklama işletmelerinin de bu 

kapsamda sundukları hizmetleri resmi bir kurum aracılığıyla tasdiklemesi işletmeler açısından rakipler 

karşısında rekabet üstünlüğü ve pazarlama avantajı sağlayabilir ve bu doğrultuda gelirlerini artırabilirler. 

Buna paralel olarak, helal turizm kapsamında helal otellerin arzının artırılması, bu noktada yeni tesis 

yatırımları için kolaylıklarının sağlanması ya da konsept değişikliği ile dönüşüm sağlayabilecek 

işletmelere de ilave teşvik uygulaması sağlanabilir. 
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Özet 
Endüstriyel gıda üretiminde gıda katkı maddelerinin kullanımı artan nüfus, gelişen teknoloji ve farklılaşan tüketici 

beklentileri doğrultusunda zorunlu hale gelmiştir. Gıdalarda daha uzun raf ömrü, duyusal özelliklerinin korunması 

ve geliştirilmesi katkı maddesi kullanımı ile sağlanabilmektedir. Günümüzde kıvam vermek, rengi düzenlemek ve 

lezzeti arttırmak amacıyla bazı katkı maddelerinin yiyecek-içecek işletmelerinde doğrudan kullanımları da söz 

konusudur.  Helal gıda üretiminde en çok tartışılan noktalardan biri de gıda katkı maddeleri olup bunların elde 

edildikleri kaynaklar, üretim yöntemleri ve sağlık üzerindeki etkileri şüphe ile karşılanmalarına sebep olmaktadır. 

Bu çalışmada helallik durumları tartışmalı olan bazı gıda katkı maddelerinin yiyecek-içecek işletmelerinde 

doğrudan kullanılma durumlarının tespiti ve mutfak personelinin bu katkıların helal ya da haram olma durumları 

ile ilgili görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Çalışmada görüşme yöntemi tercih edilmiş olup Konya şehir 

merkezinde yer alan 23 işletme ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiş. Çalışma sonucunda otellerin büyük bir 

bölümünün renk maddeleri ve jelatin kullanımını tercih etmedikleri, restoranların ise pastane ve soğuk mutfak 

bölümünde bu katkı maddelerini kullandıkları tespit edilmiştir. Karmin her iki grupta da çoğunlukla 

kullanılmıyorken mono sodyum glutamatın otellerin yarısı tarafından kullanıldığı belirlenmiştir. Otel 

işletmelerinin katkı maddelerinin kaynağına dikkat etme düzeylerinin restoran işletmelerine kıyasla çok daha 

yüksek olduğu gözlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Helal gıda, gıda katkı maddesi, jelatin, karmin, mono sodyum glutamat 

 

THE USE OF FOOD ADDITIVES IN FOOD AND BEVERAGE ENTERPRISES AND 

INVESTIGATION OF FOOD ADDITIVES WITH STANDPOINT HALAL 

 

Abstract 
The use of food additives for industrial food production has become compulsory because of increasing population, 

developing technology and differentiated consumer expectations. Longer shelf life for foods, preservation and 

development of sensory properties can be provided with the use of food additives. Today, some additives can be 

used directly in food and beverage production in order to provide consistency, regulate color and increase taste. 

One of the most discussed points in halal food production is the food additives and their sources, production 
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methods and health effects are met suspicion. In this study, it is aimed to determine the direct use of some food 

additives that contradictive regard as halal food production in food and beverage enterprises and the opinions of 

the kitchen personnel about the status of these additives in terms of being halal or haram. Interview method was 

preferred in this study and face-to-face interviews were conducted with 23 enterprises in Konya city center. As a 

result of the study, it was found that while most of the hotels were not prefer the use of colorants and gelatin, 

restaurants used these additives in the patisserie and cold kitchen section. It was determined that mono sodium 

glutamate was used by half of the hotels while it was not preferred by the restaurants. Also, it was determined that 

carmine was not used in most of hotels and restaurants. It was observed that the level of attention to the source of 

the food additives in hotels was much higher than that of the restaurants. 
Keywords: Halal food, food additives, gelatin, carmine, mono sodium glutamate 

GİRİŞ 

Dini inançlar insanların günlük hayatının pek çok alanında önemli etkilere sahip olmaktadır. Yeme-içme 

faaliyetleri kuşkusuz hayatın devam ettirilmesi için elzemdir ve bu faaliyetler de dini bazı kurallar 

doğrultusunda şekillendirilmektedir. Türk Dil Kurumu (2018) tarafından, dinin kurallarına aykırı 

olmayan veya dini bakımdan yasaklanmamış olan şeyler helal olarak tanımlanmaktadır. Üretiminin her 

aşaması İslami kurallar doğrultusunda gerçekleştirilmiş olan gıda ise helal gıda olarak 

nitelendirilmektedir (Türker, 2018; Akpınar, Deveci, Vural, Bayhan, Gür ve Oral, 2014). Bireylerin 

helal gıda tüketim tercihleri, toplu beslenme hizmeti verilen işletmeleri tercih durumları üzerinde etkili 

olmaktadır.  

İslami açıdan bir şeyin helallik durumunun belirleme yetkisi Allah’a aittir. İnsanların bu alanda nasıl 

hareket edebilecekleri hususunda, yasaklanmamış her şeyin helal olduğu, harama götüren şeylerin de 

haram olduğu, haram konusunda hile yapılamayacağı, salt iyi niyetin haramı helalleştirmeyeceği, haram 

şüphesi taşıyan şeylerden de kaçınılması gerektiği gibi hükümlerin dikkate alınması gerektiği 

belirtilmektedir (el-Kardavi, 1985). Gıda üretiminin çeşitli aşamalarında kullanılan gıda katkı 

maddelerinin özellikle hayvansal kaynaklı olan bazılarının helal olmadığı bilinmekle birlikte sağlık 

üzerinde olumsuz etkileri olabileceği düşünülen ve kaynakları şüpheli bulunan bazı katkı maddeleri 

helallik açısından tartışma konusu olmaktadır. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Gıda katkı maddeleri tüketici beğenisini arttırmak ve bazı teknolojik hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 

gıda üretiminde kullanılmaktadır. Katkı maddesi kullanımının teknolojik açıdan bir zorunluluk haline 

geldiği belirtilmektedir (Yurttagül, 2010). Son yıllarda sağlık üzerine etkileri ve helallik durumları ile 

ilgili sıklıkla gündeme gelen gıda katkı maddelerinin tarihinin M.Ö. 3500’lü yıllara dayandığı 

bildirilmektedir (Altuğ, 2001).  Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne göre gıda 

katkı maddesi; besleyici değeri olsun veya olmasın, tek başına gıda olarak tüketilmeyen ve gıdanın 

karakteristik bileşeni olarak kullanılmayan, teknolojik bir amaç doğrultusunda üretim, muamele, işleme, 

hazırlama, ambalajlama, taşıma veya depolama aşamalarında gıdaya ilave edilmesi sonucu kendisinin 

ya da yan ürünlerinin, doğrudan ya da dolaylı olarak o gıdanın bileşeni olması beklenen madde şeklinde 

tanımlanmaktadır (Türk Gıda Kodeksi, 2013). Gıda üretiminde katkı maddelerinin kullanım 

amaçlarından bazıları; daha uzun bir raf ömrü sağlamak, gıdaların görünüm, lezzet, koku gibi duyusal 

özelliklerini korumak ve geliştirilmek, gıdanın besinsel özelliklerini korumaktır (Erışık, 2012). Ayrıca 

gıda katkı maddeleri ürün çeşitliliğini sağlama, üretimin hızlı ve kolay hâle getirme, maliyeti düşürme, 

üretimde standardı yakalama gibi amaçlar ile de kullanılabilmektedir (Çayıroğlu,2015) 

Gıda katkı maddelerinin kullanım miktarlarının ayarlanması ve denetlenmesi için Dünya genelinde 

faaliyet gösteren kurumlar yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda Tarım Örgütü 

(FAO)’nün beraber oluşturdukları Uluslararası Gıda Kodeks Komisyonu (CAC)’nun alt kuruluşu olan 

Gıda Katkı Maddeleri Uzman Komitesi (JECFA) katkı maddelerinin insan sağlığı açısından 

değerlendirilmesini ve hangi gıdada ne miktarda kullanılabileceklerinin tespitini sağlamaktadır (Bağcı, 

1997). Ülkemizde gıda katkı maddeleri ile ilgili düzenlemeler ve denetlemeler Türk Gıda Kodeksi Gıda 

Katkı Maddeleri Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmektedir. Avrupa birliği tarafından kullanımına 

onay verilen katkı maddelerine üç rakamlı bir E kodu verilmekte olup bir gıdanın üretiminde kullanılan 

katkı maddeleri etiket üzerinde bu kodlar ile tanımlanmaktadır.  Renklendiriciler; E100 – E199, 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          236 

 

koruyucular; E200 – E299, antioksidanlar; E300 – E399, kalınlaştırıcı ve jelleştiriciler; E400 – E499, 

tatlandırıcılar; E900 – E999 aralığında kodlanmaktadır (Küçüköner, 2011).  

Gıda katkı maddeleri doğal, doğala özdeş veya sentetik olarak üretilebilmektedir. Doğal gıda katkı 

maddeleri bitkisel, hayvansal veya mikrobiyolojik kaynaklardan elde edilmektedir (Gündüz, 2009). 

Hayvanların yağ dokuları, derileri, kılları ve diğer kısımları katkı maddesi üretimi için 

kullanılabilmektedir. Gıda katkı maddelerinin kullanımı sağlık üzerindeki etkileri, temiz ve helal olma 

durumları açısından pek çok şüpheyi beraberinde getirmektedir. Gıda katkı maddelerinin ve bunların 

katıldığı ürünlerin helallik açısından değerlendirilmeleri için elde edildikleri kaynaklar, istihâle geçirip 

geçirmedikleri, istihlâkın söz konusu olup olmadığı ve insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı 

etkilerinin olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Katkı maddelerinin helal kabul edilebilmesi 

için İslami açıdan yenilmesini helal olan hayvanların şer’î usullere göre kesilmiş olanlarından elde 

edilmeleri gerekmektedir (Çayıroğlu, 2015). Elde edildikleri kaynaklar dışında gıda katkı maddelerinin 

helallik durumunun tespitinde sağlık üzerindeki etkileri de sıklıkla tartışma konusu olmaktadır. 

Kullanılmalarına izin verilen gıda katkı maddeleri pek çok toksikolojik analizlerden geçmekte ve 

bunların kabul edilebilir limitleri belirlenmektedir. Her ne kadar toksikolojik testlerden geçseler de bazı 

katkı maddelerinin sağlığı olumsuz yönde etkileyebileceği bildirilmektedir (Gültekin, 2013). 

Antioksidan etkileri nedeniyle gıda üretiminde kullanılan bazı katkı maddelerinin astım, migren, gut, 

deri döküntüleri, baş dönmesi ve çarpıntı gibi şikâyetleri tetikliyor olabileceği bildirilmektedir. 

Şekerlemeler, hazır içecek tozları, hazır jöle karışımları vb. ürünlerin üretiminde kullanılan renk 

maddelerinden bazılarının hiperaktiviteye neden olabileceği ile ilgili çalışmalar söz konusudur (Bağcı, 

1997).  Gıdalara kırmızı renk vermek için kullanılan karmin (koşineal) böcek ve böcek salgısından elde 

edilmekte olup kaynağı açısından şüpheli bulunmakla birlikte çeşitli rahatsızlıklara neden olduğu 

bildirilmektedir (Türker, Ertaş ve Demir, 2013). Çin tuzu olarak isimlendirilen ve katıldığı gıdanın 

tüketici tarafından daha çok beğenilmesini sağlayan mono sodyum glutamat’ın alzheimer ve parkinson 

gibi sinir dejenerasyonu hastalıklarına yol açabileceği tespit edilmiştir (Büyüközer, 2011). Gıda katkı 

maddeleri tüketimi ile kanser arasında bir ilişki olabileceği de belirtilmektedir (Gültekin, 2011). 

Helal gıda bakış açısı ile katkı maddeleri değerlendirildiğinde ilk akla gelen madde jelatin olmaktadır. 

Jelatin domuz, sığır, koyun ve balık gibi hayvanların bağ dokularından elde edilen bir katkı maddesi 

olup kıvam verme amacıyla kullanılmaktadır. Dünya genelinde üretilen jelatinin büyük bir kısmının 

domuz kaynaklı olduğu belirtilmektedir. Üretiminde jelatinin kullanıldığı gıdaların etiketlerinde sadece 

“jelatin” ifadesinin yer alması kaynak hakkında soru işaretlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Etikette 

“sığır jelatini” yazıyor olması ise sığırın kesim koşullarının İslami açıdan belirlenen kurallara uygun 

olup olmadığını akla getirmektedir (Şimşek, 2012). Jelatin dışında mono ve digliseritler, emülgatörler, 

bazı renk maddeleri ve mono sodyum glutamat helallik durumu en çok tartışılan katkı maddelerindendir 

(Gündüz, 2009).  

Gıda katkı maddeleri endüstriyel gıda üretiminde pek çok farklı amaç ile kullanılabilmekte olup 

yiyecek-içecek işletmelerinde üretim sırasında tüketici beğenisini arttıracak görünüm ve lezzetin 

sağlanması için doğrudan gıda katkı maddesi kullanımı da söz konusudur. Başta jelatin, renk maddeleri, 

emülgatörler ve gum maddeleri olmak üzere bazı katkı maddelerinin farklı yemek, tatlı ve içeceklerin 

yapılmasında doğrudan kullanımları da söz konusudur.  Helal gıda üretimi kapsamında gıda katkı 

maddelerinin de incelenmesi ve ürün tercihlerinin bu doğrultuda yapılması oldukça önemlidir.  

Bu çalışma ile yiyecek-içecek hizmeti veren işletme mutfaklarında helallik açısından şüpheli oldukları 

düşünülen jelatin, karmin ve mono sodyum glutamatın doğrudan yiyecek ve içeceklerin üretiminde 

kullanılıp kullanılmadığının ve bunların helallik durumunun mutfak çalışanları tarafından 

değerlendirilmesinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli  

Çalışmanın amacı; Konya ilinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinin helal turizm ve helal gıda 

konularında bilgi düzeyleri ve mutfaklarında gıda üretiminde helal olma durumu halen tartışma konusu 

olan bazı gıda katkı maddelerinin kullanma durumlarını tespit etmektir. Bu amaçla, turizm işletmelerin 

mutfaklarında gıda üretiminde helal olma durumu halen tartışılan bazı gıda katkı maddelerinin 

mutfaklarda kullanılma durumu, kullanılıyorsa hangi mutfak ürünlerinde daha çok kullanıldığının 

belirlenmesi ve tüketicilerin bu durum ile ilgili bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.  

Evren ve Örneklem 

Çalışmada, Konya ilinde faaliyet gösteren ve turizm işletme belgesine sahip 4 ve 5 yıldızlı otel 

işletmeleri ile restoranlar çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Konya ilinde faaliyet gösteren ve turizm 

işletme belgesine sahip otel ve restoranların sayısı tablo 1’de verilmiştir. Konya ilinde faaliyet gösteren 

turizm işletmelerinden çalışmaya gönüllü olan toplam 23 işletme çalışmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Nitel veri toplama çalışmaları için örnek büyüklüğünün en az 15 olması tavsiye 

edildiğinden (Mason, 2010) yapılan görüşme sayısı yeterli bulunmuştur. 

 

Tablo 1. Turizm İşletme Belgeli İşletmeler (URL-1, 2019) 

 n % 

5 Yıldızlı Otel 6 12.5 

4 Yıldızlı Otel 9 18.8 

3 Yıldızlı Otel 17 35.4 

2 Yıldızlı Otel 2 4.2 

Restoran 14 29.1 

TOPLAM 48 100.0 

 

Görüşme Formalarının Oluşturulması ve Verilerin Toplanması  

Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinde veri toplama tekniği olan görüşme yöntemi kullanılmıştır. 

Daha önceki çalışmalarda kullanılmış sorular derlenerek yarı yapılandırılmış görüşme formu 

hazırlanmış ve kullanılmıştır (Erdem, 2014; Çukadar, 2015). Görüşmelerde işletmeleri temsilen bir 

mutfak yöneticisi ya da temsilcisi ile 01 Kasım- 01 Aralık 2018 tarihleri arasında yüz yüze görüşülerek 

veriler toplanmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışmada elde edilen verilerin, istatistik paket programında analizleri yapılmıştır. Katılımcıların 

demografik bilgileri, helal turizm ve helal gıda bilgi düzeyleri ile mutfakta gıda üretiminde katkı 

maddeleri kullanım durumlarının tespiti verilerinin değerlendirilmesinde “Frequence” ve “Chi-Square”  

testleri, kullanılan gıda katkı maddelerinin kağnağı ve helal sertifikasyonuna dikkat etme durmlarının 

değerlendirilmesinde ise “t testi” uygulanmıştır. 

 

BULGULAR 

Çalışmaya, 5 adet beş yıldızlı otel (%21.7), 7 adet dört yıldızlı otel (%30.4) ve 11 adet restoran (%47.8) 

katılmaya gönüllü olmuştur. Çalışmaya işletmeleri temsilen katılan işgörenlerin; %73.9’unun erkek, 

%56.5’inin 41-65 yaş aralığında, %78.3’ünün evli,  %43.5’inin ilköğretim mezunu olduğu ve 

%43.5’inin işletmelerde executive chef olarak çalıştığı belirlenmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Demografik Bilgiler 

 5 Yıldızlı 

Otel 

4 Yıldızlı 

Otel 
Restoran TOPLAM 

 n % n % n % n % 

Cinsiyet         
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Kadın 2 8.7 1 4.3 3 13.0 6 26.1 

Erkek 3 13.0 6 26.1 8 34.8 17 73.9 

Yaş         

18-25 0 0.0 1 4.3 1 4.4 2 8.7 

26-40 3 13.0 0 0.0 5 21.7 8 34.8 

41-65 2 8.7 6 26.1 5 21.7 13 56.5 

Medeni Durum         

Evli 4 17.4 5 21.7 9 39.1 18 78.3 

Bekar 1 4.3 2 8.7 2 8.7 5 21.7 

Eğitim Durumu         

İlköğretim 2 8.7 3 13.0 5 21.7 10 43.5 

Lise 2 8.7 2 8.7 4 17.4 8 34.8 

Önlisans 1 4.3 2 8.7 2 8.7 5 21.7 

Çalıştığı Pozisyon        

Executive Chef 3 13.0 2 8.7 5 21.7 10 43.5 

Sous Chef 2 8.7 4 17.4 4 17.4 10 43.5 

Chef de Party 0  0.0 1 4.3 2 8.7 3 13.0 

TOPLAM 5 21.7 7 30.4 11 47.8 23 100.0 

İşletmeleri temsilen çalışmaya katılan işgörenlerin helal turizm ve helal gıda bilgi düzeyleri 

incelendiğinde; 5 yıldızlı otel işletmelerinin %80.0’inin helal turizm bilgisine sahip oldukları, 4 yıldızlı 

otel işletmelerinin %57.1’inin helal turizm bilgisine kısmen sahip oldukları ve restoranların ise 

%72.7’sinin helal turizm bilgisine sahip olmadıkları; 5 yıldızlı otel işletmelerinin %80.0’inin ve 4 

yıldızlı otel işletmelerinin %42.9’unun helal gıda konusunda bilgi sahibi oldukları, restoranların ise 

%63.6’sının bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak 

değerlendirildiğinde; helal turizm bilgi düzeylerinde gruplar arasında anlamlı fark bulunurken (p<0.01), 

helal gıda bilgi düzeylerinde gruplar arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p=0.223) (Tablo 3). 

Tablo 3. Helal Turizm ve Helal Gıda Bilgi Düzeyleri 

 5 Yıldızlı 

Otel 

4 Yıldızlı 

Otel 
Restoran TOPLAM 

X2 p 

 n % n % n % n % 

Helal Turizm Bilgisi 
        

Evet 4 80.0 2 28.6 1 9.1 7 30.4 

14.017 0.007** Kısmen 0 0.0 4 57.1 2 18.2 6 26.1 

Hayır 1 20.2 1 14.3 8 72.7 10 43.5 

Helal Gıda Bilgisi 
        

Evet 4 80.0 3 42.9 2 18.2 9 39.1 

5.696 0.223 Kısmen 0 0.0 1 14.2 2 18.2 3 13.0 

Hayır 1 20.0 3 42.9 7 63.6 11 47.8 

TOPLAM 5 100.0 7 100.0 11 100.0 23 100.0   

*p<0.05;  **p<0.01;  ***p<0.001 

İşletmelerin mutfaklarında gıda üretiminde katkı maddeleri kullanma durumları incelendiğinde; 

renklendirici katkılarını otel işletmelerinin %75.0’inin kullanmadığı ve restoran işletmelerinin 

%54.5’inin pastane bölümünde kullandıkları, jelatin katkısını otel işletmelerinin %75.0 inin 

kullanmadıkları ve restoran işletmelerinin %63.6’sının soğuk mutfak bölümünde kullandıkları, karmin 

maddesini otel işletmelerinin %66.7’sinin ve restoran işletmelerinin %90.9’unun kullanmadıkları,  

mono sodyum glutamat maddesini otel işletmelerinin%50.0’sinin ve restoran işletmelerinin %90.9’unun 

kullanmadıkları bulgulanmıştır (Tablo 4).  

Tablo 4. İşletmelerin Mutfaklarında Gıda Üretiminde Katkı Maddeleri Kullanma Durumu 

 Otel 

İşletmeleri 

Restoran 

İşletmeleri 
TOPLAM X2 p 
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 n % n % n % 

Renklendiricilerin Kullanıldığı Ürünler   

Kullanmayanlar 9 75.0 2 18.2 11 47.8 

7.425 0.024* Pastane bölümünde 2 16.7 6 54.5 8 34.8 

Soğuk mutfak bölümünde 1 8.3 3 27.3 4 17.4 

Jelatinin Kullanıldığı Ürünler   

Kullanmayanlar 9 75.0 1 9.1 10 43.5 

10.153 0.006** Pastane bölümünde 1 8.3 3 27.3 4 17.4 

Soğuk mutfak bölümünde 2 16.7 7 63.6 9 39.1 

Karmin Kullanıldığı Ürünler   

Kullanmayanlar 8 66.7 10 90.9 18 78.3 

3.185 0.203 Pastane bölümünde 3 25.0 0 0.0 3 13.0 

Soğuk mutfak bölümünde 1 8.3 1 9.1 2 8.7 

Mono Sodyum Glutamat Kullanıldığı Ürünler   

Kullanmayanlar 6 50.0 10 90.9 16 69.6 

5.968 0.113 
Pastane bölümünde 3 25.0 0 0.0 3 13.0 

Soğuk mutfak bölümünde 2 16.7 0 0.0 2 8.7 

Ana mutfak bölümünde 1 8.3 1 9.1 2 8.7 

TOPLAM 12 100.0 11 100.0 23 100.0   

*p<0.05;  **p<0.01;  ***p<0.001 

Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildiğinde; katkı maddelerinden renklendiricilerin 

(p<0.05)  ve jelatinin mutfaklarda gıda üretiminde kullanılması gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0.01) (Tablo 4). 

İşletmelerin mutfaklarında gıda üretiminde kullandıkları katkı maddelerinin elde edildikleri kaynağa 

dikkat etme durumları incelendiğinde; otel işletmelerinin renklendiricilerin (3.88±0.93), jelatinin 

(3.59±1.37), karminin (3.41±1.18) ve mono sodyum glutamatın (3.59±1.00) kaynağına dikkat etme 

durumlarının ortalamanın üstünde olduğu ve restoran işletmelerinin renklendiricilerin (2.79±1.23), 

jelatinin (2.53±1.22), karminin (2.47±1.35) ve mono sodyum glutamatın (2.16±1.17) kaynağına dikkat 

etme durumlarının ortalamanın altında olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler istatistiki olarak 

değerlendirildiğinde; işletmelerin mutfaklarında gıda üretim amacıyla kullandıkları katkı maddelerinden 

renklendiricilerin (p<0.01), jelatinin (p<0.05), karminin (p<0.05) ve mono sodyum glutamatın 

(p<0.001) kaynağına dikkat etme konusunda gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı fark bulunmuştur 

(Tablo 5).  

Tablo 5.  İşletmelerin Mutfaklarında Gıda Üretiminde Kullandıkları Katkı Maddelerinin 

Kaynağına Dikkat Etme Durumları 

 Otel 

İşletmeleri 

Restoran 

İşletmeleri t p 
 ±SS ±SS 

Renklendiricinin kaynağına dikkat etme 3.88±0.93 2.79±1.23 2.984 0.005** 

Jelatinin kaynağına dikkat etme 3.59±1.37 2.53±1.22 2.460 0.019* 

Karminin kaynağına dikkat etme  3.41±1.18 2.47±1.35 2.212 0.034* 

Mono sodyum glutamat kaynağına  

dikkat etme 
3.59±1.00 2.16±1.17 3.919 0.000*** 

*p<0.05;  **p<0.01;  ***p<0.001 

İşletmelerin mutfaklarında gıda üretiminde kullandıkları katkı maddelerinin helal sertifikasına dikkat 

etme durumları incelendiğinde; otel işletmelerinin renklendiricilerin (3.77±1.25), jelatinin (3.53±1.46), 

karminin (3.06±1.52) ve mono sodyum glutamatın (3.47±1.42) helal sertifikasına dikkat etme 

durumlarının ortalamanın üstünde olduğu ve restoran işletmelerinin renklendiricilerin (2.42±1.31), 

jelatinin (2.37±1.38), karminin (2.37±1.26) ve mono sodyum glutamatın (2.63±1.21) altında olduğu 

tespit edilmiştir (Tablo 6).  
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Tablo 6. İşletmelerin Mutfaklarında Gıda Üretiminde Kullandıkları Katkı Maddelerinin Helal 

Sertifikasına Dikkat Etme Durumları 

 Otel 

İşletmeleri 

Restoran 

İşletmeleri 

 

t 

 

p 

 ±SS ±SS 

Renklendiricinin helal sertifikasına dikkat etme 3.77±1.25 2.42±1.31 3.145 0.003** 

Jelatinin helal sertifikasına dikkat etme 3.53±1.46 2.37±1.38 2.447 0.020* 

Karminin helal sertifikasına dikkat etme 3.06±1.52 2.37±1.26 1.492 0.145 

Mono sodyum glutamatın helal sertifikasına dikkat 

etme 
3.47±1.42 2.63±1.21 1.913 0.064 

*p<0.05;  **p<0.01;  ***p<0.001 

Elde edilen veriler istatistiki olarak değerlendirildiğinde; işletmelerin mutfaklarında gıda üretim 

amacıyla kullandıkları katkı maddelerinden renklendiricilerin (p<0.01) ve jelatinin (p<0.05) helal 

sertifikasına dikkat etme konusunda gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı fark bulunmuştur (Tablo 

6).  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Gıda katkıları endüstriyel gıda üretiminde raf ömrünü uzatmak, duyusal ve besinsel kaliteyi korumak 

gibi bazı amaçlar doğrultusunda kullanılan maddelerdir. Katkı maddelerinin gıdanın üretimi sırasında 

formülasyona ilave edilebildikleri gibi mutfak uygulamalarında doğrudan kullanımları da söz konusu 

olabilmektedir. Mutfak uygulamalarında kullanılacak gıda katkı maddelerinin seçimi tamamen mutfak 

personelinin tercihleri doğrultusunda gerçekleşmekte olup personelin bu maddelerin sağlık üzerindeki 

etkileri ve helallik durumları ile alakalı bilinç düzeyleri oldukça önemli bir husus olmaktadır. Bu 

çalışmada otel işletmeleri ile restoran mutfaklarında bazı gıda katkı maddelerinin (renklendiriciler, 

jelatin, karmin ve mono sodyum glutamat) kullanılıp kullanmadıklarının tespiti ve kullanılan katkı 

maddelerinin kaynağında dikkat edilme durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma 

sonucunda otel işletmelerinin büyük çoğunluğunda gıda katkı maddelerinin doğrudan kullanımlarının 

söz konusu olmadığı, restoranların çoğunun ise renklendiricileri ve jelatini sırasıyla pastane ve soğuk 

mutfak bölümlerinde kullanmayı tercih ettiği gözlenmiştir. Restoran işletmelerinin %90’ını karmin ve 

mono sodyum glutamat kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Kullanılan katkı maddesinin kaynağına dikkat 

etme hususunda otel işletmeleri ortalama değerin üzerinde olurken, restoran işletmelerinde 

değerlendirilen tüm katkı maddeleri açısından ortalamanın altında sonuçlar elde edilmiştir. Otel 

işletmelerinin katkı maddelerinin helal sertifikası olup olmaması durumuna restoranlara kıyasla daha 

çok dikkat ettikleri gözlenmiştir.  

Sonuç olarak, otel işletmelerinin gıda katkı maddesi kullanımı ve bunların kaynakları noktasında 

restoran işletmelerine kıyasla daha bilinçli olduğu gözlenmiştir. Bu durumda otellerde belirli aralıklarla 

düzenlenen eğitimlerin ve sertifika programlarının etkili olduğu ve restoran işletmelerinde çalışan 

mutfak personelinin helal gıda ve katkı maddeleri ile alakalı bilgilendirilmesi açısından çeşitli eğitim ve 

sertifika programlarının oluşturulmasının oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Özet 
Günümüzde yaygın olarak kullanılan sosyal ağlar, bloglar ve e-ticaret sitelerinde yer alan müşterin tükettikleri 

ürün ve hizmetler ait yorumlar, diğer müşteriler ve işletmeler için önemli bir bilgi kaynağı haline gelmiştir. 

Literatürde bu yorumlardan, UGC (User Generated Content) kullanıcı tarafından üretilen içerik veya eWOM 

(electronic word-of-mouth) elektronik ortamda ağızdan ağıza iletişim olarak bahsedilmektedir. Araştırmanın 

amacı; Antalya bölgesinde, helal konseptli otel işletmelerine yönelik müşterileri şikâyetlerinin 

değerlendirilmesidir. Araştırma örneklemi, Antalya bölgesinde helal konsept çalışan ve helalbooking.com 

sitesinde yer alan, 5 yıldızlı 9 otel işletmelerine ait müşteri şikayetlerini içeren İngilizce metinlerden oluşmaktadır. 

Araştırma amacı kapsamında otomatik toplanan içerikler metin madenciliği yöntemlerinden fikir madenciliği 

(bakış tabanlı duygu analizi) tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Rapidminer programında geliştirilen 

uygulamanın ilk aşamasında müşteri şikâyetlerine ait metinler 15 kategoride özetlenmiştir. İkinci aşamada, 

müşterilerin negatif bakış açılarına neden olan olay ve varlıklar belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre; 

Müşterilerin rahatsız olmalarına neden olan en önemli konu başlıkların sessizlik ve otel çalışanlarının (personel) 

olduğu görülmüştür.  Otellerdeki sessizliği-sakinliğini bozan en önemli unsurların yüksek ses ve müziğin neden 

olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca müşterilerin otel personeli ile iletişim sorunu yaşadığı ve bunun nedeninde yeterli 

düzeyde İngilizce konuşamamaları olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Metin madenciliği, fikir madenciliği, bakış tabanlı duygu analizi, online turist yorumları. 

 

OPINION MINING IN THE CUSTOMER COMPLAINTS: AN INVESTIGATION ON THE 

HALAL HOTELS 

Abstract 

Today's widely used social networks, blogs and e-commerce sites of the customer consumed products and services, 

comments, and other customers and businesses has become an important source of information. In the literature, 

these comments are referred to as UGC (User generated Content) or eWOM (electronic word-of-mouth). Purpose 

of the research; It is the evaluation of the complaints of the customers in the halal concept in the Antalya region. 

The research sample includes of English texts consisting of 5 star 7 Hotel business, located on the 

helalbooking.com site of halal concept working in Antalya region. The contents of the study were analyzed by 

using text mining methods by using opinion mining (aspect-based sentiment analysis) technique. In the first phase 

of the application developed in the Rapidminer program, the texts of customer complaints are summarized in 15 

categories. In the second stage, the events and assets that lead to negative perspectives were determined. According 

to the research findings; the most important issues that cause customers to be disturbed were the silence and the 

hotel staff. It is understood that the most important elements that disrupt the silence and calm in hotels are caused 

by loud sound and music. In addition, customers have experienced communication problems with hotel staff, and 

the reason for this is that they do not speak enough English. 

Keywords: Text mining, opinion mining, aspect-based sentiment analysis, online tourist reviews.    

 

GİRİŞ 

Konaklama sektöründe, müşteri ihtiyaçlarını anlama ve bu doğrultuda işletmelerin ürettikleri ürün ve 

hizmetlerle ilgili değerlendirmeler yapabilme, yöntemlerinden birisi online müşteri yorumlarının analiz 

edilmesidir. Bu yorumlar, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel 

olarak sosyal ağlarda, e-ticaret sitelerinde veya bloglarda yer almaktadır. Müşteriler, bu yorumları, ürün 

veya hizmetleri kullanımları esnasında ya da kullanım sonrasında oluşturmaktadır. Literatürde bu 

yorumlardan, UGC (User Generated Content) kullanıcı tarafından üretilen içerik veya eWOM 

(electronic word-of-mouth) elektronik ortamda ağızdan ağıza iletişim olarak bahsedilmektedir. 

İşletmeler için, bu yorumlar, müşteri duygularını anlama ve aynı zamanda gelecekte karşılaşabilecekleri 

sorunları giderebilme niteliği taşımaktadır (He, Zha ve Li, 2013). Ayrıca üretilen bu yorumlar diğer 
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müşterilerin seyahat planlarını oluşturmalarında her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır (Lei ve 

Law, 2015). Bu durumun en önemli sebebi, müşterilerin herhangi bir turistik ürün ile ilgili, internet 

üzerinde bulunan bilgi kaynaklarından elde ettikleri bilgilerden ziyade, daha önce bu deneyimi yaşamış 

müşteri yorumlarına çok daha fazla güvenmeleri ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Müşteriler, bu tür 

yorumları tarafsız ve dürüst olarak değerlendirmektedir (Nowacki, 2019). Müşteriler satın alma kararı 

almadan önce diğer müşterilerin fikirlerine önem verirler (Misner ve Devine, 1999). Müşteri 

yorumlarında yer alan metin içeriklerinin bilimsel olarak değerlendirilmesi, veri madenciliğinin (data 

mining) alt alanı olan metin madenciliği (text mining) ile yapılmaktadır. Metin madenciliği, yapısal 

olmayan metin biçimindeki verilerin düzenlenerek sayısal verilere dönüştürülmesi ve içerisindeki birbiri 

ile ilişkili bilgilerin keşfedilmesi sürecidir. 

Web üzerinde yer alan metinsel bilgiler 2 kategori altında toplanmaktadır. Bu kategoriler gerçekleri 

veya fikirleri ifade eden bilgilerdir. Gerçekler, hiçbir duygu içermeyen objektif cümleleri ifade eder. 

Fikirler ise, insanların olay ve varlıklar hakkında doğal ve genel subjektif tanımlamaları ile ilgilidir 

(Agarwal, Mittal, 2016). Literatürde yer alan birçok araştırma, web üzerinden toplanan içeriklerden 

gerçekleri yansıtan verilerin, metin madenciliğinin doğal dil işleme (NLP- natural language processing)  

yöntemini kullanarak yapılmıştır. Fikirleri ifade eden metin analizleri çok sınırlı sayıdadır. Fikir 

madenciliği (opinion mining) veya duygu analizi (sentiment analysis) metinler üzerinden insanların 

varlıklar (ürün, hizmet vb) hakkındaki fikir ve düşüncelerini analiz eden bir çalışma alanıdır. Önceki 

yapılan çalışmada fikir madenciliği aynı zamanda duygu analizi olarak anılmaktadır (Can ve Alatas, 

2017; Liu, 2012).   

Online yorumlardan fikir veya duygu çıkarma analizi, bilgisayarlar tarafından doğal metnin 

derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Duygu analizi araştırmaları, belge seviyesi (document level) 

(Wilson, Wiebe ve Hoffmann, 2005), cümle seviyesi (sentence level ) (Meena ve Prabhakar, 2007) ve 

bakış  / özellik seviyesi (aspect/feature-level) duyarlılık analizleri (Jo ve Oh, 2011) olarak kategorize 

edilmektedir. Belge düzeyinde duyarlılık analizi, analiz edilen belgenin pozitif veya negatif 

kutupluluğun (polarity) belirlenmesine yönelik analizlerdir. Cümle düzeyindeki duyarlılık analizleri ise 

bir cümle ile ilgili duygu ve fikirleri verir. Her iki düzeyde yapılan analizler bir kişinin tam olarak neyi 

sevip neyi sevmediği ile ilgili duygularını tam olarak yansıtmaz (Agarwal ve Mittal, 2016). Bakış/özellik 

tabanlı duygu analizi (aspect-based sentiment analysis) bir metindeki görüşün varlık ve olayları 

tanımlayarak, her biri için ayrı duygu çıkarımı yapar. Bakış/özellik tabanlı duygu analizinde metin 

girdisi verildiğinde o metinle ilgili varlıklara ait 3 farklı özellik üretilir. Duygu analizi, bir görüşü olumlu 

(pozitif), tarafsız (nötr) veya olumsuz (negatif) olarak sınıflandırma işlemini gerçekleştirir (Mostafa, 

2013). Bir örnekle ifade etmek gerekirse müşteri yorumlarında yer alan “Servis çok kötü olmasına 

rağmen yemeği çok beğendim” cümlesinde “servis” ve “yemek” varlıkları hakkında bir fikir ifade 

edilmiştir. Bakış/özellik tabanlı duygu analizine tabi tutulan bu cümlede öncelikle bahsi geçen varlıklar 

(servis ve yemek) tanımlanır. Ayrıca, bu varlıklar hakkında bakış veya fikir çıkarımı yapılır ve her bir 

varlık için pozitif, negatif veya nötr bir değer tanımlanır (Saeidi vd., 2016). Son zamanlarda kullanılan 

bu analiz yöntemi belge düzeyinde duygu analizi yapmada çok önemli bir gelişme olarak kabul 

edilmektedir (Agarwal ve Mittal, 2016).  
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kullanılarak kodlanmış spss analiz programında değerlendirilmiştir. Müşterilerin termal otel 

şikâyetlerinde ilk sırayı fiyat-reklam ve kampanyalar ile ilgili olduğu ortaya konulmuştur. 

Behremen vd., (2017) halalbooking.com sitesinde yer alan ‘’Helâl Konseptte’’ hizmet sunan konaklama 

işletmelerine ait şikâyetler araştırılmıştır. Bulgularda en çok şikâyet edilen hizmet türlerinin ilk üç sırada 

yer alan olanaklar, personel ve kablosuz internet olduğu görülmüştür. 
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online yorumların değerlendirmede metin analizi yöntemleri kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Analiz 

bulgularına göre; spor alanları, üyelik, mobilyalar ve odalar hakkında pozitif ve negatif bulguları ortaya 

koymuşlardır. 

Pamukçu ve Arpacı, (2016) Türkiye’deki 135 helal konseptli otel işletmesine ait web sitelerini ziyaret 

ederek veriler elde etmişler. Sonrasında elde edilen veriler içerik analizine tabi tutmuşlardır. Yapılan 

araştırma sonucunda, sunulan hizmetler ile ilgili bölüm %53,13 ile ilk sırada yer alırken, helal anlayış 

özellikleri bölümü %8,15 ile son sırada yer almaktadır.  

 

YÖNTEM 

Amaç, kapsam ve örneklem 

Araştırmanın amacı; helalbooking.com sitesinde yer alan helal konseptli otel işletmelerine yönelik 

müşterilerin şikâyetlerine dair içeriklerin metin madenciliği yöntemlerinden bakış tabanlı duygu analizi 

tekniği ile değerlendirilmesidir.  Bu amaç kapsamında, uygulama süreci 5 adımda gerçekleştirilecektir. 

Sırasıyla bu adımlar (1) veri toplama ve oluşturma, (2) model oluşturma, (3) bakış tabanlı duygu analizi 

(4) veri işleme (parçalama, küçük karaktere dönüştürme, temizleme, budama, anlamsız kelime çıkarma) 

(5) bulgular ve bilgi gösterimi adımlarından oluşmaktadır. Bu araştırmanın örneklemi, Antalya 

bölgesinde helal konsept çalışan ve helalbooking.com sitesinde yer alan, 5 yıldızlı otel işletmelerine ait 

müşteri şikayetlerini içeren İngilizce metinlerden oluşmaktadır. 

Veri toplama ve oluşturma 

Veri toplama aşamasında helalbooking.com sitesinde yer alan helal içerikli Antalya-Alanya 

bölgesindeki 5 yıldızlı 7 otel seçilmiştir. Bu otellerde konaklayan müşterilere ait İngilizce metinlerden 

oluşan 992 satır yorumlar otomatik metin toplama aracı kullanılarak excel dosyasına kaydedilmiştir. 

Kaydedilen veriler, analiz yazılımı olarak seçilen Rapidminer yazılımına aktarılmıştır. Rapidminer 2001 

yılında, Yale üniversitesi bilim adamları tarafından Java dili kullanılarak geliştirilmiştir. Rapidminer, 

günümüzde makine öğrenmesi, veri  madenciliği, metin madenciliği gibi süreçlerin %99’unu 

gerçekleştirebilecek özelliklere sahip açık kaynak kodlu bir yazılımdır.  

Toplanan verilerin güvenirliliği 

Araştırmada analize tabi tutulacak müşteri yorumlarına ait metinlerin sahte metinlerden oluşup 

oluşmadığı araştırılmıştır. Analiz neticesi elde edilecek bilgileri ürün ya da hizmeti alan gerçek kişilerin 

yorumlarından oluşması araştırmanın geçerliği ve güvenirliğini artıracaktır. Bu nedenle araştırmaya 

konu olan helalbooking.com sitesinin müşterilerinden veri (yorum) toplama yöntemi araştırılmıştır. 

Buna göre; Halalbooking.com, web sitesi aracılığı ile rezervasyon yapan müşteriler, konaklamalarından 

kısa bir süre sonra bir mail göndererek onları misafir memnuniyet formunu doldurmaya davet 

etmektedir. Bu formun ilk bölümü otel işletmeleri sunduğu hizmetler ile ilgili puanlama yapması 

istenmektedir. Müşterilerden form aracılığı ile toplanan ve otel işletmelerine ait ürün ve hizmetler; 

temizlik, rahatlık, olanaklar, yiyecek & içecekler, personel, fiyat/fayda dengesi, konum, kablosuz 

internet, bayanlar için hizmetler (havuz, spa, plaj, vs.), çocuklar için hizmetler (havuz, oyunlar, vs.) ve 

aile ortamı (rahatlık, eğlence, vs.) üzerine yöneliktir. Puanlama belirlenen bu başlıklarla sınırlıdır. 

Ayrıca, ikinci bölümde müşterilerin olumlu ve olumsuz düşüncelerini yazmaları istenmektedir. Bu 

değerlendirmeler incelenerek, ziyaretçilerinde ulaşabileceği, ilgili otellerin yorum bölümlerine içerik 
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olarak eklenmektedir. Böylece sadece Halalbooking.com web sitesi aracılığıyla rezervasyon yapan ve 

tesiste konaklamasını gerçekleştiren kişilerin değerlendirmelerine yer verilmektedir. Bu nedenle site 

yorumlarına ait metinlerin güvenirlilik açısından önemli olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca site çalışma 

sistemi güvenirliliği artıracak nitelikte olduğu tespit edilmiştir (Filieri, 2016). 

Model oluşturma  

Rapidminer yazılımına aktarılan metin içerikli veri setinin işlenmesi için model oluşturulmuştur. 

Uygulanacak model ve içeriği şekil 1’ de yer almaktadır. 

Şekil.1: Rapidminer yazılımı üzerinde uygulanacak model. 

Şekil 1 ‘de yer alan modele göre; (1) metin halinde yer alan müşteri yorumlarına ait veri setini getiren 

rapidminer bileşenini, (2) her bir yoruma uygulanacak bakış tabanlı duygu analizi bileşenini (aylien api), 

(3) ham metin verisini işleyen rapidminer bileşenini (process documents) ifade etmektedir. 

 

Bakış tabanlı duygu analizi (aspect-based sentiment analysis)  

Bakış tabanlı duygu analizi bu modelin en önemli bileşenidir. Bu bileşen aracılığı ile yorumlarda yer 

alan metinler için duygu kutbu (pozitif, negatif, nötr), yorumun objektif veya sübjektif oluşu ve 

kutupların güvenirlilik katsayısı (polarity_confidence) belirlenmiştir. Aylien firması tarafından 

geliştirilen bu bileşen günlük 1000 satır metin için değerlendirmeyi ücretsiz olarak yapmaktadır. Bu 

adım sonrası metinler metin işleme sürecinde ayıklanıp veri işleme, filtreleme ve sıralama bileşenlerine 

iletilmiştir.   

Veri işleme 

Veri işleme süreci, kendi içinde 5 adımdan oluşmaktadır. Bunlar (a) parçalama (tokenize) bu operatör 

verilen metni istenen özelliklerde kelime parçalarına ayırma işlemini gerçekleştirir. Uygulamada 

kullanılan metinlerde yer alan her bir kelimeyi İngilizce kelime parçalarına ayırma işlemini 

gerçekleştirmektedir. (b) küçük karaktere dönüştürme (lower case), uygulamada yer alan metinlerinde 

anlam bütünlüğü sağlamak amacıyla tüm kelimeler küçük karaktere dönüştürülmüştür, (c) içerik 

filtrelemek (filter tokens by context), metinde yer alan anlamsız işaretlerin çıkartılması sağlanmıştır. (d) 

kelime uzunluğuna göre filtreleme (filter tokens by lenght), metinde yer alan anlamsız karakter 

uzunluğundaki kelimelerde minimum 3 maksimum 25 karakter belirlenmiştir. (e) İngilizce anlamsız 

kelimelerin filtrelenmesi  (filter stopword english), uygulama metinlerinde yer alan ancak cümleye 

anlam katmayan kelimeler çıkarılmıştır.   

 

 

 

(1)Metin 

veri seti 

(2)Duygu 

analizi 

(3)Metin 

işleme 
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BULGULAR VE TATIŞMA 

Uygulama sonucu elde edilen bilgilere ait tablolar; 

Şekil 1’de yer alan modele göre bakış tabanlı duygu analizine (aspect-based sentiment analysis) ait 

filtrelenmemiş ve sıralanmamış örnek sonuç ekranı tablo 1’ de görülmektedir.  

Tablo 1: Müşteri yorumlarına göre bakış tabanlı duygu analizi sonuçlarına ait örnek veri seti. 

 

Taplo 1’e göre müşterilerin tüm yorumları (şikâyetleri) arasında, Word_1 bakış (aspect), Word_2 kutup 

(polarity) değerlerini içermektedir. 2.satırada yer alan yatak (beds) ile ilgili bakış müşterilere ait tüm 

yorumlar arasında 43 kez negatif ifade edilmiştir. Elde edilen bu veri setine uygulanan filtreleme ve 

sıralama sonucu müşterilerin negatif bakış açısına ait ifadeler filtrelenmiş ve sıralanmış durumu tablo 

2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Müşteri yorumlarına göre negatif bakışlı duygu analizi sonuçları. 

 

Tablo 2’de müşterilerin tüm yorumları (şikâyetler) arasında en çok tekrarlanan ve negatif bakış açısına 

neden olan ifadeler 15 kategoride sunulmuştur.  

Tablo 3’de Negatif bakış açısı ile ilgili kelimelerden oluşan korelasyon tablosu ve katsayıları verilmiştir. 
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Tablo 3: Negatif bakış açısı ve ilgili kelimeler için korelasyon tablosu. 

  
Quietness: 

Negative 

Staff: 

Neg. 

Room 

amenities: 

Neg. 

Facilities: 

Neg.  

Location: 

Neg. 

Food& 

Drink: 

Neg. 

Cleanliness: 

Neg. 

load  0,77       

music 0,49       

helal 0,12       

staff  0,60      

speak 

english 
 0,34      

design   0,50     

pool    0,52    

beach     0,43   

food      0,55  

room       0,49 

Tablo 3’de yer alan korelasyon katsayıları (r) değerlendirilecektir. Korelasyon katsayılarının 

değerlendirilmesi değişkenler arasındaki zayıf ( 0<r<=0,3), orta (0,3<r<=0,7) ve kuvvetli (0,7<r<=+1) 

pozitif ilişkiyi belirlemektedir (Gürbüz, Şahin, 2014). Buna göre; 

Otellerin sessizliği ile ilgili negatif bakış: Müşterilerin, otellerdeki sessizlik ile ilgili negatif bakış 

acıları yüksek ses ile kuvvetli bir ilişki (r> 0,7), müzik sesi ile orta düzeyli bir ilişki (r=0,49) olduğu, 

ayrıca sessizlik ile helal bakış açısı arasında zayıf (r=0,12) bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Otellerdeki personeller ile ilgili negatif bakış: Müşterilerin, oteller ile ilgili personellere negatif bakış 

açıları, personel ile orta düzeyli bir ilişki (r=0,60), personelin İngilizce konuşma yeterliliği ile ilgili 

orta düzeyli (r=0,34) bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Otel odası ve olanakları ile ilgili negatif bakış: Müşterilerin, otel odalarına negatif bakışlarının oda 

dizaynı ile ilgili ilişkisinin orta düzeyde ( r=0,5) olduğu görülmüştür.  

Tesisler ile ilgili negatif bakış: Müşterilerin, otellerin konumlarına negatif bakışlarının sahil ile ilgili 

ilişkisinin orta düzeyde ( r=0,43) olduğu görülmüştür.  

Otellerdeki yiyecek ve içeceklere negatif bakış:  Müşterilerin, otellerde sunulan yiyecek içeceklere 

negatif bakışlarının yiyecekler ile ilgili ilişkisinin orta düzeyde ( r=0,5) olduğu görülmüştür.  

Otellerdeki temizlik ve negatif bakış: Müşterilerin, otellerdeki temizlik ile ilgili negatif bakışlarının 

oda temizliği ile ilgili ilişkisinin orta düzeyde ( r=0,49) olduğu görülmüştür.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmada helalbooking.com sitesinde yer alan helal konseptli 5 yıldızlı 7 otel işletmesine ait müşteri 

şikâyetlerinin yani negatif bakış açılarının nedenleri araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre, tüm 

şikâyetlerde negatif bakış açısına neden olan 15 kategori tespit edilmiştir. Bu sayede, şikâyet içeren 

yapısal olamayan metinlerden elde edilen bilgiler 15 kategori altında özetlenmiştir. Sonrasında, her bir 

kategori için negatif bakış açısına neden olan ilişkili anahtar kelime ve kelime grupları ortaya 

çıkartılmıştır. Müşterilerin rahatsız olmalarına neden olan en önemli konu başlıklarının sessizlik ve otel 

çalışanlarının (personel) olduğu görülmüştür. Otellerdeki sessizliği-sakinliği bozan en önemli 

unsurların yüksek ses ve müziğin neden olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca müşterilerin otel personeli ile 

iletişim sorunu yaşadığı ve bunun nedeninde yeterli düzeyde İngilizce konuşamamaları olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bulgular çerçevesinde otel işletmeleri, otel ortamında sakinliği sağlayacak önlemler almalıdır. 

Ayrıca, özellikle müşteriler ile birebir iletişim kuran otel çalışanlarının (resepsiyon, servis elemanları 

gibi) eğitim düzeylerine ve dil seviyelerine önem vermelidir.   

Bu araştırmanın literatüre katkısı, bakış tabanlı duygu analizi yönteminin yani fikir madenciliğinin helal 

koseptli otellere uygulanan ilk çalışma olduğu düşünülmektedir. Bakış tabanlı duygu analizi, bir kişiye 

ait metinde geçen her bir varlık veya olgu için ayrı ayrı fikir beyan edebilen bir yöntemdir. Önceki diğer 
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çalışmalarda kullanılan cümle veya tüm metne (dokümana) ait fikir çıkarımı cümle veya tüm metnin 

fikrini ortaya koymaktadır. Bu genelleme yapısal olmayan metinlerde bilgi keşfini zorlaştırmaktadır. 

Metin madenciliğinde duygu çıkarımı alan bağımlı ve alan bağımsız olarak ikiye ayrılmaktadır. Alan 

bağımlı duygu çıkarımı daha önceden analizi yapılacak alanla ilgili sözlük oluşturularak 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın geliştirilmesi hedeflenmektedir. Helal içerikli 

otellerde, müşteri duygularını helal bakış açısıyla keşfetmek için gelecekte oluşturulacak helal içerikli 

sözlük kullanılacaktır. Helal turizm çerçevesinde oluşturulacak alan bağımlı sözlüğün geliştirilmesi 

araştırmacıların dikkatine sunulmaktadır.  

Bu araştırmanın en önemli kısıtlamaları, modelde kullanılan ve bakış tabanlı duygu analizi yapan 

modülün günlük sadece 1000 satır metni analiz edilebilmesidir. Bu nedenle araştırmaya konu olan 

helalbooking.com sitesinde yer alan sadece 5 yıldızlı helal konsepte çalışan 7 otel işletmesi seçilmiştir. 

Gelecekte diğer otel grupları (3-4 yıldız) araştırmaya konu edilebilir. 
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Özet 

Amacı: Çalışmada; Müslüman bir ülke olan Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası fast food zincir işletmelerin 

helal gıda sertifikasyon düzeylerini ortaya koyarak tüketici istek ve beklentileri, dini inanışları doğrultusunda 

hizmet verme durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma Yöntemi: Bu çalışma nitel bir araştırma olup, keşfedici araştırma yöntemi kullanılmıştır. Uluslararası 

fast food zincir işletmelerin kurumsal web sayfaları incelenmiştir. Web siteleri üzerinden edinilen bilgileri 

desteklemek amacıyla işletmelerin genel merkezleri ile e-posta aracılığıyla irtibat kurulmaya çalışılmıştır.  

Bulgular: Türkiye’de yer alan 12 uluslararası fast food zincir işletmeye ait web siteleri incelenmiştir. 11 işletmenin 

resmi web sitesinde helal gıda sertifikasyonuyla ilgili detaylara ulaşılmış olup bir işletmede yalnızca sertifika 

bilgisinin bulunduğu ancak belge paylaşımı yapılmadığı görülmüştür. Temel ürün olarak pizza satışı yapan 

işletmelerin (Domino’s ve Little Ceasars) sertifikasyon düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir. İşletme 

tedarikçilerinin helal gıda sertifikası aldıkları kuruluşlar incelendiğinde TSE’nin ilk sırada (%74) olduğu dikkat 

çekmektedir. Et ürünlerinin ise en fazla helal gıda sertifikası alınan ürün grubu olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler: Bu çalışma bağlamında incelenen fast food işletmelerin web sayfalarında üretimde önemli bir 

standart olan hijyen ve sanitasyon belgeleri yer almazken, dünyadaki en büyük fast food zincirleri arasında olan 

bu işletmelerin Müslüman pazarını önemsediği ve helal vurgusuna önem verdiği ortaya çıkmıştır.  

Kısıtlılıklar: Dini bir hassasiyet olarak görülen helal gıda güvenilirliğinin yalnızca web siteleri üzerinden elde 

edilen sertifikalar ile doğrulanması fikir verici fakat yetersiz bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Helal Gıda, Fast Food İşletme, Helal Gıda Sertifikasyonu 

 

 

A RESEARCH ON HALAL FOOD CERTIFICATION LEVELS OF 

INTERNATIONAL FAST FOOD CHAIN BUSINESS IN TURKEY 
Abstract 

Aim: In this study, it was aimed to determine the situation of international fast food chain enterprises operating in 

Turkey, which is a Muslim country, in line with consumer wishes and expectations, religious beliefs by revealing 

their halal food certification levels. 

Methodology: This study is qualitative research and exploratory research method was used. International fast food 

chains have been studied in corporate web pages. In order to support information acquired through web sites, we 

tried to contact the general centers of the business via e-mail.  

Findings: 12 International fast food chain business websites in Turkey have been examined. 11 details about halal 

food certification have been reached on the official website of the company and only certificate information has 

been found in a business but no document sharing has been made. As a basic product, it can be said that companies 

selling pizzas (Domino's and Little Ceasars) have a high certification level. When the establishments where the 

business suppliers receive halal food certificate are examined, it is noted that Tse is ranked first (74%). Meat 

products have been found to be the most halal food certification product group. 

Conclusion and Recommendations: While fast food does not contain hygiene and sanitation documents which 

are an important standard in production on the web pages of businesses, it has emerged that these businesses are 
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among the largest fast food chains in the world, which cares about the Muslim market and pays attention to the 

halal emphasis.  

Limitations: The verification of halal food safety, which is seen as a religious sensibility, with certificates obtained 

only through websites, is an idea-provoking but insufficient.  

Keywords: Halal Food, Fast Food Business, Halal Food Certification 

 

GİRİŞ 

İnsanoğlunun varlığını sürdürebilmesi için en önemli gereksinimlerinin başında beslenme ihtiyacı 

gelmektedir. Beslenme ihtiyacının giderilmesinde farklı seçeneklerdeki gıda maddeleri tüketici tercihini 

etkilemektedir. Tüketicilerin gıda tüketim tercihi noktasında dikkat ettiği hususların başında kaliteli 

ürün, uygun fiyat ve sağlıklı beslenmeyi destekleyecek nitelikte güvenilir gıda konuları gelmektedir. 

Gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun beslenme ihtiyacını güvenilir bir şekilde karşılayabilmesi 

daha da karmaşık bir hal almaya başlamıştır. Tüketiciler açısından gıda üretimden tüketime tüm 

aşamaları ile güvenli oluşu yeterli bulunmayıp dini inanç noktasında da güvenilirliği sağlaması 

beklenmektedir. Gıda sektöründe tüketicilerin satın alma talebini etkileyen en önemli faktörlerden birisi 

dini unsurlardır. Her din insanlara çeşitli tercihler ve yaşayış tarzlarıyla ilgili sınırlamalar getirmektedir 

(Güzel ve Kartal, 2017: 300). İnanan her insanın helal gıda ile beslenip haramdan uzak durması, dinin 

en temel şartlarından biridir (Tekle ve diğ., 2013: 2). Bu doğrultuda insanlar sahip oldukları inanç 

kapsamında neyi tüketip neyi tüketmeyeceği ya da gıda tüketim tercihinde hangi hususlara dikkat etmesi 

gerektiği konusunda bilgiye gereksinim duymaktadır. Çeşitli dinlere mensup tüketicilerin bu bilgi 

ihtiyaçlarını giderebilmeleri için farklı denetim ve sertifikalandırma sistemleri oluşturulmuştur (Baran 

ve Batman, 2015: 167).  

İnsanoğlunun varoluşundan bu yana gıda ihtiyacının karşılanması en önemli sorunlardan biri olmuştur. 

Günümüz koşullarında erkekler kadar kadınlarında aktif rol aldığı iş hayatında artan yoğunluk ve 

yaşama biçimlerinde ki farklılık nedeniyle dışarıda yemek yeme ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Acar, 2016: 

3). İnsanların iş hayatı dışında geriye kalan vakitlerinde beslenme ihtiyacını verimli zaman 

değerlendirme içerisine alması fast food kavramının ortaya çıkmasında etkili olmuştur (Yazıcıoğlu ve 

diğ., 2013: 37). Bu durum toplumun tüm fertlerine hitap eden fast food işletmelerinin helal gıda 

açısından değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Bu çalışma, Türkiye’de etkin bir pazar payına sahip olan 
uluslararası fast food zincir işletmeler hakkında tüketicilerin zihinlerinde oluşan ‘helal ürün mü kullanıyor?’ 

sorusuna yanıt bulma noktasında önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı da; Türkiye’de faaliyet 

gösteren uluslararası fast food zincir işletmelerin helal gıda sertifikasyon düzeylerini ortaya koyarak tüketici istek 

ve beklentileri, dini inanışları doğrultusunda hizmet verme durumlarının tespit etmek ve tüketicilerin helal gıda 

noktasında bilgi birikimlerini geliştirmektir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Helal Gıda 

İslamiyet’ten önce Araplar arasında yiyecek içeceklerin hiçbirinden sakınma durumu söz konusu 

olmamış ve tüm yiyecek ve içecekler mubah görülmüştür. Böceklere ve leşlere varıncaya kadar her şey 

tüketilmiştir. Yalnızca putlara adanmış olan bazı hayvanlar yenilmemiştir. Bazı hayvanları sadece 

erkekler yiyebilirken, kadınların yemesi yasaklanmıştır. Düzeltilmesi gereken bu putperest uygulamalar 

nedeniyle helal ve haramla ilgili ayetler Mekke’de inmeye başlamıştır (Kahraman, 2012a: 455). 

Allah (c.c.) insanı birçok üstün yetenekle donatarak yaratmış ve bütün nimetleri de emrine tahsis 

etmiştir. İnsanın yaratanını tanıması ve ona ibadet etmesi yaratılış gayesini oluşturduğu gibi hayatını 

devam ettirmesi için de bir takım görev ve sorumlulukları olduğu bilinmektedir. Gıda ihtiyacını 

gidermek amacıyla helâl ve temiz olarak nitelenen gıda maddeleri insanın istifadesine sunulmuştur. 

Kur’an-ı Kerim’de Bakara Suresi 168. ayette Allah “Ey İnsanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz 

olanlarından yiyin.” şeklinde buyurmaktadır. Maide Suresi 88. Ayette ise Allah'ın verdiği temiz, helâl 

rızıklardan yenilmesi ve Allah’a karşı takva sahibi olunması belirtilmektedir. 
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Helâl kavramı, Allah’ın kullarına müsaade ettiği her türlü davranış kalıplarını ifade etmektedir. Yani 

Allah’ın yasaklamış olduğu her türlü davranış kalıpları haram, müsaade ettiği her şey ise helâl anlamına 

gelmektedir (Batman, 2017). Getirmiş olduğu hükümlerle insanı madden ve manen mutlu kılmayı, 

dünya ve ahretini iyi bir şekilde kurabilmeyi ve dünyayı yaşanabilir hale getirmeyi hedefleyen İslam 

dini bunun için gerekli sınırları çizmiştir. Bu sınırlar kısaca helâl ve haram olarak ifade edilmektedir. 

Haramlar bazı zamanlarda helâllerle birlikte belirlenmiş ve işin başında doğru tercih yapılması 

sağlanmak istenmiştir (Kahraman, 2012b: 43).  

Din, insanların ve toplumların tercihlerinde en önemli ve etkili olan faktörlerden birisidir (Just, Heiman 

ve Zilberman, 2007). Tüketici davranışlarına yönelik yapılan çalışmalar, tüketici tercihlerinin dindarlık 

seviyelerine bağlı olarak değiştiğini göstermektedir (Mohani, Hashanah ve Juliana, 2009).  

Hz. Muhammed (s.a.v.) Müslümanların helâl olana yaklaşmaları ve haramdan kaçınmaları için her türlü 

örnekleri bizzat kendi hayatında göstermiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sünneti, tüm Müslüman 

alemine aydınlatıcı bir yol ve rehberdir (Batu, 2012). Dinde helal yoldan beslenmek haramdan kaçınmak 

da önemli bir husustur. Helal ve haramın belirlenmesinde hassasiyet göstermek gerekmektedir. Zira 

beslenme insanın fizik yapısı kadar şahsiyetini, dini hayatını ve ibadetini doğrudan etkilemektedir. 

Kur’ân-ı Kerim’in helal ve temiz olan şeyleri yemeyi emretmesi, beslenme ve ibadet ilişkisini anlatması 

bakımından önemlidir (Kahraman, 2012a: 455).  

Helâl gıda, çiftlikten çatala tümüyle İslâmî kurallara uygun olarak hazırlanan gıda şeklinde 

tanımlanmaktadır. Daha geniş bir açıklamayla helâl gıda; bitkisel, hayvansal, kimyasal ya da mikrobiyal 

kaynaklı, gıda ürünlerinin hammadde, işlem yardımcı maddeleri, bileşenleri, katkı maddeleri, işleme 

yöntemleri, işletme koşulları ve ek olarak ambalajlarının İslâmî kurallara uygunluğunun ifadesidir 

(Yıldırım, 2011). Helal kavramı öncelerde yalnızca Müslüman toplumlar tarafından bilinmekte ve 

kullanılmaktaydı. Fakat uluslararası işletmeler tarafından helal ürünlerin pazara sokulmasıyla talep oranı 

da artmıştır. Burdan yola çıkarak helal ürünlerin helal bir sembol olmasının dışında kalite güvencesinin, 

iş ve ticaret dünyasında yer edinmenin ve bir yaşam tarzının sembolü olarak kullanıldığı ortaya 

çıkmaktadır (Torlak, 2012: 2). 

Helal Gıda Sertifikasyonu 

Helal gıda kavramı Müslüman toplumlar için oldukça önemli olup günümüz din sosyolojisinin de  bir 

konusu durumundadır Helal gıdalar, ürünlerin içeriği, hazırlama yöntemleri, depolanması, dağıtımı, 

sunumu gibi uzun bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç ‘helal gıda sertifikalandırılması’ uygulaması ile 

karşılık bulmaktadır (Batu, 2012: 57).  

Helal gıdaların tüketimi insan sağlığı açısından önem arz etmektedir. Helal gıda sadece dini anlamda bir 

kavram içermeyip hijyen ve sanitasyon açısından da uygunluğu ifade etmektedir. Müslüman olan bir 

insan yediği içtiği her gıdanın kaynağını, üretim yöntemini, hangi bileşenlerden ve katkı maddelerinden 

oluştuğunu bilmek istemektedir. İslâm’dan önceki İlahî dinlerin bozulmamış hallerinde de izin verilen 

gıdaların tüketilmesi helal gıda kavramının varlığını o dönemde de hissettirmektedir. Musevilerin 

titizlikle uyguladığı Kosher standartları ve sertifikasyonu, Tevrat’ta dahi helal gıda konusunun önemli 

bir yer tuttuğunu göstermektedir (Baran vd., 2017). Kosher belgesi Musevi inancına göre üretilmiş 

ürünleri tescilleyen bir belgedir. İşletmelerde üretim aşamasında kullanılan malzeme ve hatta 

ekipmanların kendi inançlarına uygunluğu hahamlar (din adamları) tarafından üretim yerinde kontrol 

edilmektedir. Kosher İbranice’de ‘uygun’ anlamına gelmektedir (Kosher, 2019). 

Helal gıda yiyecek içecek sektörü açısından; “İslami hükümlere göre yasaklanan herhangi bir unsuru 

içermeyen, bu unsurlardan arındırılmış imalathanelerde veya cihazlarda hazırlanan işlenen, taşınan ve 

depolanan, bu durumların dışında üretilen herhangi bir gıda ile hazırlama işleme, taşıma ve depolama 

aşamasında doğrudan temasta olmayan ürün” olarak tanımlanmaktadır (Çallı, 2014: 44). 

Helal sertifikalama; geçerli, uzman ve tarafsız bir kurumun söz konusu üretimi denetlemesini, helal 

standartlarla uygunluk içerisinde üretimin yapıldığının teyit edilmesini ve buna bağlı olarak, onaylanmış 
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bir belge verilmesini kapsayan bir yöntemdir. Ayrıca gıdalarda helal ve mahzursuz şartı ile birlikte, 

sağlığa uygunluk, hijyenik ve HACCP kurallarına uygun olması da gereken şartlar arasındadır. Helal 

gıda sertifikası; uluslararası pazarlarda ihracat ve rekabet avantajı sağlanmakta, tüketiciye güven 

vermekte ve kalite güvencesi sağlamaktadır (Demirel ve Tepe, 2015). Helal gıda sertifikasyon 

sisteminin tüketici ve üretici yönünden faydaları (Baran vd.,2017: 489); 

İhracat ve Rekabet: Helal gıda sertifikasına sahip işletmeler ürünlerini pazara sunarak rekabet 

gücünü arttırmaktadır. 

Tüketici Güveni: Helal gıda sertifikası ile sağlanan denetim, tüketicilerin satın alma aşamasında 

tercihlerini güven içerisinde yapmalarını sağlamaktadır. 

Kalite: Gıda hijyeni ve güvenliği uygulamaları bakımından hassas olunan sertifikalandırma sistemi 

ile ürün/ hizmet kalitesi korunmaktadır. 

Helal gıda talebinin artması ve pazar payının yükselen yapısı,  helal gıda kavramının uluslararası 

düzeyde ele alınmasına neden olmuştur. Çeşitli ülkeler kendi içlerinde kamu/dernek (sivil toplum 

kuruşlu) faaliyetleri ile helal gıda standardizasyonu ve sertifikasyonu çalışmalarını yürütmekte, 

uluslararası kalite kuruluşları da sertifikasyon yapmaktadır (Yıldırım,2011). 

 

Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde helal belgesi; helal ürün arayışlarına cevap niteliğinde ciddi 

bir göstergedir. Helal gıda sertifikasının dünyada ilk kez 1971 yılında Malezya’da verilmeye başlandığı 

bilinmektedir. 1982 yılından bu yana Malezya İslami Gelişim Dairesi (JAKIM) tarafından Helâl 

sertifikası verilmektedir. Ülkemizde helal gıda konusu her zaman var olmuştur. 1970’li yıllarda 

margarin, çikolata, bisküvi ve benzeri işlenmiş ürünlerin içerisinde ‘domuz yağı vardır’ şeklindeki 

tüketici söylentilerinin artmasıyla birlikte, birçok üretici firma; ürünlerinin ambalajına “mamullerimizde 

domuz yağı kullanılmamaktadır” şeklinde ifadeler yazmaya başlamış ve bu ürünler Türk tüketicisi 

tarafından helal kabul edilmiştir (Güzel ve Kartal, 2017: 302).  

 

Ülkemizde sağlıklı yaşamın temel unsuru olduğuna inanılan helal ve sağlıklı ürünleri araştırma ve 

sertifikalandırma çalışmaları yapmak üzere 2005 yılında “Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme 

Çalışmaları ve Sertifikalama Derneği (GİMDES)” adı altında bir dernek kurulmuştur (GİMDES, 2019).  

14 Temmuz 2011’den itibaren ise TSE tarafından “Helal Belgesi” verilmeye başlanmıştır. Türk 

Standartları Enstitüsü, Helal Belgelendirme çalışmalarına T.C. Başbakanlık Dış Ticaret 

Müsteşarlığı’nın ve Irak’ın ithalattaki piyasa talepleri ile başlamış olup, İslam Ülkeleri Standardizasyon 

ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayınlanan TS OIC/SMIIC 1: 2011 Helal Gıda Genel 

Kılavuzu standardına göre Helal Gıda Belgelendirmesi yapmaktadır. TSE’nin ürün belgelendirme 

faaliyetleri kapsamında hizmet verdiği besin grupları şu şekildedir;  et ve et mamulleri, süt ve süt 

mamulleri, yumurta ve yumurta mamulleri, tahıl ve tahıl ürünleri, bitkisel ve hayvansal kökenli katı ve 

sıvı yağlar, meyve ve sebzeler ve bunların mamulleri, şeker ve şekerleme mamulleri, meşrubat (alkolsüz 

içecekler), bal ve yan mamulleri, genetiği değiştirilmiş gıdalar, Gıda katkı maddeleri, balık ve balık 

ürünleri (Türk Standartları Enstitüsü, 2019). 

 

Fast Food İşletmeler 

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak iş hayatına katılan kişilerin artması ile insanlar iş saatleri dışında 

arta kalan kısa vakitlerini etkin bir şekilde değerlendirmek istemektedir. Günlük yaşantılarında yoğun 

bir tempo içerisinde başlayan insanların, her gün rutin olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlere ayrılan 

süreden tasarruf sağlama hareket noktasıyla zamanla farklı alanlarda yenilik ve gelişmeler görülmeye 

başlanmıştır. Yemek yeme faaliyetine ayrılan zamanın kısaltılması düşüncesi bu gelişmelerden birisini 

oluşturmuş ve hızlı hazır yiyecek kavramını ortaya çıkarmıştır (Yazıcıoğlu, Işın ve Koç, 2013: 37). 

 

Fast food (hızlı yiyecek) işletmeleri, belirli ürünleri  kısa bir sürede sunan, genellikle hamburger, pizza, 

tavuk, kızarmış patates ve benzeri yiyecekleri tek başlarına ya da birlikte satan işletmelerdir. Burada 

belirli ürünler olarak kısıtlanan sınırlı sayıdaki yiyecek yani sınırlı menü kalemleri hizmet sunumunu 

daha etkili hale getirmektedir (Özleyen, 2005: 8)  
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Fast food beslenme şekli, insanın zamanla yarışması nedeniyle ortaya çıkan bir değişimin sonucudur. 

Türk toplumunun yaşam şekli ve sosyal yapısı incelendiğinde beslenme kültüründe hızlı hazır beslenme 

sisteminin yüzyıllardır var olduğu görülmektedir. Tabla üzerinde satılan simit, çeşitli börekler, çörekler, 

seyyar açık-kapalı arabalarda porsiyon usulü satılan hamur tatlıları, nohutlu pilav, ekmek arası ciğer, 

balık, döner, köfte, ızgara et-şiş vb. yiyecekler Türkiye’de uzun yıllardır tüketilmekte olan geleneksel 

ancak bugünkü fast food terimine paralel bir hareket sergileyen yiyecek türlerindendir. Bu geleneksel 

yiyeceklerin üretilip tüketiciye sunulduğu restoranların yanına zamanla batı kökenli pizza, hamburger 

satan restoranlar açılmıştır (Sürücüoğlu ve Çakıroğlu, 2000:116). 

 

McDonald’s, Burger King, Kentucky Fried Chicken ve Pizza Hut gibi fast food işletmeler yiyecek-

içecek sektöründe uluslararasılaşmaya öncü olan ve halen egemenliklerini sürdüren işletmelerdir. Fast 

food işletmelerinin başarılı bir şekilde büyümelerine neden olan faktörler;  ürün kalitesi, 

standardizasyon, franchising, uyumluluk ve yönetimdir. McDonald’s’ın başarısının büyük bir kısmı, 

doğru yönetim ile kararların doğru zamanda alınmasıyla gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır 

(Özleyen, 2005: 15).  

 

Dünyada ve Türkiye’de fast food işletmelerine olan eğilim çocuklar ve gençlerde her geçen gün 

artmaktadır. Bu çalışmada, mevcut eğilimin daha bilinçli olması adına Müslüman bir ülke olarak, 

tüketilen gıdaların helal gıda uygunluğunun yeterliliği ile ilgili tüketicilerin bilgilendirilmesi ve 

değerlendirmeye alınan fast food işletmelerinin ‘helal gıda’ algısına ne derece riayet ettiklerinin ortaya 

koyulması amaçlanmıştır. 

 

 

YÖNTEM  

 

Bu çalışma, nitel bir çalışma olup keşfedici araştırma tekniğinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Türkiye’de faaliyet gösteren 12 adet uluslararası fast food işletmesi tespit edilmiş ve web siteleri 

üzerinden incelenerek helal gıda sertifikalarının olup olmadığı araştırılmıştır. İşletmelerin tedarik 

kaynağı seçiminde helal gıda sertifikasına sahiplik durumuna verdikleri önem incelenmiştir. Helal gıda 

üretiminde hazırlamadan-ambalajlama, hijyen ilkelerine ve helal standartlarına uygunluk ve farklı 

tedarikçiler ile çalışılıp çalışılmadığı noktasında bilgi alabilmek adına belirtilen zincir işletmelerin genel 

merkezlerine e-posta ve telefon aracılığıyla ulaşılmaya çalışılmış ancak bilgi alınamamıştır. Bu 

bağlamda Türkiye’de yiyecek içecek sektöründe önemli bir pazar payına sahip olan uluslararası fast 

food zincir işletmelerinin helal gıda sertifika belgelerine sadece web siteleri üzerinden ulaşılabilmiştir. 

Bu sertifikaların, işletme tedarikçilerinin almış olduğu sertifikalar olduğu dikkat çekmektedir.  

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Çalışmada; işletmeler sundukları fast food türü, helal sertifikalarını edindikleri kuruluşlar ve helal 

sertifika belge kapsamı açısından ayrıştırılmıştır. Arby’s, Burger King, Carl’s Jr., Domino’s Pizza, KFC, 

Little Ceasars Pizza, Mc Donald’s, Sbarro, Subway, Papa John’s Pizza, Pizza Hut ve Popeyes 

değerlendirmeye alınan işletmelerdir. Tablo 1.’de bu işletmelerin helal gıda sertifika durumları 

görülmektedir.  

 

Tablo 1. Türkiye’deki Uluslararası Fast Food Zincir İşletmelerinin Helal Gıda Sertifika 

Durumları 
 İşletme İsmi Helal Gıda Sertifikası Veren Kuruluş 

1 Arby’s  
TSE - Amasya Et Ürünleri 

TSE- Beypiliç 

2 Burger King 
TSE - Amasya Et Ürünleri 

TSE- Beypiliç 

3 Carl’s Jr. TSE – Namet 

4 Domino’s Pizza WHFC 
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TSE – İtimat 

QCS – Beşler Et Gıda 

TSE – Banvit 

STAREGISTOR- Dondurulmuş Patates 

WHU – Sütaş 

TSE – Namet 

TSE – Polonez 

KASCERT – Assan Gıda 

5 KFC TSE - Banvit 

6 Little Ceasars Pizza 

GİMDES – Lezita 

GİMDES – Balıkesir Has Un Fabrikası 

GİMDES – Toru Un 

TSE – Yonca Gıda  

KASCERT – Abalıoğlu 

TSE – Lezita 

TSE – Abalıoğlu 

TSE - Rella Gıda 

TSE - Namet 

7 McDonald’s 
TSE - Banvit 

TSE – Pınar Et Entegre 

8 Sbarro 
TSE - Amasya Et Ürünleri 

TSE- Beypiliç 

9 Subway Belge sitede yer almamaktadır. 

10 Papa John’s Pizza 
TSE – Ova Un 

TSE - Namet 

11 Pizza Hut TSE – Trakya Et Entegre / Polonez  

12 Popeyes TSE - Beypiliç 

 

Pizza üreticileri arasında yer alan Domino’s Pizza ve Little Ceasars Pizza’nın, kullanmış oldukları hazır 

soslardan, salça, un, süt ve türevi ürünler ile et ve türevi ürünlere kadar tüm besin grupları için ayrı ayrı 

helal gıda sertifikasını sunduğu tespit edilmiştir. İki zincirde de dokuzar adet helal gıda sertifikası 

bulunmaktadır. Tedarikçi seçiminde incelikli davranan ve bu durumu Müslüman tüketicileriyle 

paylaşarak konuya ilişkin hassasiyetini belirten bu işletmelerin uluslararası fast food zincirleri arasında 

helal gıda sertifikasyon düzeyi en yüksek işletmeler olduğu söylenebilir. Bu işletmelerin ikisinin de 

pizza zincirinde yer alması ortak noktalarıdır. Bununla birlikte pizza hazırlanırken kullanılması gereken 

mamul çeşitliliğinin fazla olması da belirtilen işletmelerin fazla sayıda sertifikaya sahip olmasını 

açıklayabilir.  

 

Uluslararası fast food zincir işletme tedarikçilerinin almış oldukları helal gıda belgelerinin incelenmesi 

sonucu %74 oranla en çok tercih edilen kuruluşun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) olduğu tespit 

edilmiştir (Garfik 1). %10’luk bir pay ile GİMDES güvenilir helal gıda konusunda işletmelerin en çok 

tercih ettiği ikinci kuruluş konumundadır. Malezya Helal Belgelendirme Kuruluşu "JAKIM" tarafından 

akredite edilmiş bir kurum olan KASCERT %6’lık tercih oranı ile üçüncü sırada yer almaktadır. 

Grafik 1. Helal Gıda Sertifikasının Alındığı Kuruluşlar 

 
 

TSE

GIMDES

KASCERT

QCS

STAREGISTOR
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İşletmelerin aldıkları helal gıda sertifikaları ürün grupları açısından analiz edilmiş olup Grafik 2’de 

verilmiştir. Buna göre işletmelerin tedarikçilerinden aldıkları helal gıda serfikasına sahip ürünlerin %74 

et ürünleridir. Kırmızı et ürünleri %4’lük bir farkla birinci sırada yer almaktadır. Diğer helal sertifikalı 

ürün grupları ise un ve unlu mamullar, süt ve süt ürünleri, salça ve hazır soslardır.  

Grafik 2. Ürün Grubuna Göre Sertifika Durumları 

 

Hamburger üretimi yapan işletmelerin tümünde helal sertifika kapsamları kırmızı ve beyaz et 

ürünlerinden oluşmaktadır. İlgili firmalara yönelik analiz yapıldığında patates cipsi, hazır soslar ve un 

tedarikçi isimleri web sayfalarında belirtilmiş olsa dahi bu ürünlerin helal gıda belgelerine 

rastlanmamıştır. 

 

İşletmelerin tümünün web sayfalarında piliç eti ve dana etinin kullanıldığı hiçbir şekilde domuz etine 

yer verilmediği ibaresi yer almaktadır. İşletmeler arasında yer alan sandviç üretim firmalarından Subway 

ürünlerinde helal sertifikaya sahip olduğunu belirtmiş fakat belge içeriğine ulaşılamamıştır.  

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Dünya’da her geçen gün artmakta olan Müslüman nüfusunun tüketim talebindeki hassasiyetleri yiyecek 

içecek firmalarını harekete geçirmiştir. Müslüman tüketicilerin helal gıda hassasiyetlerine yönelik 

olarak işletmeler helal gıda tercih ettikleri konusuna vurgu yapmaktadırlar. Bu çalışma bağlamında 

incelenen fast food işletmelerin web sayfalarında üretimde önemli bir standart olan hijyen ve sanitasyon 

belgeleri yer almazken, 1 işletme dışında 11 işletmenin tedarikçilerine yönelik helal gıda sertifikaları 

incelenmiştir. Dünya’da en büyük fast food zincirleri arasında olan bu işletmelerin Müslüman pazarını 

önemsediği ve helal vurgusuna önem verdiği ortaya çıkmıştır. 

Geçmiş yıllarda yoğunlukla çocuklar ve gençlerin tercihi olan fast food tüketimi, günümüzde kadınların 

iş hayatında etkin rol alması ile ev mutfaklarında üretimin azalması, dışarıda yeme içme alışkanlığının 

özendirici bir unsur olarak görülmesi, ürün fiyatlarının daha uygun olması, lokasyon olarak çok sık 

rastlanılması, zaman ve hız açısından yarattığı tasarruf algısı ve iletişim araçlarında sıklıkla 

karşılaşılması fast food ürünlerine olan talebi arttırmaktadır. Bu çalışmayla uluslararası fast food zincir 

işletmelerin ürünlerini helal standartlara uygun tedarikçilerden temin ettiği ortaya konulmuştur. İslami 

bir kavram olan helal gıdanın ticari amaçla kullanılmasının önüne geçilmeli ve Müslümanlar için hassas 

bir konu olduğu unutulmamalıdır. Helal gıda ürünlerinin tüketiciler tarafından değerlendirilmesi ile ilgili 

yapılan daha önceki çalışmalarda, tüketici beklentilerinin ve hassasiyetinin dini yaşam tarzları ile 

yakından ilişkili olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Müslüman ülkelerde yaşayan halkın helal 

sertifikasyona sahip ürün noktasında titizlikleri üzerinde durulmuş ve helal sertifikaya sahip olmayan 

ürün için helal değildir gibi olumsuz bir algı oluşmuştur. Farklı açıdan yapılan değerlendirmeler de ise; 

yiyecek içecek işletmelerinin helal sertifikalandırma sistemine vermiş oldukları önem ile bilinçli 

KIRMIZI ET
ÜRÜNLERİ

BEYAZ ET
ÜRÜNLERİ

UN VE UNLU
MAMULLER

SÜT VE SÜT
ÜRÜNLERİ

SALÇA VE HAZIR
SOSLAR
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tüketicilerin artması ve taleplerinin bu doğrultuda değiştiği yapılan çalışmalarda ortaya çıkan bir diğer 

sonuçtur.  

Helal gıda ile ilgili yapılan yerli ve yabancı çalışmalar incelendiğinde bireylerde ki farkındalığın gün 

geçtikçe arttığı ve bu konuda göstermiş oldukları hassasiyet üzerinde durulmuştur. Fakat ülkemizde 

genel itibariyle farkındalığın yeterli düzeyde olmadığı da çıkan sonuçlar arasındadır. Helal gıda 

kavramının doğru gıda ile karıştırılması, ülkemizde helal sertifikasyon kavramının yeterince 

anlaşılmadığı sonucunu doğurmaktadır. Tüketiciler gıda kalite standartlarına göre üretilmiş olan doğru 

gıdanın ancak dinimizin hükümleri gereği üretilmesi ile helal gıda sayılabileceği konusunda 

bilinçlendirilmeli ve satın alma taleplerinin bu yönde geliştirmesi sağlanmalıdır. Bu doğrultuda üretici 

firmaların talebe duyarlı bir şekilde cevap verecek, helal gıda üretim ve tüketimi konusunda istenilen 

düzeye ulaşılmış olunacaktır. 

Çalışmada uluslararası fast food zincir işletmelerin helal gıda sertifikasyon düzeyleri incelenmeye 

çalışılmıştır. İşletmelerin tedarikçi seçimini helal gıda sertifikasına sahip olanlardan yana kullandıkları 

ve bu durumu web sitelerinde paylaşarak tüketici tercih sebebi olmaya çalıştıkları görülmektedir. Ancak 

bu işletmelerin hiçbirinin kendisine ait helal gıda sertifikasına sahip olmadığı dikkat çekmektedir. 

Oysaki helal gıda kavramının tanımında çiftlikten çatala ifadesi kullanılmaktadır. Taşıma, depolama, 

üretim ve sunum kısmında da gereken dini hassasiyetin gösterildiği ve helal koşullar altında müşteriye 

sunulduğunun belgelendirilmesi işletmelerin gerçek sertifikasyon düzeyinin tespit edilebilmesi için 

gerekmektedir. Böylece Müslüman tüketici zihnindeki tüm sorulara yanıt verilmiş olacaktır.  
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Özet 
Mevcut çalışmada, Müslüman-dostu otel işletmeleri müşterilerinin helal-konsepte dair duydukları memnuniyet ve 

şikâyetler incelenmiştir. Çalışma sahası olarak Alanya bölgesinde faaliyet gösteren Müslüman-dostu otel 

işletmeleri seçilmiştir. Bölgede faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı toplam 8 otel işletmesinde konaklayan müşterilerin 

farklı otel arama ve rezervasyon sitelerine yaptıkları yorumlar içerik analizi ile değerlendirilmiştir.  Konuya ilişkin 

3.456 yorum memnuniyet ve şikayet kategorisinde incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde en yüksek 

memnuniyet oluşturan helal-konsepte ilişkin temalar; bay ve bayan bölümlerin ayrı olması, otelde cami/mescidin 

var olmasıdır. Öte yandan en yüksek şikâyet konusu olan temalar ise; İslami anlayışla uyuşmayacak biçimde 

müziğin uygunsuz içerikte ve yüksek sesli olması, bayanlara özel alanlarda giyimin İslami kurallara uygun 

olmamasından oluşmaktadır. Bu bulgular alanyazın çerçevesinde tartışılmış, uygulamacılara ve sonraki 

araştırmacılara birtakım öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Helal, Müslüman-dostu otel, müşteri memnuniyet, müşteri şikâyetleri, Alanya. 

 

HELAL-RELATED SATISTACTION AND COMPLAINTS OF MUSLIM-FRIENDLY 

HOTEL CUSTOMERS: THE CASE OF ALANYA 

 

Abstract 

Current study examines halal-related compliants and satisfaction of Muslim-friendly hotel customers. The study 

conducted in 8 Muslim-friendly hotels (including 4 and 5 stars) operating in Alanya region. Hotel customers’ 

comments made on hotel search and reservation websites were evaluated through content analysis. A total of 3.456 

comments were found under the satisfaction and compliant category. The halal-related factors that reached the 

highest satisfaction were segregation of sexes and having a masjid or mosque in hotel. On the other hand, the 

highest compliants themes were improper content and loudness of the music in such a way that they do not comply 

with the Islamic understanding and women's clothing which is not in accordance with the Islamic rules. These 

findings were discussed within the framework of the literature, and some suggestions were developed to the 

practitioners and to the subsequent researchers. 

Keywords: Halal, Muslim-friendly hotel, customer satisfaction, customer compliants, Alanya. 

 

GİRİŞ 

İslam dini Müslümanların yeme-içme, giyinme, kozmetik, eğlenme gibi tüm yaşam alanında etkili olan 

bir dindir. Son yıllarda İslam dini turizm ilişkisi hac, umre ziyaretlerinin ötesine geçip, dini hassasiyete 

sahip olan bireylerin eğlenme, dinlenme gibi hedonik tüketimi esas alan, helal turizm olarak adlandırılan 

turizm anlayışının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bir diğer ifadeyle İslam dini ve turizm ilişkisi hac, 

umre ziyaretleri ve kutsal yerlere yapılan seyahatlar sonucunda ortaya çıkan inanç turizmine ek olarak, 

2010’lu yılların başlarında helal turizm, İslami turizm ve Müslüman-dostu turizm çeşit ve yaklaşımları 
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gelişim göstermiştir (bkz. Zamani-Farahani & Henderson, 2010; Neveu, 2010; Battour vd., 2010; El-

Gohary, 2016). Bu tür turizm çeşit ve yaklaşımlarının ortaya çıkmasının en temel nedenleri arasında, 

artan Müslüman nüfusu ve Müslümanların artan gelir seviyesi gösterilmektedir (Şen Küpeli vd., 2016). 

İlgili literatürde helal turizm ile Müslüman-dostu turizm kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır. 

Ancak İslami turizm kavramı bir anlayıştan ziyade bir turizm çeşidi olarak ele alınmaktadır. Helal turizm 

ile İslami turizm kavramlarını birbirinden ayıran en önemli iki kıstas niyet ve bireyi seyahate 

yönlendiren motivasyondur (Boğan vd., 2016; Battour ve Ismail, 2016). Buna göre, kaynağını Kur’an 

ve hadislerden alan bazı seyahat motivasyonları (örn. Allah’ın kainat kitabında yazmış olduğu ayetlerin 

okunması ve buna bağlı olarak Allah’ın kudreti karşısında insanın acizliğini hissetmesi, eş-dost-akraba 

ziyaretleri olarak bilenen sıla-i rahim, ticaret ve tefekkür) İslami turizm kapsamında ele alınmaktadır 

(Din, 1989; Boğan, Batman ve Sarıışık, 2016). Battour ve Ismail (2016) İslami turizm ile helal turizmi 

birbirinden ayıran kritik faktörün niyet olduğunu ifade etmiştir. Buna göre, bir faaliyetin İslami olarak 

değerlendirilebilmesi için bu faaliyetin Allah rızasını kazanmayı amaç edinmesi gerekmektedir. Diğer 

taraftan helal turizm kapsamında faaliyet gösteren turizm işletmelerinin tam anlamıyla helale uyup 

uymadığını denetleyen bir yetki biriminin olmaması sonucunda bu turizm hareketinin başına İslami 

terminolojilerin kullanılmasının sakıncalı olduğunun belirtilmektedir (Stephenson, 2014). Müslüman-

dostu turizm kavramı bu hassasiyetin bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak mevcut 

çalışmada, helal turizm kavramı yerine Müslüman-dostu turizm kavramı tercih edilmiştir. Battour ve 

Ismail (2016) helal turizm kavramını “turizm sektöründe Müslümanlar tarafından kullanılmasında ya da 

faydalanılmasında İslami öğretilere göre yasak olmayan herhangi bir faaliyet, eylem ya da nesne” olarak 

tanımlamaktadır (s. 2). Boğan ve Sarıışık (2018: 5) ise İslami turizm kavramını “kişinin Allah rızasını 

kazanma amacıyla seyahat etmesi sonucu ortaya çıkan bir turizm türü” olarak tanımlamıştır.  

Kavramsal olarak literatürde yaşanan yukarıdaki gelişmelere ek olarak, Müslüman-dostu otel 

işletmelerinin müşteriler tarafından nasıl algılandığı, müşterilerin bu otellere verdikleri geri dönüşleri 

araştıran çalışmalar yapılmıştır (Arpacı ve Batman, 2015a; 2015b; Arpacı vd., 2015; Sormaz vd., 2017; 

Zulkharnain ve Jamal, 2012; Muhamad-Yunus vd., 2015; Bilgin ve Karakuş, 2017; Battour vd., 2014; 

Battour vd., 2018). Spesifik olarak, Muhamad-Yunus ve arkadaşları (2015) müşterilerin Müslüman-

dostu otele yönelik farkındalık, hizmet kalitesine yönelik beklenti ve marka imajını algılamalarının 

otelde konaklama niyeti üzerine etkisini kavramsal olarak ortaya koymuşlardır. Zulkharnain ve Jamal  

(2012) ise, müşterilerin Müslüman-dostu otel işletmesine dair algıladıkları değerin müşteri tatmini ve 

olumlu ağızdan ağıza iletişim üzerine etkisini kavramsal olarak ortaya koymuşlardır. Bilgin ve Karakuş 

(2017), İstanbul bölgesindeki Müslüman-dostu otel işletmeleri müşterilerinin gittikleri otelin helalliğine 

yönelik değerlendirmelerini incelemişlerdir. Arpacı ve arkadaşları (2015) Müslüman-dostu otellerde 

konaklayan müşterilerin şikayetlerini ele alan bir çalışma yapmışlardır. Battour ve arkadaşları (2018) 

ise, Türkiye ve Malezya’da Müslüman olmayan turistlerin helal turizme yönelik algılamalarını ve 

tutumlarını belirlemeyi amaç edinmişlerdir. Yapılan çalışmalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, 

gidilen otelin helalliğine ilişkin duyulan memnuniyet ve yapılan şikayetler üzerine yeterince çalışmanın 

yapılmadığı söylenebilir. Dolayısıyla mevcut çalışma, ilgili alanyazındaki bu boşluğu doldurmayı 

hedeflemektedir. Yani bu çalışmanın temel amacı, Müslüman-dostu otel müşterilerinin helal konsepte 

ilişkin memnuniyet ve şikayetlerini incelemektir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Helal Kavramı 

Helal kavramı Arapça bir kelime olup, kabul edilebilir, caiz, mubah (yani yapılmasında dini herhangi 

bir sakınca teşkil etmeyen) anlamına gelmektedir. Helal kavramının zıttı ise haramdır. Helal kavramı 

kaynağını Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’an ve Hz. Muhammed (SAV)’in sünnetinden 

almaktadır. Helal kavramı sadece yiyecek-içecekle ilgili olmayıp, Müslümanların finans, turizm, 

kozmetik, lojistik, turizm gibi tüm yaşam alanında etkilidir (El-Gohary, 2016; Boğan vd., 2016; Boğan 

ve Sarıışık, 2018; Battour ve Ismail, 2016). Helal kavramı aynı zamanda, insanın yapmış olduğu 

eylem ya da şey’in İslamiyet’e uygunluğu noktasında verilen beş hükümden biridir. Diğerleri farz, 

müstehap (tavsiye edilen), mekruh ve haramdır (Faruki, 1966).   
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Müslüman-dostu Otel İşletmesi 

İlgili alanyazında Müslüman-dostu turizm kapsamında faaliyet gösteren otel işletmelerinin nasıl 

adlandırılacağına dair genel kabul gören bir yaklaşım henüz oluşmamıştır. Bu kapsama giren oteller; 

helal otel (Samori ve Sabtu, 2014; Battour ve Islamil, 2016), Şeriat’a uygun otel (Henderson, 2010; 

Muhamad-Yunus, Razak ve Ghani, 2015; Fadil ve Zulkifli, 2012), İslami otel (Stephenson, 2014; 

Razalli vd., 2012), Müslüman-dostu otel (El-Gohary, 2015; Samori vd., 2017) hatta tesettür otel 

(Sehlikoglu ve Karakas, 2016) gibi farklı isimlerle ele alınmaktadır. Bir otel işletmesinin helal otel, 

İslami otel ya da şeriata uygun otel gibi isimlerle adlandırılabilmesi için otelin yapmış olduğu 

uygulamalar, faaliyetler, yönetim ve operasyonlarının tam anlamıyla İslami ilkelere uygun olması 

gerekmektedir (Fadil ve Zulkifli, 2012). Tıpkı bu turizm çeşit ve yaklaşımlarının adlandırılmasında 

belirtildiği gibi konuya ilişkin herhangi bir yetki biriminin olmaması nedeniyle, bu otellerin hassas 

İslami terminolojilerle adlandırılmasının sakıncalı olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu otellerin 

Müslüman-dostu otel olarak adlandırılması daha uygundur. Bu otellerin taşıması gereken özellikler 

birçok çalışmada ortaya konulmuştur (Muhamad-Yunus vd., 2015; Battour vd., 2011; 2014; Henderson, 

2010; Rosenberg ve Choufany, 2009). Örneğin Rosenberg ve Choufany (2009) bu özellikleri, 

operasyon, tasarım ve finansla ilgili özellikler olmak üzere üç kategoride ele almıştır. Battour ve 

arkadaşları (2014) ise, ibadet olanakları, helal gıda, İslami eğlence, alkol ve kumarın olmaması, İslami 

giyinme kodları ve ahlaklılık olarak kategorize etmiştir.  

METODOLOJİ 

Veri Toplama ve Analiz 

Bu çalışmanın evrenini Alanya bölgesinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı Müslüman-dostu otel 

işletmeleri oluşturmaktadır. İlgili otellere, otel arama ve rezervasyon sitelerinden ulaşılmıştır. Bu siteler, 

islamitatil.com, tr.halalbooking.com, muhafazakarotelim.com, islamitatilyerleri.net, tatilvitrini.com, 

tatilsepeti.com, anitur.com ve tesetturoteller.com adreslerinden oluşmaktadır. Çalışma kapsamına giren 

toplam 8 otel olduğu belirlenmiştir. Bu otellerin ikisi 4 yıldızlı, altısı ise 5 yıldızlıdır. Müşterilerin 

gittikleri Müslüman-dostu otel işletmesine yaptıkları yorumlara ilgili sitelerden erişilmiştir. Çalışmada 

amaca ulaşma adına içerik analizi uygulanmıştır. 3456 yorum ya da değerlendirme şikayet ve 

memnuniyet kategorisine dahil edilmiştir. Mevcut çalışmada sadece otelin helal konseptine ilişkin 

şikayet ve memnuniyet yorumları üzerine çalışılmıştır. İlgili yorumlar araştırmacılar tarafından tema 

haline getirilmiş, farklı alt kategorilerde sıralanmıştır. Ardından ilgili temalara yapılan yorumlarda ne 

sıklıkla yer verildiği incelenmiştir.  

BULGULAR 

Araştırmada helal konseptte faaliyet sunan otel işletmelerine yönelik yapılan çevrimiçi 3456 yorum 

memnuniyet ve şikayet kapsamında değerlendirilmiştir. Bu yorumlardan 194’ünün helal kavramı ile 

ilişkili olduğu belirlenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular, turistlerin Müslüman 

dostu otellere ilişkin memnuniyet yorumlarının  (i) otelin fiziksel yapısı, (ii) giyim, (iii) mahremiyet, 

güvenlik ve gizlilik, (iv) ibadet araçları, olanakları ve hizmetler, (v) oteldeki helal konsept, ortam ve 

hizmetler, (vi) israf ve çevre koruma odaklı olduğu görülmektedir. 

Otelin fiziksel yapısıyla ilgili en fazla memnuniyet duyulan durum, bayan ve bayların bölümlerinin ayrı 

olmasıdır. İncelemelerde genel itibariyle bu durumun bayanlar tarafından daha olumlu karşılandığı 

belirlenmiştir. İngiltere ve Belçika’dan gelen bayan turistler bu durumdan memnuniyetini şu sözlerle 

ifade etmektedir: 

İngiltere 1: …Bayan ve bay bölümlerinin ayrı olması, bayanların mahremiyeti ve İslami açıdan oldukça 

önemli… 

Belçika 1: ….bayan ve bay plaj alanlarının ayrı olması, benim ve ailem için oldukça önemliydi….benim 

kendimi güvende hissetmemi ve inancına uygun tatil yapmamı sağladı. 

Oteldeki memnuniyet konularından biri de, oteldeki bayan ve bay misafirlerle birlikte personelin 

giyimlerinin İslami kurallara uygun olmasıdır. Almanya’dan oteli ziyaret eden bir turistin bu konudaki 

yorumu şu şekildedir:  
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Almanya 1: ….Oteldeki ortak alanlarda bayan ve bayların giyimlerine dikkat etmesi çok güzeldi. 

İncelemeler neticesinde turistlerin memnuniyetle karşıladıkları bir diğer durumun oteldeki mahremiyet, 

güvenlik ve gizlilik durumudur. Özellikle bayan turistler mahremiyet ve güvenlik noktasında 

yorumlarda bulunmuştur. Yorumlara ilişkin oluşturulan tema ise, bayanlara ve baylara özel bölümlerin 

gizliliği ve güvenliğidir.  

Almanya 2:….bayan ve bay alanlarının ayrılmış olması, bayan alanlarına bayanlardan başka kimsenin 

girememesi ve bunun kesin sınırlarının belirlenmiş olması gizlilik ve güvenlik açısından oldukça güzel… 

Oteldeki ibadet araçları, olanakları ve hizmetler turistlerin memnuniyetlerini belirttikleri bir diğer 

konudur. İbadet araç, olanak ve hizmetleriyle ilgili en fazla memnuniyet duyulan durum, otelde beş vakit 

ezanın okunmasıdır. Turistler bu durumdan memnuniyetini şu sözlerle ifade etmektedir: 

Fransa 1: ..helal seviyede her şey neredeyse mükemmel. Bir cami, odalarda bir Kuran-ı Kerim, 

Mekke’nin bir tablosu her şey ibadetimizi kolaylaştırmak ve bizi memnun etmek için planlanmıştı… 

İngiltere 2:…otelde caminin olması ve bu camide ezanın her vakit okunması gerçekten çok güzeldi. 

Hollanda 1: ….oteldeki camiden ezan sesinin duyulması mükemmel. 

İngiltere 3:…otelin tesislerinde bulunan caminin bulunması, bu camide ezanın okunması, personellerle 

birlikte Cuma günleri ibadet edilebilmesi…  

Turistlerin memnuniyetlerini ifade ettikleri bir diğer başlık otelin konseptiyle ilgilidir. Turistler otellerin 

helal konsepti ve ortamından yorumlarından övgüyle söz etmektedir.  

Kudüs 1: …otelin helal ortama sahip olması ben ve ailem için oldukça mutluluk verici… 

İsviçre 1:... oteldeki helal atmosfer oldukça güzel ve etkileyiciydi… 

Fransa 2:  …Müslüman ailelere uyarlanmış olanaklara sahip mükemmel bir otel… 

İngiltere 4: …ayrıca Müslüman ailelerin konaklayabilecekleri muhteşem yer… 

Memnuniyet yorumlarının yer aldığı bir diğer başlık, israftır. İsraf konusu turistler tarafından yeterince 

yorumlanmamasına karşın, yiyecek ve içeceklerin israfı turistler tarafından değerlendirilmiştir.  

İngiltere 5: …otel personeli artan yemeklerini hayvan barınaklarına vererek israfı azalttığını söyledi. 

Bu israfı azaltmak adına güzel bir uygulama. 

Tablo 1. Helal Konsepte İlişkin Memnuniyet 

Memnuniyet Konuları Frekans 

Toplam 

Yorumlar 

İçerisindeki 

Yüzdesi 

Helal Kavrama 

Yönelik Yorumlar 

İçerisindeki 

Yüzdesi 

Otelin Fiziksel Yapısı  

 

Bayan ve bay bölümlerinin ayrı olması 115 3,33 59,28 

Otelde cami ve/veya mescitlerin olması 79 2,29 40,72 

Otelin cami/mescidinin mimari yapısı 70 2,03 36,08 

Oteldeki camilerin erişebilirliği 4 0,12 2,06 

Giyim 

 

Oteldeki ortak alanlarda giyimin İslami kurallara 

uygunluğu  

11 0,32 5,67 

Mahremiyet, Güvenlik ve Gizlilik 

 

Bayanlara ve baylara özel bölümlerin gizliliği ve 

güvenliği 

61 1,77 31,44 
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Bayanlara özel bölümlerde mahremiyetin olması 31 0,90 15,98 

Bayan alanlarına girişte güvenlik kontrolü/arama 

yapılması 

10 0,29 5,15 

İbadet Araçları, Olanakları ve Hizmetleri 

 

Oteldeki camide beş vakit ezan okunması 23 0,67 11,86 

Otelin camisinde imamın olması 8 0,23 4,12 

Oteldeki camide Cuma namazının kılınıyor olması 7 0,20 3,61 

Odalarda ve camide Kuran-ı Kerim olması 6 0,17 3,09 

Odalarda kıble gösterici olması 4 0,12 2,06 

Odalarda seccade olması 2 0,06 1,03 

Mescidin her zaman açık olması 1 0,03 0,51 

Odada Mekke-i Şerif tablosunun olması 1 0,03 0,51 

Oteldeki Helal Konsept, Ortam ve Hizmetler 

 

Otelin Helal konsepti Muhafazakâr aileler için uygunluğu 75 2,17 38,66 

Otelin İslami/Helal ilkelere ve konsepte sahip olması 74 2,14 38,14 

Yiyecek ve içeceklerin İslami standartlara uygunluğu 21 0,61 10,82 

Otelin İslami ortam ve atmosfere sahip olması 10 0,29 5,15 

İsraf ve Çevre Koruma 

 

Yiyecek ve içeceklerin israf edilmemesi 2 0,06 1,03 

İslami otel olarak çevrenin korunması  1 0,03 0,51 

Araştırmada elde edilen bulgular incelendiğinde turistlerin helal konseptiyle hizmet sunan otellere 

ilişkin şikâyet yorumlarının (i) otelin fiziksel yapısı, (ii) kuralların yetersizliği, (iii) mahremiyet, güvenlik 

ve gizlilik, (iv) ibadet araçları, olanakları ve hizmetlerinin yetersizliği,  (v) İslami içeriklerin yetersizliği 

ve hassasiyetler, (vi) oteldeki yönetim, yapı ve hizmetlerin temsil ettiği konseptle uyumsuzluğu, (vii) israf 

ve çevrenin korunmaması başlıklarında kümelendiği görülmektedir.  

Turistlerin otelin fiziksel yapısıyla ilgili en fazla şikâyet ettikleri durum, bayan plaj alanının diğer 

otellerin plajlarından kesin sınırlarla ayrılmamış olmasıdır. Bu durum özellikle bayan turistlerde 

mahremiyet noktasında endişelere neden olmuştur. Genellikle bu yorumlarda diğer turistlerin 

kendilerini görmelerinden duydukları rahatsızlığı değil, karşı tarafta gördükleri uygunsuz giyim ve 

davranışlardan rahatsızlık dile getirilmiştir. Nitekim İsviçre’den gelen bir ziyaretçi bu durumu şöyle izah 

etmektedir. 

İsviçre 2: …Plaj açık plaj olduğundan denizde herkesle yüzerken iç içe olabiliyorsunuz. Bu durum helal 

bir tatil yapmak isteyen Müslümanlar için uygun değildir. Yakın otellerdeki turistler bikiniyle yüzerken, 

aynı zamanda turistlerin uygunsuz davranışlarını görebiliyorsunuz.  

Turistlerin otelle ilgili en fazla şikâyet ettikleri bir diğer durum, oteldeki kuralların yetersizliğidir. 

Otel’de helal’in ne olduğu, kurallarının ve sınırlarının neler olduğunun belirlenmemiş olması turistlerin 

şikâyetlerine konu olmuştur. Bu noktada en fazla şikâyet edilen durum, giyim noktasında kuralların 

olmamasıdır. Bayanlara özel alanlarda giyimin İslami kurallara aykırı olması turistlerin 

yorumlamalarında yer verdikleri başat konudur. Turistler bu rahatsızlıklarını şöyle ifade etmektedir: 

Belçika 2: …böyle bir otelde kıyafet düzenini çok önemli buluyorum. Birçok kadın kısa kıyafetler giyiyor. 

Bu otele geliş amacımız helal tatil, ama helal tatillerin keyfi yarı çıplak kadın ve erkeklerin olduğu 

yerlerde çıkmaz. 

İngiltere 6: …Bayanlara ayrılan bölümlerde bikinili birçok bayanın bulunması rahatsız edici ve otelin 

konseptiyle uyumlu değil. 

Almanya 3: Müslümanların giyim tarzlarına saygı göstermeyen turistlerinde otelde olması rahatsız 

edici. Otelde bu duruma saygı olmalı ve misafirlerde buna saygı göstermelidir. Genç Müslüman olsun 

ve olmasın bayanların bikini, mini şort, şeffaf, dekolte kıyafetler giydiğini görünce ben ve ailem çok 

şaşırdık… 
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Yorumlarda turistlerin şikâyetine konu olan bir diğer durum, oteldeki mahremiyet, güvenlik ve gizlilik 

tedbirlerinin yetersizliğidir. Turistler bu rahatsızlıklarını şöyle ifade etmektedir: 

İngiltere 7: Otelin plajı kendine özel olmadığından yan otellerden giyimi uygunsuz turistler bizim 

bulunduğumuz alana rahat bir şekilde gelebiliyordu. Otelin bu konuda güvenlik tedbiri olmaması 

şaşırtıcı… 

Turistler tarafından şikâyete konu olan bir diğer husus,  ibadet araçları, olanakları ve hizmetlerinin 

yetersizliğidir. Bu konuda özellikle camide okunan ezanın ses düzeyinin düşük olması turistler 

tarafından olumsuz yorumlara dâhil edilmiştir. Bu konuya değinen bir turistin yorumu şöyledir:  

Belçika 3: …oteldeki aktiviteler yüksek sesliydi….Ancak ezan sesinin düşük olması, bazen namaz 

çağrısını duymamıza engel oluyordu…. 

İslami içeriklerin yetersizliği ve hassasiyetler bir diğer şikâyet konusudur. Yorumlar incelendiğinde 

genel olarak tüm otellerde şikâyete konu olan durum: İslami anlayışla uyuşmayacak biçimde uygunsuz 

içeriğe sahip ve yüksek sesli müziğin çalınmasıdır. Birçok ziyaretçi bu konuda yorumda bulunmuştur. 

Bu konudaki yorumların bir kısmı şu şekildedir:  

İngiltere 8:… müziğin bu kadar yüksek sesle sunulmasına gerek yok. Ayrıca bu helal değil… 

Rusya 1:…genel olarak İslam’la alakalı olmayan müzikleri yüksek sesle çalmak İslami anlayışa uygun 

değil…  

İngiltere 9: …müzik korkunç! Bir helal otel için uygun değil. Müzik çalmak istiyorsanız, klasik fon 

müziği ve ilahi veya tasavvuf müziği çalabilirsiniz… 

İngiltere 10: ‘’..müzik bütün gün çok yüksek sesle çalındı ve oteldeki ses yankılanmasını 

hissedebiliyordunuz. Bu ses odanızda, hatta mescitte ibadeti zorlaştırıyor. 

Turistler tarafından şikâyete konu olan bir diğer konu, oteldeki yönetim, yapı ve hizmetlerin temsil ettiği 

konseptle uyumsuzluğudur. Bu konuda en fazla şikâyet edilen konu otelin konseptinin İslami anlayışa 

uyuşmamasıyla ilişkilidir. Ayrıca otelde çalışan personelin otelin temsil ettiği anlayışla uygun olmadığı 

da turistler tarafından değerlendirilmiştir. Bu konuda:  

Belçika 4: Otelin ‘ helal’ ismiyle sunduğu hizmet gerçekte bir İslami otel anlayışından ziyade, Müslüman 

kesimin ihtiyaçlarını karşıladığını gösteren aldatıcı bir pazarlama stratejisidir.  

Fransa 3: Otel İslami konsepte sahip değil. Sadece İslami konseptle insanları sömürüyor…İslami 

konsepte uygun faaliyetler sunmuyor. 

Şikâyet yorumlarının yer aldığı bir diğer başlık, israftır. İsraf konusu turistler tarafından, yiyecek ve 

içeceklerin israfı ekseninde değerlendirilmiştir.  

Belçika 5: …yemek çeşitliliğine karşın, müşterilerin tabaklarını yemekler hemen bitecekmiş gibi 

doldurmaları, ardından tabaklarındaki yemeklerin çoğunun artması ve dökülmesi İslam inancına aykırı. 

Yemek konusunda bir şeyler yapılmalı çünkü insanlar aşırı atık üretiyor. 

Fransa 4: …çöpe giden yemeklerin hesabını birlikte vereceğiz. 

  

 

 

 

Tablo 2. Helal Konsepte İlişkin Şikâyetler 

 

Şikâyet Konuları 
Frekans 

Toplam 

Yorumlar 

Helal Kavrama 

Yönelik 
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İçerisindeki 

Yüzdesi 

Yorumlar 

İçerisindeki 

Yüzdesi 

Otelin Fiziksel Yapısı 

 

Bayan plaj alanının diğer otellerin plajlarından kesin sınırlarla 

ayrılmamış olması 

19 0,55 9,79 

Bayan plajında mescidin müzik sesinin yüksek düzeyde 

duyulabildiği bir yerde olması 

6 0,17 3,09 

Oteldeki caminin abdest alma yerinin tahrip olmuş fiziksel 

görüntüsü 

1 0,03 0,51 

Kuralların yetersizliği 

 

Bayanlara özel alanlarda giyimin İslami kurallara uygun olmaması 57 1,65 29,38 

Bayanlara özel alanlara bayların, baylara özel alanlara bayanların 

girebilmesi, bu alanların kesin sınırlarla ayrılmamış olması  

42 1,22 21,65 

Oteldeki ortak alanlarda giyimin İslami kurallara uygun olmaması 35 1,01 18,04 

Sigara kullanımı ve/veya kullanım alanlarının sınırlandırılmamış 

olması 

30 0,87 15,46 

Ramazan ayında oteli ziyaret eden turistlerin oruç tutmaması 5 0,14 2,58 

Ortak kullanım alanlarında uygunsuz davranışlar 4 0,12 2,06 

Aile plajlarında veya havuzlarında bekâr turistlerin bulunabilmesi 2 0,06 1,03 

Mahremiyet, Güvenlik ve Gizlilik 

 

Otelde mahremiyet noktasında alınan güvenlik tedbirlerinin 

yetersizliği 

31 0,90 15,98 

Bayan alanlarına girişte güvenlik kontrolü/arama yapılması rahatsız 

edici 

10 0,29 5,15 

Bayan alanlarına girişte güvenlik kontrolü/arama yapılmaması 1 0,03 0,51 

İbadet Araçları, Olanakları ve Hizmetlerinin Yetersizliği 

 

Oteldeki camide ezanın düşük sesle okunması 6 0,17 3,09 

Oteldeki caminin kapalı olması 3 0,09 1,55 

Oteldeki camide klimanın olmaması 2 0,06 1,03 

Oteldeki camide imamın olmaması 2 0,06 1,03 

Otelin camisinde namaz vakitleri göstergesinin olmaması 1 0,03 0,51 

Odada kıble göstericinin olmaması 1 0,03 0,51 

İslami İçeriklerin Yetersizliği ve Hassasiyetler 

 

İslami anlayışla uyuşmayacak biçimde müziğin uygunsuz içerikte ve 

yüksek sesli olması  

72 2,08 37,11 

Otelde düzenlenen eğlence programlarında İslami anlayışa uygun 

olmayan gösterilerin olması 

7 0,20 3,61 

Otelde düzenlenen eğlence programlarında İslami içeriğin olmaması 3 0,09 1,55 

Çocuklar için düzenlenen mini disko etkinliklerinin İslami geleneğe 

uygun olmaması 

2 0,06 1,03 

Oteldeki eğlence programlarında yer alan görsellerde uygunsuz 

içeriklerin bulunması 

1 0,03 0,51 

Ezan okunurken, aktivite müziklerinin durdurulmaması 1 0,03 0,51 

Oteldeki Yönetim, Yapı ve Hizmetlerin Temsil Ettiği Konseptle Uyumsuzluğu   

 

Otel İslami konsepte olan uyumsuzluğu 22 0,64 11,34 

Otele ait internetteki bilgilerin gerçekteki bilgilerle uyumlu 

olmaması 

11 0,32 5,67 

Oteldeki personelin giyiminin İslami anlayışa uygun olmaması 10 0,29 5,15 

Otel personeli tarafından yapılan ırkçılık 5 0,14 2,58 
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Oteldeki personelin İslami otel konsepte dair yeterli bilinç ve 

hassasiyete sahip olmaması 

5 0,14 2,58 

Oteldeki personelin dövmeli olması 1 0,03 0,51 

İsraf ve Çevrenin Korunamaması 

 

Yiyecek ve içeceklerin israf edilmesi 29 0,84 14,96 

Çevrenin korunmaması 1 0,03 0,51 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Mevcut araştırmada, Müslüman-dostu otel müşterilerinin konakladıkları otelin helal özelliklerine dair 

online ortamda gerçekleştirdiği memnuniyet ve şikayet yorumları değerlendirilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre Müslüman-dostu otel işletmelerinde helalliğe ilişkin memnuniyetler;  (i) otelin fiziksel 

yapısı, (ii) giyim, (iii) mahremiyet, güvenlik ve gizlilik, (iv) ibadet araçları, olanakları ve hizmetleri, (v) 

oteldeki helal konsept, ortam ve hizmetler ve (vi) israf ve çevre koruma faktörlerinden oluşmaktadır. 

Öte yandan turistlerin şikâyetine konu olan hususların; (i) otelin fiziksel yapısı, (ii) kuralların 

yetersizliği, (iii) mahremiyet, güvenlik ve gizlilik, (iv) ibadet araçları, olanakları ve hizmetleri, (v) 

İslami içeriklerin yetersizliği ve hassasiyetler, (vi) oteldeki yönetim, yapı ve hizmetlerin temsil ettiği 

konseptle uyumsuzluğu ve (vii) israf ve çevrenin korunmaması faktörlerinden oluştuğu belirlenmiştir. 

Bu sonuçlar bir bütün olarak incelendiğinde elde edilen memnuniyet ve şikâyet kategorilerinin nispeten 

benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bu noktada turistlerin bir kısmı otellerdeki helal konusunda 

hassasiyet gerektiren uygulamalardan memnuniyetini dile getirirken, bir kısmı aynı otel veya farklı bir 

oteldeki uygulamaların yetersiz olduğu tespitinden hareketle, otellerin İslam dini ve temsil ettiği 

konseptle uyumlu olmayan uygulamalarından şikâyetçi olmuştur. Bu durum müşterilerin İslam’ı anlama 

ve yorumlama noktasındaki farklılıklarına bağlı olabileceği gibi otel işletmelerinin temsil ettiği konsepti 

yeterince özümsememiş olmasıyla da ilişkili olabilir.  

Araştırmanın sonuçlarına göre, turistlerin memnuniyet değerlendirmelerinde en fazla yer verdikleri 

konular, otelin fiziksel yapısıyla ilişkilidir. Bu noktada özellikle bayan ve bayların plaj ve havuzlarının 

ayrı olması, otelde ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri bir cami veya mescidin olmasını önemsedikleri 

sonucu elde edilmiştir. Öte yandan turistlerin en fazla şikâyet ettiği husus, oteldeki İslami kuralların 

yetersizliğidir. Bu durum otel işletmelerinin fiziksel yapı ve imkânlarını helal konseptle uyumlaştırırken, 

uygulama noktasında İslami hassasiyet ve denetimi sağlayacak kurallar geliştirmediğini göstermektedir. 

Bu kapsamda otel işletmelerinin helal konseptle uyumlu faaliyetler noktasında bütüncül bir yaklaşımdan 

uzak olduğu görülmektedir.  

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuca göre, otelin helal konsepte uyma çabası ve muhafazakar aileler 

için uygun ortama sahip olması, turistler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Öte yandan otellerin 

yönetim, yapı ve hizmetlerinin temsil ettiği konseptle uyumlu olmadığı şikâyete konu olmuştur. Nitekim 

araştırmada elde edilen bir diğer sonuç incelendiğinde turistlerin, eğlence programlarının İslam dinine 

uygun olmayan içerikte olması, özellikle havuz ve plajlarda mahremiyet noktasında yaşadıkları 

sıkıntılar, personelin otel konseptiyle uygunsuz giyim ve davranışlarından şikayetçi oldukları 

görülmektedir. Bu noktada, her ne kadar müşteriler otellerin konseptini memnuniyetle karşılasa da, 

otellerin temsil ettiği konseptle uyumlu olmadığı noktaları da ifade ederek esasen otellerden 

beklentilerine ilişkin ipuçları sunmaktadır. 

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç, turistlerin İslami açıdan önemli konu olan ibadet ve israf 

konusunda yeterli düzeyde memnuniyet ve şikâyetin belirtilmemesidir. Nitekim sonuçlar incelendiğinde 

ibadet araçları ve israf konusunda yapılan yorumların nispeten düşük olduğu görülmektedir. Buna karşın 

turizm sektöründe bilinen en önemli konulardan biri sektördeki israftır. Enerji tüketimi ve yiyecek 

içeceklerin israfı sektörde oldukça önemli bir sorundur. Turistlerin küçük bir kısmı yiyecek içecek israfı 

konusu ve bu konuda alınan tedbirlere ilişkin yorum yaparken, enerji ve su israfı hususunda alınan 

tedbirlere ilişkin turistlerin yorum yapmadığı belirlenmiştir. Turistlerin özellikle otelin israf önleme 

politikası yok ise bunu şikâyetlerine yeterince konu etmemeleri, otelin israf önleme politikası varsa 

bundan memnuniyetlerini açıklamamaları bir çelişki konusudur. Aynı şekilde ibadet araç ve ortamı da 
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yorumlara yeterince konu olmamıştır. Bu tespitlerden hareketle, işletme ve turist düzeyinde helal 

konsept, İslami hassasiyet ve içerik kavramlarının yeterince anlaşılmadığı ve özümsenmediği çıkarımı 

yapılabilir. Dolayısıyla bu otellerin İslami ya da helal otelden ziyade, Müslüman-dostu otel olarak 

nitelendirilmesi ne denli doğru olduğu sonucuna ulaşılabilir.  

Araştırmanın inceleme alanı 2018 yılında yapılan yorumlar ve Alanya örneklemiyle sınırlandırılmıştır. 

Bununla birlikte Türkiye’de birçok bölgede, il ve ilçede benzer isimlerle hizmet veren oteller 

bulunmaktadır. Araştırmalarda farklı zaman dilimleri ve bölgelere yönelik yorumlamaların incelenmesi 

ve değerlendirilmesi, helal konsept kapsamında hizmet sunan işletmelerin bütüncül bakış açısıyla 

değerlendirilmesini olanaklı kılacaktır. Bunun yanında, yasal anlamda bu oteller için kriterlerin 

geliştirilmesi ve otellerin bu kriterleri ne düzeyde yeterine getirdiğine bağlı olarak farklı 

derecelendirmelerin yapılması elzemdir. Bu durum, hem müşterilerin korunmasına hem de konseptin 

asgari kriterlerini yerine getiren otellerin korunmasına katkı sağlayacaktır.  
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Özet 
Dini ve tarihi kimliğe sahip mekânlar, dinler tarihi ve dinlerin toplumlara verdiği mesajların anlaşılmasında 

önemlidir. Birçok insan dini ve tarihi kimliğe sahip mekânları ziyaret etme, bu mekânlar hakkında bilgiler elde 

etme adına inanç turizmi faaliyetlerine katılmaktadır. Adıyaman ilinde bulunan ve Türkiye’de kabir yeri kesin 

olarak bilenen iki sahabeden biri olan sahabe Safvân Bin Muattal’ın kabr-i şerifi, inanç turizmi açısından önemli 

bir mekândır. Buna karşın, Safvân Bin Muattal’ın gerek ulusal gerekse yerel ölçekte bilinirlik düzeyi soru 

işaretidir. Araştırmada, Adıyaman ili ve bölge açısından büyük bir zenginlik kaynağı olan Safvân Bin Muattal’ın 

yöre halkı, yerel işletmeler ve sivil toplum temsilcileri tarafından bilinirliği görüşme tekniği ile değerlendirilmiştir. 

Elde edilen sonuçlar, yerel halkın Safvân Bin Muattal hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ve sahabenin 

türbesinin turizm açısından yeterli düzeyde değerlendirilmediğini göstermektedir. Bununla birlikte işletmelerin, 

turistik öğeleri farklılaştırma ve inanç turizmi kapsamında Safvân Bin Muattal’ın kabrine tur faaliyetlerinde yeterli 

düzeyde yer vermedikleri belirlenmiştir. Bu kapsamda, Güneydoğu bölgesinin önemli şehirlerinden biri olan 

Adıyaman ilinde Safvân Bin Muattal öncülüğünde inanç turizminin geliştirilmesi noktasında öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sahabe, Safvan Bin Muattal, Adıyaman, Turizm, İnanç Turizmi  

 

AN ESSENTIAL VALUE OF RELIGIOUS TOURISM IN ADIYAMAN: COMPANION 

SAFVAN BIN MUATTAL 

 

Abstract 
Religious and historical places are important for religion history and the messages that it gives societies. Many 

people attend religious tourism activities in order to visit places with religious and historical identity and to obtain 

information about these places. Prophet's Companions Safvân Bin Muattal grave (one of two certainly known 

Companions’ grave in Turkey) is an important place in terms of religious tourism. On the other hand, both the 

national and local level awareness of Safvan Bin Muattal is a question mark. In this study, the local people 

awareness level of Safwan Bin Muattal, which is a great source of wealth for Adiyaman and the region, was 

evaluated by making interview with local people and local authorities. The findings show that the local people do 

not have enough knowledge about Safwan Bin Muattal and the grave of the Companions hasn’t been evaluated 

adequately in terms of tourism. In addition to this, tourism enterprises do not sufficiently include Safvan Bin 

Muattal in their tour program within the scape of differentiating tourism product and religious tourism. Within the 

scope of this proposal, suggestions were made to develop religious tourism under the leadership of Safvan Bin 

Muattal in Adiyaman province, which is one of the important cities of Southeastern region. 

Keywords: Companion,  Safvan Bin Muattal, Adıyaman, Tourism, Religious Tourism 

 

 

 

 

 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          270 

 

GİRİŞ 

İnsanlık tarihinin geçmişe bakan en önemli değerleri ve tarihte yaşayan uygarlıklar hakkında bilgi sahibi 

olmanın temel kaynakları, tarihi eserlerdir. Tarihi eserler, tarihi kimliğe sahip eserler, kültürel ve 

ekonomik değere sahip eserler ve dini kimliğe sahip eserler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu noktada 

tarihi değer sahip eserler arasında kale, sur, köprü, hamam gibi eserler sayılabilirken, kültürel ve 

ekonomik değere sahip eserler eski paralar, yazıtlar, kitabeler gibi eserleri kapsamaktadır. Cami, türbe, 

tekke, zaviye, kilise, tapınak, müze, medrese, çeşme gibi eserler dini kimliğe sahip eserler arasında yer 

almaktadır (Şahiner, 2012). Bu eserlerin tümü gerek kültürel gerekse ekonomik anlamda önemli bir 

değer taşımaktadır.  Tarihi eserlerin kültürel ve ekonomik anlamda önem atfettiği başlıca alanlardan biri 

turizmdir. Turizm sektöründe tarihi, kültürel ve dini anlamda önem atfeden eserler pazarlanmakta, 

bireyler merak güdüleri neticesinde bu eserleri ziyaret etmektedir. Bireylerin merak güdüleri 

farklılaştığından talepleri de farklılaşmakta bu kapsamda turizme katılım durumları da çeşitlilik 

göstermektedir (Arıca, 2019). Bu durum bireylerin katılım amaçlarına göre farklı turizm türleri 

görülmesini sağlamaktadır. Bu türlerden biri inanç turizmidir. Din ile seyahat olgusunu bir araya getiren 

inanç turizmi kısaca, kutsal yerlere yönelik düzenlenen turizm etkinlikleri olarak izah edilmektedir 

(Kozak vd. 2011). Farklı din ve inanç yapısına sahip toplulukların inanç turizmi amaçlı faaliyetleri de 

farklılaşmaktadır. Hristiyanlar için kiliseler, Yahudiler için sinagoglar önemli inanç turizm alanları iken, 

Müslümanlar için Hz. Muhammed’in mezar-ı şerifi, Ka’be, Peygamber kabirleri, sahabe mezarları, 

türbeler, camiler inanç turizmi kapsamında önemli değerlerdir. Ülkemizde bulunan önemli inanç 

öğelerinin başında sahabe kabirleri ve türbeler gelmektedir. Türkiye’de kabr-i şerifi’nin yeri kesin olarak 

bilinen iki sahabe vardır. Bunlardan biri; kabri İstanbul’da bulunan Eyüp Sultan Hazretleri iken, diğeri 

kabri Adıyaman ilinde bulunan Safvân Bin Muattal Hazretleri’dir (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011). Eyüp 

Sultan Hazretleri her yıl binlerce Müslüman için bir ziyaret alanı olurken, Safvân Bin Muattal gerek 

yerel gerekse ulusal ölçekte yeterli düzeyde bilinmemektedir. Oysaki Safvân Bin Muattal Hazretleri, 

Hz. Muhammed (sav) döneminde hakkında ayet inen ve Resul-i Ekrem’in övgüyle bahsettiği bir sahabe 

ve İslam alemi için önemli bir değerdir (Danış, 2016). Bu çıkış noktasından hareketle hazırlanan 

araştırmada Safvân Bin Muattal Hazretleri’nin Adıyaman’da bilinirliği ve Adıyaman turizmi açısından 

öneminin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Seyahat ve İnanç Turizmi 

İnsan için ilk yaratılıştan bu güne en büyük tutku gezmek, görmek ve tanımak olmuştur. Bu amaçla 

insanlar, ilk çağlardan günümüze kadar seyahat amaçları farklı olsa da sürekli seyahat etmişlerdir 

(Kozak vd. 2011). Tarihsel süreçte yiyecek içecek arayışlarıyla başlayan seyahat hareketleri, M.Ö. 

4000’li yıllarda Sümerlerin tekerleği icadı ve kullanması, akabinde ticaret amaçlı seyahatlerle devam 

etmiştir (Albayrak, 2013). Bu süreci takiben Mısırlıların yollar inşa edip imparatorluklarını yeni 

merkezlere taşımak amaçlı yaptıkları seyahatler, Yunanlıların denizaşırı seyahatleri, Eski Yunan’da 

gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarını izleme amaçlı seyahatler tarihte önemli bir yere sahiptir. Ayrıca 

Roma döneminde gladyatör dövüşleri, spor aktiviteleri, sanatsal faaliyetler amaçlı geziler bugünkü 

anlamda turizm olayına yüksek bir katılımın sağlandığı seyahatlerdir (Kozak vd. 2011; Albayrak, 2013). 

Orta çağa gelindiğinde Kudüs, Mekke ve Medine gibi yerlere yapılan dini amaçlı seyahatler, Rönesans 

dönemi ve milattan sonra 1550 ile 1600 yılları arasında insanların tekrar eğlence, sanat gibi alanlara 

yönelişi neticesinde gerçekleştirilen ticaret ve eğlence amaçlı geziler, seyahat tarihinde önemli yere 

sahiptir (Albayrak, 2013). Milattan sonra 1700’lü yıllara bakıldığında, kültür, tarih ve bilimsel gelişim 

amaçlı gezilerden oluşan eğitim seyahatleri yani Grand Tour faaliyetleri gerçekleştirilmiştir (Mısırlı, 

2010). 1850’li yıllara değin profesyonel olmayan bir yapıda ve bireysel şekilde gerçekleştirilen seyahat 

hareketleri 1850’li yılları takiben organize bir yapıya bürünmüştür. İkinci Dünya savaşının akabinde 

uluslararası ölçekte yaşanan gelişmelerle turizm hareketleri kitlesel nitelik kazanmış, artan turistik 

talebe bağlı olarak turistik yatırımlar ve hareketler büyük bir gelişim yaşamıştır (Albayrak, 2013). 

Özellikle 1950’li yıllardan sonra, hızlı bir şekilde dünya çapında gelişim gösteren seyahat hareketlerine 

yoğun katılım, kitle turizm egemenliğinde şekillenen turizm hareketlerinin sürdürülebilir olmayacağı ve 

turistik talebin değişen özelliklerine bağlı olarak turizmin çeşitlendirilmesi zorunluluk haline gelmiştir 
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(Mısırlı, 2010; Kozak ve Bahçe, 2012). Bu kapsamda bir yandan turistik talebin kitle turizm aktiviteleri 

ve farklı seyahat amaçlarına odaklanan eğilimleri, öte yandan turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliği 

amacıyla turistik ürünlerin çeşitlendirilmesi, talebin bölgelere ve sezona yayılması amacıyla geçmişte 

var olan turistik aktivitelerin değişimini sağlayarak, turizmde alternatif üretimi ortaya çıkmıştır (Roney, 

2011; Arıca, 2018). Kültür, sağlık, kırsal, spor, inanç, gastronomi, doğa ve eğitim amaçlı turizm olarak 

nitelendirilen farklı turistik türler pazarda yer edinmiştir (Kozak ve Bahçe, 2012).  

Günden güne değişen ve kişiselleşen turistik talebin karşılanması adına turistik türlerin farklılaştırılması 

kapsamında (Arıca, 2018) son yıllarda uluslararası alanda olduğu gibi Türkiye’de de farklı turistik 

bölgelerdeki alternatif değerler turizme kazandırılmıştır. Bunlardan biri inanç turizmidir (Çelik, 2008: 

23). İnanç turizmi insanların bir yandan mensubu oldukları dinin kutsal mekânlarını öte yandan dini 

liderlerinin yaşadıkları yerleri görmek istemeleri sonucunda ortaya çıkan alternatif turizm 

çeşitlerindendir (Sezgin, 1995: 9). Kutsal yerlerin farklı dinlere mensup turistler tarafından ziyaret 

edilmesi ve dini inançları tatmin amacıyla yapılan seyahatler inanç turizmini açıklar (Tunç ve Saç, 1998: 

24).. Brahmanlıkta Benares; İslamiyet’te Mekke ve Medine; Hıristiyanlıkta Kudüs, Roma ve Efes; 

Musevilikte yine Kudüs kutsal mekânlar olarak en çok ziyaret edilen başlıca merkezlerdir (Sargın, 2006: 

3). İnanç turizmi kapsamında Kâbe, Kudüs, türbeler, zâviyeler, medreseler, mescitler, camiler, kiliseler, 

tapınaklar, müzeler başlıca seyahat edilen yerlerdir (Şahiner, 2012). 

Türkiye, birçok medeniyete beşiklik eden konumu ve İslam ülkesi olması itibariyle inanç turizmi 

kapsamında önemli gelişim potansiyeli barındırmaktadır (Şahiner, 2012: 12). Hemen hemen tüm 

bölgelerinde inanç turizmi kapsamında değerlendirilecek eserler bulunmaktadır (Öner ve Cansu, 2019). 

Türkiye’de inanç öğeleri bakımından zengin bölgelerden olan Güneydoğu Anadolu’da yer alan 

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa gibi şehirlerde Müslüman Arapların 7. yüzyıldan itibaren etkin 

oldukları bilinmektedir. Bu kişiler bölgeye gelerek çeşitli tekke ve zâviyeler kurarak, İslâmiyet'in bu 

bölgeye nüfuz etmesinde başat rol oynamışlardır. Ebuzer el-Gıffârî, Mahmud el-Ensârî, Hasan el-

Mekkî, Safvân Bin Muattal, Şeyh ibn-i Zafer ve Muhyiddin ibn-i Arabî gibi şahsiyetler ya kendileri 

bizzat bu bölgede zâviye açarak İslamiyet'e hizmet etmişler ya da bölgede verdikleri mücadelede şehit 

düştükten sonra Müslümanlar tarafından bazen bir makam olarak bazen de kendi mezarları olarak 

türbeleri inşa edilmiştir (Söylemez ve Tunç, 2017). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan İslami 

mimari örnekleriyle birlikte bölgenin en önemli inanç öğelerinin başında Adıyaman’da bulunan sahabe 

Safvân Bin Muattal’ın türbesi gelmektedir (Rençber, 2014; Rüzgar, 2016) 

Sahabe Safvân Bin Muattal 

Safvân Bin Muattal İslam dinine inananlar açısından önemli değer atfedilen bir sahabedir. Allah 

Resulünün (sav) mübarek iklimi içine giren ve o iklimden kalbine ve ruhuna ilhamlar akseden, kısa bir 

zamanda olsa, onun nurlu ikliminden istifade edip vefa içinde Rahmana kavuşan her mümin sahabidir 

(Doğan, 2013: 60). Sahabe-i Kiramın bir kısmı vali ve yönetici; bir kısmı kadı ve müfti; bir kısmı 

muallim ve öğretmen olarak gittikleri şehirlerde görevler üstlenmiş, hem sözlü hem de uygulamalı 

olarak Resul-i Ekrem’den aldıkları mirası insanlara öğretmişlerdir (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011). İlk 

İslam fetihlerine kapılarını açan Anadolu Coğrafyasında da sahabe kabirleri bulunmaktadır. 

Adıyaman’da medfün bulunan Safvân Bin Muattal, bu sahabilerden biridir. Safvân Bin Muattal, 

Anadolu’da kabir yeri kesin olarak bilinen iki sahabeden biridir. Diğeri kabr-i şerifi İstanbul’da bulunan 

Eyüp Sultan Hazretleri olarak bilinen Eba Eyyup El-Ensaridir (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011). Safvân 

Bin Muattal hakkında, Samsat beldesinde şehit olduğuna ve burada defin edildiğine dair Hikem-i Ataiyye 

Şehri Muhkem, İbn-ü Kesir Bidayet ve Nihayet Kitabı, İmam-ı Tabari’nin Tarihul Ümemi vel Mülk 

Kitabı, Ebul Hasan-ül Belzari’nin Futuh-ul Buldan Kitabı, Kamus-ul Alam Şemsettin-i Sami, Fütuh-ul 

Buldan Ebul Hasan, İbn-ü Esir-i Cezeri’nin Üsdül Ğa’be, El İsabe Fi Temyizissahabe, Kamus-ul Alam 

kaynaklarında bilgi mevcuttur (Ünalan, 2007: 10-26). 

Safvân Bin Muattal hicretin dördüncü senesinde Hendek savaşından önce, İslam’a düşman Arap 

kabilelerinden biri olan Süeymanoğullarından ayrılarak İslam’ı seçmiştir. Müslümanlığı kabul ettiği 

zaman Efendimiz (sav) onun için: Benim için yıllar önce yaptığı iyilikten sonra, doğru yolu bulması için 

Allah'a dua ettim. Allaha şükürler olsun ki bu gerçek oldu. Safvân şimdi sizin kardeşiniz. Bundan sonra 

ona ikinci Yusuf diyeceğim çünkü hem yüzü hem de kalbi Hz. Yusuf gibi güzel demiştir (Yağmur, 2014: 

163). Ayrıca Resul-i Ekrem’in (sav) hayatta iken ona iltifat edip değer verdiği bir sahabe olarak bilinen 
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Safvân Bin Muattal hakkında Efendimiz ‘Ben Onun Hakkında (Safvân Bin Muattal) Ancak Hayır 

Biliyorum’ diyerek onun dürüstlüğünü dile getirmiştir (Danış, 2016). Safvân Bin Muattal (ra) fazilet 

sahibi, yüksek ahlâki değerlere sahip, kahraman ruhlu, iyi huylu, güzel ahlâklı ve temiz seciyeli bir 

sahabedir (Doğan, 2013). Onun duygu, tutum ve davranış biçimini, Hz. Peygamber ‘hayırlı’ birisiydi 

şeklinde veciz bir ifadeyle izah eder (Danış, 2016). 

Tebliğ ve cihat ordusunun komutanı olan Safvân Bin Muattal, Allah Resulünün yanında bulunmuş, 

bütün gaza ve seriyyelere (düşman üzerine gönderilen küçük askeri birlik) katılmış sahabedir. İslam’ın 

ilk yıllarında Anadolu’nun İslamlaşmasında büyük katkıları olan Safvân Bin Muattal (Rençber, 2014: 

209), Resul-i Ekrem’in vefatının ardından Şam ve Irak Fetihlerine katılmış, hem Fırat ve Dicle arasında 

kalan Cezire bölgesinin hem de Diyarbakır, Urfa ve Adıyaman’ın fetihlerinde yer almıştır. (Türkiye 

Diyanet Vakfı, 2011).  Urfa’nın fethinin ardından, Adıyaman Samsat’ı fethederek oraya yerleşmiş, 

yıllarca burada komutanlık/valilik yapmış ve burada şehit olmuştur (Ünalan, 2007: 4). Safvân Bin 

Muattal Hazretleri İfk olayı olarak bilinen durumdan dolayı iftiraya uğramış ve Ehl-i Beyt içinde hedef 

tahtası haline gelmiştir (Doğan, 2013). Bu iftira Nur Sure-i Celilesinde beraatiyle ilgili ayetlerle 

sonlanmış ve Safvân Bin Muattal temize çıkmıştır. Sahabenin türbesinin mevki, Adıyaman’ın Samsat 

İlçesine bağlı Taşkuyu köyü sınırları içerisinden tepelik bir alandadır  (Ünalan, 2007: 4). Safvân Bin 

Muattal ömrünün yaklaşık altı yılını Resul-i Ekrem’le, iki yılını Hz. Ebubekir’le, vefatına kadar geçen 

kırk yıllık süreyi ise Adıyaman bölgesinde geçirmiştir (Türkiye Diyanet Vakfı, 2011).  

İnanç turizmi açısından önemli bir değer atfeden Safvân Bin Muattal’ın İslama geçişi öncesi, geçiş 

süreci, İslamiyet’e geçiş sonrası hayatı ve üzerine atılan İfk/İftira hadisesini alanyazında konu edinen 

araştırmalar mevcuttur. Genel itibariyle bu araştırmalarda Safvân Bin Muattal’ın hayatı anlatılmış veya 

hayatındaki önemli bölümlerden kesitler alınarak bunun üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Ünalan 

(2007: 3) yaptığı araştırmada Safvân Bin Muattal’ın hayatını kaynaklarda incelemiş ve sahabenin 

hayatından kısa bilgiler sunmuştur. Bu araştırmada sahabe hakkında bilgilerin bulunduğu olduğu sekiz 

kaynak kitaba ulaşılmıştır. Doğan (2013) gerçekleştirdiği araştırmada seçkin toplumun bir üyesi olan 

Hz. Safvân Bin Muattal’ın (ra) hayat hikâyesinden çok kısa bir kesit sunmuştur. Şulul  (2013) Safvân b. 

Muattal‘ın (ra) İfk/iftiraya maruz kalması hadisesini ana hatlarıyla ele almıştır. Bir diğer araştırmada 

halk inançları bağlamında Alevîlerce türbe ve yatırlara yapılan ziyaretler hakkında yapılan 

değerlendirmede, Alevilerin Safvân Bin Muattal’ın türbesini ziyaretleri değerlendirilmiştir. Araştırmada 

yöre Alevîlerinin ve Sünnilerinin Sahabi türbesini özellikle kutlu doğum haftaları ve özel günlerde sıkça 

ziyaret ettikleri belirlenmiştir (Rençber, 2014).  Danış (2016) gerçekleştirdiği araştırmada Safvân Bin 

Muattal Hazretlerinin İslam dinine geçiş sürecini ve bu sürecin ardından yaşananları anlatmaktadır. 

Söylemez ve Tunç (2017) 18. yüzyılda Besni ilçesindeki cami ve cami görevlileri üzerine 

gerçekleştirdiği araştırmada Safvân Bin Muattal’ın türbesinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve 

Adıyaman için önemli bir inanç öğesi olduğunu ifade etmiştir.  Bir diğer araştırmada, hicretin beşinci 

yılında Medine’de Resul-i Ekrem’in ailesine, münâfıkların elebaşı ve ekibinin desteği ile yapılan 

İfk/iftira hadisesi ve hadise üzerine inen ayet kapsamında Safvân Bin Muattal değerlendirilmiştir 

(Erdoğan, 2018). 

Safvân Bin Muattal’ın İslamiyet açısından önemi ve İslam dinindeki yeri birçok araştırmada 

incelenmesine karşın, turizm alanyazınında Safvân Bin Muattal’ın türbesinin inanç turizmi kapsamında 

değerlendirildiği araştırma sayısı sınırlıdır. Safvân Bin Muattal’ın türbesinin inanç turizmi kapsamında 

atfettiği önem bir kısım araştırmada ve turizm raporlarının belli bölümlerinde incelenmiştir. Rüzgar 

(2016) Adıyaman ilinin turistik potansiyelini belirlenmesi üzerine gerçekleştirdiği araştırmada, 

Adıyaman’da yapılabilecek turizm ve rekreasyon faaliyetleri içinde ilk sırayı inanç turizmi (%91,5) 

aldığını tespit etmiştir. Adıyaman merkezinin, Kahta ve Samsat ilçelerinin İslam ve Hristiyan dinlerine 

mensup turistlerin uğrak yeri olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda Safvân Bin Muattal’ın türbesini, inanç 

turizmi açısından önemli bir değer olarak ifade etmiştir. 
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METODOLOJİ 

Veri toplama 

Bu çalışmanın amacı, Adıyaman ili ve bölge açısından büyük bir zenginlik kaynağı olan Safvân Bin 

Muattal’ın yöre halkı ve işletmeler tarafından bilinirliği araştırmaktır. Çalışmanın amacına ulaşması 

adına nitel araştırma yöntemi veri toplama tekniklerinden olan görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. 

Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme tekniğinden faydalanılmasının 

temel sebebi, katılımcılardan farklı fikirlerin ve bakış açılarının keşfedilmesine imkân sunmasıdır 

(Cavana vd., 2001). Bunun yanında yarı yapılandırılmış görüşme formunun kullanılmasının nedeni ise, 

görüşme esnasında katılımcının verdiği cevaplara bağlı olarak ortaya çıkabilecek kritik soruların 

sorulmasına imkân sunmasıdır (Bryman ve Bell, 2015). Araştırmanın soruları Şahiner (2012), Eşitti ve 

Kıngır (2015), Öner ve Cansu (2019) tarafından hazırlanan çalışmalardan uyarlanmıştır. Çalışmada altısı 

yerel halktan bireyler, ikisi işletme yöneticisi ve ikisi sivil toplum örgütü temsilcisi olmak üzere toplam 

10 kişiyle görüşme yapılmıştır. Görüşme esnasında katılımcıdan izin alınarak ses kaydı cihazı 

kullanılmıştır. Kaydedilen görüşmeler ardından yazıya geçirilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz 

yoluyla değerlendirilmiş ve tartışılmıştır.  

 

ANALİZ VE BULGULAR 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler nihayetinde elde edilen veriler betimleyici analiz ve 

içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada kapsamında katılımcılara yöneltilen sorular ve 

katılımcıların cevapları şu şekildedir (Bkz: Tablo 1). 

 

Tablo 1: Görüşme Soruları ve Betimleyici Analiz Bulguları 

Safvân Bin Muattal kimdir? G: 1-2-3-5-6-7-9-10: Sahabedir. 

G: 4-8: Safvân Bin Muattal mezarı Adıyaman’da olan bir sahabedir. 

 

Safvân Bin Muattal’ın kabri 

nerededir? 

G: 1: …Adıyaman’da olduğunu biliyorum. Türbesi uzakta. 

G: 2-5-6-8: Samsattadır. 

G: 3-7: Sahabenin kabri, Samsattadır. 

G: 4-10: Safvân Bin Muattal’ın kabr-i şerifi Samsat ilçesi yakınındadır.  

G: 9: Safvân Bin Muattal’ın varlığından haberdarız, kabri de 

yanılmıyorsam Samsat’ta.  

Safvân Bin Muattal’ın kabrinin 

Adıyaman’da olduğunu ne kadar 

zamandır biliyorsunuz? 

G: 1: Beş yıl oldu öğreneli. 

G: 2: ….yurt isimleri, tabelalarda afişler gördüm, kim diye merak ettim 

ve araştırdım. Bu ismin ne anlama geldiğini, kimi temsil ettiğini 

internette araştırma yaparak öğrendim. Üç yıl falan oldu. 

G: 3: Fazla zaman olmadı, üç yıl falandır biliyorum. 

G: 4: …biz küçükken hep bahsi geçerdi. Safvân Bin Muattal hakkında 

büyüklerimiz bilgiye sahipti. Bizde onlardan öğrendik. 

G: 5-7: …işte dört yıl falandır. 

G: 6: …çok eskiden beri biliyorum. 
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G: 8: Safvân Bin Muattal’ın kabrini, Safvân Bin Muattal projesi vardı o 

yapıldığı tarihte duydum, o zamandan beri biliyorum. 

G: 9-10: …bayağı olmuştur. Tahminen beş yıl. 

Adıyaman halkı Safvân Bin 

Muattal hakkında yeterli bilgiye 

sahip midir? 

G: 1: Bence yeterli bilgiye sahip. 

G: 2: …Nemrut deyince herkes anlatıyor ama Safvân hakkında çok şey 

bilmiyoruz.  

G 3: Safvân Bin Muattal’ın ismi hemen hemen tüm halk tarafından 

bilinmekte. Yalnız sadece Adıyaman halkının çok az bir kısmı hakkında 

ayrıntılı bilgiye sahip diye düşünüyorum. 

G: 4: …ben büyüklerimden öğrendim, şimdi çevreme ve torunlarıma 

bakıyorum, onlar bilmiyor… demek ki değerlerimizi fazla tanıtmıyoruz. 

G: 5-9: ….biliyoruz. Ama bunu yaymıyoruz. 

G: 6: Bence, köyler ve beldelerde toplumun neredeyse %50’lik bir grubu 

sahabeyle ilgili hiçbir bilgi bilmemekte, hatta Adıyaman sınırları içinde 

bile böyle bir türbenin olduğunu bilmeyen kişilerde mevcuttur.  

G: 7: Bence değil. Sadece Safvân Bin Muattal’ın sahabe olduğunu ve 

kabrinin Samsat’ta olduğunu biliyoruz. Bende hakkında çok şey 

bilmiyorum. 

G: 8: …yerel halkın çoğu kim olduğunu bilmiyor. Bilmeyenlerin 

başında gençlerimiz geliyor. 

G: 10: Evet varlığından haberdarız. Ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ama 

bence ne ben ne de diğer insanlar hakkında yeterli bilgiye sahip değil. 

 G: 1: …turizm için önemli bir değerdir. Ama yeterince faydalanılmıyor. 

G: 2-7: ….Adıyaman turizmi için çok ama çok değerli ama bizde 

yeterince bilmediğimizden üzerinde durmuyoruz. 

G: 3: Değerlerimizi sahiplenmemiz ve tanıtmamız açısından çok 

önemlidir.  

G: 4-5-9: Safvân Bin Muattal inanç turizmini geliştirmemiz için 

önemlidir.  

G 6: Safvân Bin Muattal’ı iyi tanıtırsak Adıyaman turizmi oldukça 

gelişir. Bu sayede hem işletmeler hem de yerel halk para elde eder ve 

Safvân Bin Muattal’ın tanınması için elinden geleni yapar. 

G 8: Bence Safvân Bin Muattal, Eyüp Sultan’ın İstanbul’a katkısı kadar 

olmazsa da, Adıyaman’ın özellikle Müslümanları şehre çekmeye 

yönelik önemli bir değeridir.  

G: 10: Safvân Bin Muattal ilimizde dini öğeleri tanıtmamızda öncü 

olabilir. 

 

Safvân Bin Muattal’ın türbesi 

Adıyaman’daki İnanç turizmi 

noktasında yeterli düzeyde 

değerlendiriliyor mu? 

 

G 1-5-10: Kesinlikle değerlendirilmiyor.  

G: 2: …Nemrut’un gölgesinde kaldığından yeterli düzeyde 

değerlendirilmiyor. 

G: 3: Bence değerlendirilemiyor.  
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G: 4: Ne yazık ki değerlendiremiyoruz. Bana gelen talepler sadece özel 

sayılan dini günlerde, o da yerel halkla sınırlı genelde… 

G: 6: Bence değerlendiremiyoruz. Ben bir işletme yöneticisi olarak, 

Adıyaman’a gelen turistleri biliyorum. Turistler daha çok Nemrut, 

Karakuş, Cendere, Perre, Gölbaşı gibi yerleri tercih ediyor. Safvân Bin 

Muattal dediğimizde ise o da kim sorusuyla karşılaşıyoruz. Belki bize 

gelen turistlerin % 5’i Safvân Bin Muattal’ı soruyor. Onlara da özel araç 

tahsis ediyoruz gidiyorlar. 

G 7: Değerlendirilmiyor. Biz kendimiz bile ziyaret etmiyoruz. Dışarıdan 

gelen turistlerde bilmiyor ki, böyle bir sahabenin mezarının burada 

olduğunu. 

G: 8: …keşke yeterince değerlendirebilsek ve bu kadar önemli bir 

sahabeyi Türkiye hatta Dünya’ya tanıtabilsek. 

G: 9: Değerlendiremiyoruz, ne yazık ki…. 

Safvân Bin Muattal’ın türbesi 

Adıyaman’da inanç turizmi 

noktasında yeterli düzeyde 

değerlendirilmemesinin nedenleri 

sizce nelerdir?  

 

G: 1-3-10: İlgisizlik, umursamazlık. 

G: 2: Adıyaman’da bilinen turistik yerler var Nemrut gibi, niye yeni 

yerler tanıtalım ki olanı tutuyoruz. 

G: 4: Safvân Bin Muattal’ın bilinmemesi, Adıyaman’ın değerlerine 

gereği kadar önem vermemesinden kaynaklanıyor. Birde ilgisizlik var 

tabi... 

G: 5: ….bana göre en temel sorun halkın yeterli bilgiye sahip olmaması, 

olanlarında sahip çıkmaması. 

G: 6: …alt yapı ve üst yapı çalışmaları yeterli düzeyde gerçekleşmemiş, 

tanıtım çok az. 

G: 7: …çevremde gördüğüm ve duyduğum kadarıyla burada konaklama, 

yiyecek içecek yerleri yok. Bence bu nedenledir.  

G: 8: Safvân Bin Muattal’ın türbesinin olduğu yerde yol düzgün, orada 

insanların vakitlerini harcayabilecekleri alanlarda var, yeni cami 

yapılıyor bence gitmek için her şey mevcut. Ama Safvân Bin Muattal’ın 

tanıtım ve proje çalışmalarının sadece Diyanet’e bırakılmış, birkaç sivil 

toplum örgütünün çabasıyla tanıtamayız. Herkes, yani tüm ulusal ve 

yerel birimlerin işbirliği yapması gereklidir.  

G: 9: Yerel yönetimler’in Safvân Bin Muattal’ı tanıtacak, Adıyaman 

turizminde ön plana çıkaracak herhangi bir şey yapmaması diyebilirim. 

 

Safvân Bin Muattal Hazretleriyle ilgili katılımcıların verdiği cevaplar incelendiğinde, Safvân Bin 

Muattal’ın Resul-i Ekrem döneminde yaşamış bir sahabe olduğunu, kabrinin Adıyaman’da olduğunu ve 

Adıyaman turizmi ve gelişimi açısından önemli bir yere sahip olduğunu bildiği görülmüştür. Bununla 

birlikte, Safvân Bin Muattal hakkında yerel halkın nispeten yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadığı 

belirlenmiştir.  Bu gerekçeler başta olmak üzere turizm paydaşlarının yeterli ilgi ve desteği sunmaması, 

türbenin tanıtımının yetersiz olması, türbenin bulunduğu yerdeki altyapı ve üstyapı eksiklikleri 

nedeniyle Safvân Bin Muattal Hazretlerinin türbesinin Adıyaman’ın İnanç turizmi potansiyeli 

kapsamında yeterince değerlendirilmediği katılımcılar tarafından aktarılmıştır (Bkz: Tablo 2). 

Tablo 2: Katılımcıların Safvân Bin Muattal Hakkındaki Görüşlerinin Analizi 

Safvân Bin Muattal Kimdir? Katılımcı Sayısı Frekans 
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Sahabedir. 10 %100 

Bilmiyorum 0 %0 

Safvân Bin Muattal’ın Kabri Nerededir?  

Adıyaman’ın Samsat İlçesi 10 %100 

Safvân Bin Muattal’ın Kabrinin Adıyaman’da Olduğunu Ne Kadar Zamandır Biliyorsunuz? 

3 yıl 2 %20 

4 yıl 2 %20 

5 yıl  3 %30 

10 yıl 1 %10 

10 yıldan fazladır 2 %20 

Adıyaman Halkı Safvân Bin Muattal Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip Mi? 

Sahip 4 %40 

Kısmen Sahip 4 %40 

Sahip Değil 2 %20 

Safvân Bin Muattal’ın Adıyaman Turizmi Açısından Önemi Hakkındaki Görüşleriniz Nelerdir? 

Adıyaman turizminin gelişmesi 

için önemlidir. 

5 %50 

İnanç turizmi için önemli bir 

değerdir. 

5 %50 

Adıyaman’ı ziyaret eden Turist 

sayısını arttırır. 

3 %30 

Adıyaman’ın tanınırlığını geliştirir. 2 %20 

Adıyaman halkı ve işletmelerine 

ekonomik katkı sağlar. 

2 %20 

Adıyaman’daki dini öğelerin 

tanıtımı için önemlidir 

2 %20 

Adıyaman’daki değerleri tanıtma 

ve sahiplenme açısından önemlidir. 

1 %10 

Safvân Bin Muattal’ın Türbesi Adıyaman’daki İnanç Turizmi Noktasında Yeterli Düzeyde Değerlendiriliyor 

Mu?  

Evet 0 %0 

Hayır 10 %100 

Safvân Bin Muattal’ın Türbesi Adıyaman’da İnanç Turizmi Noktasında Yeterli Düzeyde 

Değerlendirilmemesinin Nedenleri Sizce Nelerdir? 

Ulusal düzeyde ilgisizlik 6 %60 

Yerel yönetimin ilgisizliği 6 %60 

Yerel halkın ilgisizliği 6 %60 

Tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği 5 %50 

Yerel işletmelerin ilgisizliği 4 %40 

Turistik talebin yetersizliği 3 %30 

Alt yapı olanaklarının yetersizliği 3 %30 

Üst yapı olanaklarının yetersizliği 3 %30 

Türbenin bilinirliğinin 

Adıyaman’daki diğer turistik 

öğelerden geride kalması 

2 %20 

Yerel halkın yeterli bilgiye sahip 

olmaması 

2 %20 

Adıyaman’da turistik değerlere 

gerekli önemin verilmemesi 

1 %10 

 

 

 

 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          277 

 

SONUÇ 

İslam kaynaklarında Kabr-i şerifinin Anadolu’da bulunduğu kesin kanıtlanan iki sahabeden biri olan 

Safvân Bin Muattal’ın türbesi Adıyaman’dadır. Bu gerek bölge gerekse il açısından büyük bir zenginlik 

kaynağıdır. Bu zenginliğin farkında olmak ve zenginlikten istifade edebilmek için bu değeri bir yandan 

yerel öte yandan ulusal ölçekte bilinir kılmak gereklidir. Zira bu kıymetli eserlerin bilinirliği bir yandan 

insanlara manevi hatıralar bırakılması adına, öte yandan bölgenin gelişimini sağlayacak faaliyetlerden 

biri olan inanç turizminin geliştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Buna karşın Safvân Bin 

Muattal’ın türbesi ulusal ve yerel ölçekte yeterli düzeyde ilgiyi görmediği, turizmdeki yeri ve payının 

düşük olduğu önemli bir gerçektir. Bu eksende gerçekleştirilen araştırmada, Safvân Bin Muattal’ın yerel 

ölçekte bilinirliği, Adıyaman turizmi ve inanç turizmi açısından önemi yarı yapılandırılmış görüşme 

yöntemiyle değerlendirilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, Safvân Bin Muattal’ın kim olduğu ve kabrinin 

nerede olduğunun katılımcılar tarafından bilindiği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak sahabenin kabrinin 

Adıyaman’da olduğunu bilen katılımcılardan ikisi bu bilgiye 10 yılı aşkın bir süredir sahiptir. Safvân 

Bin Muattal’ın kabrinin 678 yılından beri Adıyaman’dadır. Bu durum sahabenin bölgedeki varlığının 

yerel halk tarafından bilinirliğinin bile uzun bir geçmişe sahip olmadığını göstermektedir. Ayrıca, 

araştırmada elde edilen bir diğer sonuca göre, yerel halkın Safvân Bin Muattal hakkında yeterli düzeyde 

bilgiye sahip olmadığını belirlenmiştir. Yakın bir zamanda sahabenin türbesinin Adıyaman ilinde 

olduğunun öğrenilmiş olması ve yerel halkın sahabe hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ilgisizliğin 

göstergelerindendir. Nitekim araştırmada elde edilen sonuçlarda halkın sahabe ve türbesi tanıtımı 

konusunda da ilgisiz ve umursamaz olduğunu belirlenmiştir.  

Araştırmada, Safvân Bin Muattal’ın türbesinin inanç turizmi açısından yeterli düzeyde 

değerlendirilmediği saptanmıştır. Buna karşın yerel halk sahabenin türbesinin turizme kazandırılması 

durumunda bir takım faydaları beraberinde getireceği konusunda hem fikirdir. Bu noktada Safvân Bin 

Muattal’ın türbesinin inanç turizmi kapsamında değerlendirilmesinin bir yandan Adıyaman’ı ziyaret 

eden turist sayısını arttırarak turizmin gelişiminin sağlanmasına katkı sunacak, diğer yandan bu gelişim 

yerel ölçekte turizmden elde edilecek faydanın arttırılmasından önemli bir aktör olacaktır. Tüm bunlarla 

birlikte araştırmada Safvân Bin Muattal’ın türbesinin inanç turizmi kapsamında yeterli ölçekte 

değerlendirilmemesinin bir takım faktörlerle ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bunların başlıcaları 

bürokratik destek ve paydaşların ilgisizliğidir. Nitekim yerel yönetimlerin Safvân Bin Muattal ilgili 

faaliyetlerde yeterli düzeyde yer almadığı, işletmelerin ise tur programlarında Safvân Bin Muattal’ın 

türbesine yönelik gezilere yer vermedikleri bunu kanıtlar niteliktedir. Bununla birlikte, alt ve üst yapı 

olanaklarının yeterli olmaması türbenin inanç turizmi kapsamında değerlendirilmemesinde önemli bir 

etkendir. Türbe’de yürütülen düzenleme projesinin, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının İstanbul 

Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmesinin yerel paydaşların sürece katılımını 

nispeten kısıtlamaktadır. Bu noktada yerel paydaşların sürece katılımını arttırıcı girişimlerle, esasen il 

düzeyindeki yapıyı daha iyi bilen yerel unsurların sürece dâhil edilmesi, yerel ölçekte aktif paydaşların 

ilgilerini bu odağa taşımalarını sağlayacak ve sürecin daha verimli işleyişine katkı sunacaktır. 

Araştırma sonuçlarında ve alanyazında belirlenen önemli bir diğer konu, Safvân Bin Muattal Hazretleri 

ve türbesi yeterli düzeyde tanıtım yapılmadığından gerek ulusal gerekse uluslararası alanda yeterli 

düzeyde bilinirliğe sahip olmamasıdır. Bu noktada öncelikle yerel ölçekte sahabenin tanıtılmasını 

olanaklı kılacak bilgilendirmeler ve etkinliklerin düzenlenmesi sahabenin optimum düzeyde tanıtılması 

sağlayacaktır. Akabinde türbenin ulusal düzeyde daha bilinilir kılınıp, daha fazla turist çekmesi adına 

yerel işletmeler, sivil toplum örgütleri ve yerel halkın katılımıyla eşgüdümlü olarak yürütülecek tanıtım 

kampanyaları, bu noktada önemli girişimler olacaktır. Tüm bunlarla birlikte, Adıyaman’da Nemrut, 

Perre, Cendere, Kâhta Kalesi gibi turistik öğelerin turizmde baskın öğeler olması işletmelerin 

girişimlerinin bu öğelere yoğunlaşmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum işletmelerin talep odağından 

olmayan faaliyetlere yönelik girişimlerini sınırlarken, yeni turistik öğelerin turizme kazandırılmasını 

güç kılmaktadır. Adıyaman’da Hz. Safvan Bin Muattal, Üzeyir Peygamberin Makamı, Abuzer Gaffari, 

Mahmut El Ensari, Zeynel Abidin Türbesi gibi birçok inanç öğesi bulunmaktadır. Bu eserlere yönelik 

sistemli bir çalışma sonucunda talep sağlayıcı girişimlerin gerçekleştirilmesi ilin inanç turizmi alanında 

önemli bir konuma erişmesine olanak tanıyacaktır. 
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Araştırmada Adıyaman’da faaliyet gösteren seyahat işletmeleri, sivil toplum örgütleri ve yerel halktan 

bilgi elde edilmiştir. Bu noktadan hareketle geniş örneklemlerden verilerin elde edilmesi, Safvân Bin 

Muattal Hazretlerinin türbesinin inanç turizmi kapsamında değerlendirilmesi açısından daha somut ve 

genellenebilir bilgiler elde edilmesini olanaklı kılacaktır. Aynı zamanda araştırmada yerel unsurlara 

odaklanılmıştır. Bununla birlikte turizm faaliyetlerinin önemli bir öğesi olan turistler üzerinde Safvân 

Bin Muattal hakkında bir çalışmanın yürütülmesi sahabe ve türbesinin turistlere tanıtımını 

sağlayacakken, farklı bir bakış açısıyla türbenin turizme kazandırılmasında kritik öneme sahip 

bileşenlerin tespiti olanaklı olacaktır.   
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Özet: 

Amacı: Bu çalışmanın temel amacı, helal turizm konseptinde hizmet verecek seyahat acentalarının 

hizmet içerikleri ve standartları hakkında bir model önerisi geliştirmektir. 

Araştırma Yöntemi: Çalışmada literatür taraması ve doküman analizi yöntemleri kullanılmıştır.  

Bulgular: Seyahat acentalarının iş süreçleri, hizmet içerikleri ve dünya genelinde helal konseptli turizm 

işletmeleri ile ilgili geliştirilen standartlar incelenmiş, konuyla ilgili literatürdeki çalışmalar 

değerlendirilmiştir. Bu işlemlerin ardından helal konseptli seyahat acentaları için bir model önerisi 

geliştirilerek, helal turizm konseptinde faaliyet gösterecek seyahat acentalarının standartları hakkında 

bir model oluşturulmuştur. 

Sonuç ve öneriler: Çalışma sonucunda, helal turizm konseptinde hizmet verecek seyahat acentalarının 

etkinliklerinin İslam inancına uygun olması, etkinlikler esnasında sunulan yiyecek-içecek hizmetlerinin 

helal kriterlerine sahip olması, etkinlik ve tur organizasyonlarının katılımcıların ibadet saatlerine 

uyumlu olması, Ramazan ayı ve diğer dini anlamda önem arz eden zamanlara özgü tur içerikleri 

geliştirilmesi gibi çeşitli kriterler oluşturulmuştur. 

Kısıtlılıklar: Çalışmada önerilen modelin turizm sektöründe gerçekte uygulanabilirliğine dair bir örnek 

bulunmamaktadır. Çalışmanın en önemli kısıdı budur. 

Anahtar kelimeler: Helal turizm, Helal konseptli seyahat acentesi, Helal tur, Helal transfer hizmetleri. 

 

TRAVEL AGENCY IN HALAL TOURISM: A MODEL PROPOSAL 

Abstract: 

Aim: The main aim of this study is to develop a model proposal about the sevice contents and standards 

of the travel agencies that will operate in halal tourism concept. 

Methodology: The literature review and document analysis methods were used in this study.  

Findings: Business processes of travel agencies, service contents and standards developed for halal 

tourism around the world have been examined and studies related to the subject have been evaluated in 

the literature. Following these operations, a model proposal for halal concept travel agency was 

developed and a model was created about the standards of travel agencies operating in halal tourism 

concept. 

Conclusion and Implications: As a result of this study, various criteria have been set for the activities 

of travel agencies who will serve in the concept of halal tourism to be in accordance with Islamic belief, 

food and beverage services offered during the activities to be in accordance with halal criteria, and for 

the activities and tour organizations to be in harmony with the time of. 

Limitations: In this study, there are no examples of the actual applicability of the proposed model in 

the tourism sector. This is the most important limitation of the study. 

Keywords: Halal tourism, Halal concept travel agency, Halal tour, Halal transfer services. 
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Özet 

Beslenme, insanların yaşamlarını devam ettirme sürecinde çok önemli bir yere sahip olan ihtiyaçlardandır. Ancak 

günümüzde beslenme olgusu bir ihtiyaçtan öte alternatiflerin fazla olması nedeniyle tercihe göre değişen bir 

kültürün oluşmasını sağlamıştır. Böylece her insan kendi ilkelerine göre belirlediği gıda ürünlerini tüketmeye 

başlamıştır. Özellikle dini inanışları çerçevesinde gıda ürünü tüketen insanların içeriğinde ne olduğunu tam olarak 

bilmediği veya daha önce tatmadığı/karşılaşmadığı bir gıda ürününe tereddütle yaklaştığı bilinmektedir. Özellikle 

yeme-içme konusunda dini hassasiyetleri olan tüketicilerin tüketim davranışları merak edilmektedir. Bu noktadan 

hareketle bu araştırmada tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıda eğilimleri arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan saha araştırmasıyla elde edilen verilerin analizleri 

yapılmış, tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıda eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

sonucuna varılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakarak yeni gıda ürünlerini tüketenlerin helal gıdaları da tükettikleri, 

helal gıda ürünlerine eğilimli olan tüketicilerin de yeni ürünleri denedikleri söylenebilir. Ancak yine de var olan 

tereddütlerin ortadan kaldırılması için hem yiyecek-içecek işletmelerinde hem de gıda ürünlerinin satıldığı yerlerde 

gıdayla ilgili daha açıklayıcı bilgilerin verilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Gıda, Helal Gıda, Tüketici Tercihleri 

 

A RESEARCH ON DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NEW FOOD 

EVALUATIONS OF CONSUMERS AND HALAL FOOD TENDENCIES 

Abstract 

Nutrition is one of the most important needs in the process of sustaining people's lives. However, nowadays, 

nutritional phenomenon has created a culture that changes according to preference because of the need of 

alternatives other than a need. Thus, each person started to consume the food products he determined according to 

his own principles. It is known that people who consume food in the context of religious beliefs are hesitantly 

approaching a food product that does not know exactly what is in the content or that they have never experienced 

before. Consumption behaviors of consumers with religious sensitivities are particularly curious about eating and 

drinking. From this point of view, the aim of this study is to determine the relationship between the new food 

evaluations of consumers and the halal food trends. For this purpose, the data obtained by the field research were 

analyzed and it was concluded that there was a significant relationship between the new food evaluations and the 

halal food trends of the consumers. According to the results of the research, it can be said that consumers who 

consume new food products consume halal foods and consumers who are prone to halal food products try new 

products. However, in order to eliminate the existing hesitations, more explanatory information should be given 

about food in both restaurants and where food products are sold. 

Keywords: New Food, Halal Food, Consumer Preferences 
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GİRİŞ  

İnsanoğlu, yaşamı boyunca öncelikle fizyolojik sonrasında ise psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarını 

karşılamak istemiştir. Ancak her insan hayatını idame ettirebilmek için birincil ihtiyacı olan fizyolojik 

ihtiyaçlarını gidermek zorundadır. Bu ihtiyaçların başında gelen beslenme ihtiyacı tarih öncesi 

dönemlerde avcılık ve toplayıcılıkla sağlanırken; ateşin keşfi, tarımın başlaması, hayvanların 

evcilleştirilmesi dolayısıyla yerleşik yaşama geçilmesiyle birlikte ürün çeşitliliğinin artmasına ve 

karnını ne bulursa doyuran insandan, yediklerini seçmeye başlayan insana dönüşmesine sebep olmuştur. 

Ürün ve hizmetin kalitesinde yaşanan artış tüketici konumuna gelen insanların hangi ürünü neden satın 

alacağı konusunda kararsız kaldığı bir dönemi başlatmıştır. Bu dönemde ise üreticiler “en iyiyi üreterek” 

tüketici kararsızlığını ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Özellikle gıda ürünü üreten işletmeler tüketici 

karar verme sürecine yönelik araştırmalar yaparak işletmelerinin pazardaki konumunu sağlamlaştırmaya 

çalışmışlardır.  

Tüketici davranışları; insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak üzere ürünleri, hizmetleri, fikirleri ve 

deneyimleri seçmeleri, satın almaları, kullanmaları ve elden çıkarmalarını kapsamaktadır (Kotler, 

2000:87). Satın alma bilinç düzeyleri artan insanlar ise seçimlerini yaparken yalnızca tat/kalite/fiyat 

olarak beğendikleri/uygun buldukları gıda ürünlerini değil, aynı zamanda dini inanışlarına uygun olan 

gıda ürünlerini tercih etmektedirler. Bu durumda oluşan bu yeni pazar İslami kurallara uygun olarak 

üretilmiş helal gıdaları tercih eden tüketicilerden oluşmaktadır. İnançlı insanlar olarak nitelendirilen bu 

tüketicilerin yaşam tarzları helal gıdaya olan talebi oldukça önemli oranda artırmıştır.  

Piyasadaki gıda ürünlerinin çeşitlerinin oldukça fazla olması ve bu gıdaların kaynakları konusundaki 

endişeler, tüketicilerin içeriğinde ne olduğundan emin olmadığı tüm ürünlere yönelik bir tereddüt 

yaşamasına neden olmaktadır. Özellikle insanların beslenme ihtiyaçlarını karşılayan yiyecek-içecek 

işletmelerinde üretilen tüm ürünlerin nasıl ve ne şekilde üretildiğinin tam olarak bilinememesi, aynı 

zamanda bakkal/market/süpermarket/avm benzeri yerlerde satılan ambalajlı ürünlerin de dini açıdan 

helal olup olmadığının bilinmemesi tüketicilerin bilmediği/tanımadığı ürünü reddetmesine neden 

olmaktadır. Yukarıda sıralanan sebeplerden dolayı bu çalışmada tüketicilerin yeni bir gıdayı 

değerlendirmeleri ile helal gıda eğilimleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bunun sonucunda ise, 

tüketicilerin tereddütleri ve beklentilerine yönelik öneriler geliştirilmiştir.  

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Yeni Gıda Değerlendirmeleri 

Her insan yaşamını sürdürmek için gerekli olan besinleri tüketmek yani beslenmek zorundadır. Anne 

karnında başlayan ve yaşamın sonlanmasına kadar devam eden (Kutlu ve Çivi, 2009) bu süreçte 

beslenme; büyüme, gelişme, üreme, dokuların yenilenmesi gibi faaliyetlerin gerçekleşmesini 

sağlamaktadır. Tüm insanlar bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için besinlere ihtiyaç duymaktadırlar. 

Ancak bu besinler insanların yaşına, cinsiyetine, genetik yapısına, sahip olduğu hastalıklara, kültürel ve 

dini inançlarına ve içinde bulunduğu duygusal duruma göre farklı etkiler göstermektedir (Erdoğan, 

2005:3). Son yıllarda bu farklılıkların yanı sıra insanların beslenme ihtiyaçlarını karşılarken farklı yeme 

davranışları sergilediğine yönelik bir takım araştırmaların da yapılmaya başlanması yemek yemenin 

psikolojik önemini ve hatta yemek-din ilişkisini de ortaya koymaktadır.  

Günümüzde insanlar temel ihtiyaçlarından biri olan yeme-içme (beslenme) ihtiyacını karşılarken 

kendilerine has bir beslenme tarzı oluşturmaya başlamışlardır. Bazı insanlar sadece hayatlarına kolaylık 

sağlayan hızlı ürünleri (fast-food) tüketirken, bazıları sağlıklı ve hijyenik olanı, bazıları geleneksel ve 

yöreseli, bazıları ise hiçbir ayrım yapmaksızın her yiyeceği tüketmektedir. Bu tercihlerin her birini ayrı 

bir grup veya Pazar segmenti olarak ayırmak gerekir. Belirli bir beslenme alışkanlığına sahip olan 

insanların, yeni yiyecekleri denemede ve tüketmede isteksiz davranmaları, literatüre “yiyecekte yenilik 

korkusu” olarak girmiş ve konuya ilişkin bir takım araştırmalar yapılmıştır. “Food Neofobia” olarak da 

adlandırılan bu durum, yiyeceklerden sakınma durumu olarak da ifade edilebilir (Özgen ve Türkmen, 

2018). Pliner ve Hobden (1992) food neofobisini “insanların yeni yiyecekleri tüketmede veya denemede 

isteksiz bir şekilde davranması” olarak tanımlamaktadırlar. Tuorila vd. (2001) food neofobisinin 
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biyolojik bir mekanizma olduğunu düşünmektedirler. Çünkü onlara göre insanlar kendilerine zarar 

verebileceğini düşündükleri yiyeceklerden kaçınmaktadırlar. Bu durumda food neofobisinin sağlıkla 

doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir.  

Tüketicilerin yeme davranışları incelendiğinde, daha önce deneyimlediği yiyecekleri daha fazla tercih 

ettkleri (Muhammed vd. 2016), yeni yiyecekleri deneyimleme konusunda isteksiz oldukları (Choe ve 

Cho, 2011), yeni yiyeceklere olan yaklaşımlarında yenilikçi, şüpheci veya gelenekçi olabilecekleri 

(Özgen, 2014), endişeli ve daha az maceracı oldukları (Knaapila vd. 2011) yönünde çalışma sonuçlarına 

rastlanmaktadır. Bu doğrultuda yiyecek-içecek işletmelerinin menülerinde yer alan yeni yemeklerin 

neofobik kişiler tarafından tüketilme olasılığının düşük olduğu tahmin edilmektedir.  

Helal Gıda Eğilimleri 

Helal, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “dinin kurallarına aykırı olmayan, dini bakımdan 

yasaklanmamış olan, haram karşıtı” olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda helal kavramının din, inanç 

ve maneviyat ile ilgili konuları ele aldığı görülmektedir (Belen vd. 2018: 150). Helal kavramı kozmetik 

endüstrisi, bankacılık ve finans sektörü, turizm faaliyetleri, ilaç sanayi, yiyecek-içecek sektörü gibi 

birçok sektörü kapsamaktadır (Ab Talib ve Mohd Johan, 2012: 91). Müslümanların dini inançları gereği 

İslam dinine uygun bir şekilde yaşamaları için Kur’an-ı Kerim’de helal konusunda belirtilen talimatlara 

uymaları gerekmektedir. Bu talimatlardan biri de yiyecek-içecek tüketimine yöneliktir. Çünkü İslam 

dininde yiyecek-içecek tüketimine ilişkin bir takım kısıtlamalar mevcuttur. Bu durum “helal gıda” 

kavramının ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Helal gıda ise Gıda Kodeksi Komitesi’ne göre; “İslami 

kurallara göre yasaklanan herhangi bir maddeyi içermeyecek şekilde hazırlanması, işlenmesi, taşınması 

veya depolanması; bu durumun haricinde işlenen herhangi bir gıdayla hazırlanması, işlenmesi, taşıma 

ya da depolaması sırasında doğrudan herhangi bir gıda ile temas etmemesi gereken ürün” şeklinde 

tanımlanmıştır (CAC, 1997). 

Herhangi bir ürünün helal gıda olarak nitelendirilebilmesi için o ürünün bir takım özelliklere sahip 

olması gerekmektedir. Bu özellikler (Ab Talib ve Mohd Johan, 2012: 92, Çallı, 2014: 44) şöyledir: 

 Haram olarak kabul edilen ya da İslami koşullara uygun bir şekilde kesilmemiş hayvanların 

etini içermemeli, 

 İslami açıdan kirli (necis) olduğu düşünülen bir malzemeyi içermemeli,  

 Zararlı olmamalı, güven vermeli, 

 Kirli (necis) olarak kabul edilen veya helal olmayan ürünlerle birlikte tutulmamalı ve 

depolanmamalı, 

 İçeriğinde insana ait herhangi bir parça bulunmamalıdır.  

Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de birçok ayet-i kerimede insanlığın hoş, sağlıklı ve temiz 

gıdaları tüketmeleri gerektiği belirtilmiş ve haram gıdalar üzerinde durulmuştur. Buna göre haram olan 

gıdalarla ilgili genelleme yapmak gerekirse; leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, 

boğulan, darp edilerek öldürülen, düşme sonucu ölen, boynuzlanarak öldürülen, yırtıcı hayvanlar 

tarafından parçalanan hayvanların yenilmesi yasaktır. Bu yasaklamalar Bakara, 2/173; Maide, 5/3; 

Enam, 6/145; Nahl, 16/115 süre ve ayetlerinde açık bir şekilde ifade edilmektedir. Ayrıca Bakara, 173; 

Enam, 145 ve Nahl, 115 sure ve ayetlerinde zorda kalanların başkalarının haklarına saldırmadan ve sınırı 

aşmadan haram olanları da tüketebileceği anlatılmaktadır. Bu doğrultuda Müslümanların ayet ve 

surelerden yola çıkarak en fazla et ve et ürünlerini tüketirken tereddüt ettiği/edeceği söylenebilir. 

Günümüzde et ve et ürünlerine; domuz eti, domuz eti türevleri ve domuz yağı gibi bir takım maddeler 

katılabilmektedir (Batu, 2013). Bu nedenle hem içeriğinde haram olan maddelerin bulunması hem de 

yanlış usullerle kesimlerin yapılması o etin ve et ürünlerinin haram olarak nitelendirilmesine sebep 

olmaktadır (Şeker, 2018: 366). Et ve et ürünlerinin yanı sıra gıda sanayinde kullanılan hayvansal katkı 

maddelerinin bulunduğu gıdalar da helal gıda tüketenlerin dikkat etmesi gereken gıdalar arasındadır. 

Tekle vd. (2013), hayvansal kaynaklı gıda maddeleri içinde kanın dışındakilerin İslam dininin helal 

kıldığı ve uygun kesimlerle elde edilen hayvanlardan elde edildiği takdirde gıda üretiminde 

kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığını ifade etmektedirler. Ayrıca alkollü içeceklerin 

tüketilmesi ve yemeklerde kullanılmasının da haram olarak nitelendirildiği söylenebilir.  
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Özellikle dini boyutuyla dikkat çeken helal gıdaların önemli bir hedef kitlesinin olması helal gıdaların 

ekonomik boyutunu da gözler önüne sermektedir. Son yıllarda helal gıdaların satın alınmasına yönelik 

yapılan araştırmalar bazı tüketicilerin dini açıdan bazı tüketicilerin de sağlık açısından bu gıdalara 

yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bilinçli tüketici satın aldığı “helal gıda”nın helal gıda sertifikasının 

olup olmadığını da öğrenmekte, bu sertifikalara ve konuya ilişkin yasal düzenlemelere 

güvenmektedirler. Bu durum ise helal gıda pazarının genişlemesini sağlamaktadır. 

Yeni Gıda Değerlendirmeleri ile Helal Gıda Eğilimleri İlişkisi 

Günümüzde beslenme ihtiyacının karşılanması için gerekli olan gıdanın seçimi yalnızca gıdanın sahip 

olduğu besin öğelerine veya gıdanın vücuda sağladığı katkılara yönelik olarak düşünülmemektedir. 

İnsanlar arasındaki sosyo-kültürel, ekonomik ve din gibi farklılıklar insanların seçimlerini etkilemekte, 

özellikle gıda ihtiyacını giderme konusunda büyük bir etki gösterdiği görülmektedir. İnsanların gıda 

ihtiyaçlarının karşılanmasında özellikle dini inanışlarına göre tercihlerde bulunmaları, günden güne 

büyüyen bir pazarın oluşmasını ve tüketicilerin helal kurallar çerçevesinde satın alma işlemlerini 

gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Bu durumda inançlı insanların “helal olana” yönelmeleri neticesinde 

yalnızca dinleri gereği izin verilen yiyecek ve içecekleri tükettiği görülmektedir.  İnanılan din, 

toplumların yemek kültürlerinin oluşmasında oldukça etkili bir unsurdur. Dinin beslenme üzerindeki 

etkilerini inceleyen araştırmalarda çoğunlukla üç büyük dinin yapısı incelenmekte ve birbiriyle 

kıyaslanmaktadır. Örneğin domuz eti, Müslüman ve Yahudiler için reddedilen/haram kılınan bir 

gıdayken, Hristiyanlar için bir dayanışma unsuru olarak görülen bir gıdadır (Gürhan, 2017: 1208-1209). 

Dinin, insanların tüketimine izin verdiği helal ve tüketimini yasakladığı haram gıdalar, toplumların 

yemek kültürlerini şekillendirmiş ve helal olmayan yiyecekler yenilmemiştir. 

İslam dini, yemekle ilgili en belirgin ve en kapsamlı kuralları içeriğinde barındıran bir dindir (Freedman, 

2008: 11). Dolayısıyla bu dine mensup olan kişilerin de haram olandan uzak durması, helal olana 

yönelmesi gerekmektedir. Yasakların yeme-içme üzerine olması ise Müslümanları ne yedikleri veya 

yediklerinin içinde haram olan herhangi bir gıda maddesi olup olmadığına dair meraka 

yönlendirmektedir. Bu nedenle de özellikle ev dışında tüketilen tüm gıdalara güvensizlik, tereddüt, 

cesaret edememe gibi duygularla yaklaşılmaktadır. Bu durumda dininin gereğini yerine getirmek üzere 

helal gıda odaklı gıda tüketimini gerçekleştiren tüketicilerin yeni ve farklı yiyecekleri denemekten ve 

ne olduğunu bilmediği yiyeceği yemekten korkacağı düşünülmektedir. İnanılan dinin gerektirdiklerinin 

tüketicilerin satın alma ve karar verme süreçlerinde etkili olduğuna yönelik yapılan çalışmalar da bu 

veriyi desteklemektedir. Bu verilerden hareketle aşağıdaki hipotezler kurulmuştur. 

H1: Tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıda eğilimleri arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

H1a: Tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıda satın alma arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H1b: Tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıdayı satın aldığı yer arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

H1c: Tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıda düşüncesi arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H1d: Tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıda sertifikasyonu arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

H1e: Tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıdayı hediye ürün ve indirimli alma 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H1f: Tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile hela gıda fiyatı arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu araştırma tüketicilerin helal gıda eğilimleri ile yeni gıda değerlendirmelerini belirlemek, bu 

doğrultuda özellikle helal gıda eğilimi olan tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri konusundaki tutum 

ve algılarını değerlendirmek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmaktadır. Son yıllarda 

gastronomi alanında gelişen yeni trend ve uygulamalar ile tüketicilerin isteklerinde meydana gelen 

değişimler daha önce denenmemiş olanı denemeye imkan sağlamaktadır. Ancak özellikle yiyecek-

içecek sektörünü etkileyen bu değişim ve gelişimlere her tüketicinin olumlu bir algı göstermesi mümkün 

olmayacağından ve helal gıda pazarına büyük bir talep söz konusu olduğundan restoranlarda gelişen 

değişimlere ayak uydurmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle helal gıda ürünlerine yönelik 

olarak alışveriş yapan tüketicilerin herhangi bir yeni gıdayı veya daha önce tatmadığı herhangi bir gıdayı 

tatma/deneme konusunda çekineceği tahmin edilmektedir. Dini açıdan tükettiği/tüketeceği bir gıdanın 

dini kriterlere uygun olup olmadığını düşüneceğinden her yeni gıdayı tadarken/denerken tereddüt 

edecek/korku yaşayacaktır. Bu bağlamda son yıllarda büyük bir hızla gelişim gösteren yiyecek-içecek 

sektöründeki değişimlerin tüketicilere nasıl yansıdığını ortaya koymak gerekmektedir. Bu doğrultuda 

araştırmanın kapsamını yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıda eğilimleri arasındaki ilişki 

oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Değişkenleri ve Ölçümü 

Çalışmada saha (alan) araştırması, araştırma stratejisi olarak belirlenmiş ve literatür taraması yapılarak 

araştırmada kullanılacak olan ölçeklere karar verilmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerden 

ilki Dali vd. (2008) tarafından geliştirilen, Kurtoğlu ve Çiçek (2013) tarafından faktör analizi yapılan 

helal gıda eğilimi ölçeği, diğeri ise Pliner ve Hobden (1992) tarafından oluşturulan FNS (Food 

Neophobia Scale/Yiyecekte Yenilik Korkusu Ölçeği) ölçeğidir.  

Ölçekler belirlendikten sonra anket formu oluşturulmuştur. Üç bölümden oluşan anketin ilk bölümünü 

tüketicilerin demografik özellikleri oluştururken, ikinci bölümde yeni gıda değerlendirmelerine, üçüncü 

bölümde ise helal gıda eğilimlerine yönelik ölçek ifadelerine yer verilmiştir. Demografik özellikler; 

cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir durumu, medeni durumu ve mesleği ifade eden sorulardır. Yeni gıda 

değerlendirmelerine ilişkin 10 ifade, helal gıda eğilimlerine ilişkin ise 36 ifade bulunmaktadır.  

Araştırmada kullanılan ölçekler, daha önceden güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış ölçeklerdir. Bu 

ölçeklerin kullanılmasıyla oluşturulan anket formu tüketicilere uygulanmıştır. Bu noktada araştırmanın 

evrenini Erzurum il merkezinde ikamet eden yiyecek-içecek işletmelerinden hizmet satın alan tüketiciler 

oluştururken örneklemini ise basit tesadüfi örneklem yönteminin kullanılmasıyla anketin uygulandığı 

tüketiciler oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 200 anket dağıtılmıştır. Hatalı ve eksik bilgi olanlar 

çıkarılarak toplamda 172 anket analiz edilmiştir. 

 

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Katılımcılardan elde edilen veriler SPSS İstatistik Paket Programı yardımıyla bilgisayar ortamında 

analiz edilmiştir. Çalışma amacına uygun olacak şekilde çeşitli istatistiksel analizler yapılmıştır. 

Tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıda eğilimleri arasındaki ilişkinin tespiti amaçlandığı 

için korelasyon analizi yapılmıştır. Bu sebeple analiz aşamasına geçilmeden önce verilerin normal 

dağılım gösterip gösterilmediği incelenmiştir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin +2 ile -2 arasında 

olmasından dolayı verilerin normal dağılım gösterdiği (Kunnan, 1998) tespit edilmiştir. Ayrıca 

tüketicilerin helal gıda eğilimlerini ölçmeyi amaçlayan ölçeğin boyutlarını belirmek amacıyla faktör 

analizi yapılmıştır. 0,50’nin altında kalan KMO değerli ifadeler analizden çıkarılmış (Hair vd., 2010; 

Sharma, 1996) ve faktör analizine o şekilde devam edilmiştir. Analizden çıkarılan ifadeler şu şekildedir: 

“Tüketicilerin tükettiği tüm ürünler helal ürün sertifikalı olabilir.”, “Düşük fiyat düşük kalite demektir.” 

ve “Helâl ürünleri numunesini denedikten sonra satın almayı tercih ederim.”. Yapılan analiz sonucunda 

6 adet faktör belirlenmiştir (helal gıda satın alma, helal gıda satın alınan yer, helal gıda düşüncesi, helal 

gıda sertifikasyonu, hediye ürün ve indirim, helal gıda fiyatı). 
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Güvenirlik Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenirliğini ortaya koyabilmek amacıyla söz konusu ölçeğin 

Cronbach’s Alpha katsayına bakılmıştır ve bu değer 0.866 olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Güvenirlik Analizi 

Cronbach’s Alpha N 

0.866 46 

Yukarıdaki tablodaki Cronbah’s Alpha değerinin 0.80’in üzerinde olduğu görülmektedir. Alpha’nın 

0.80 ≤ α ≤ 1.00 olması ölçeğin yüksek güvenirlikte olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2010). Ayrıca 

çalışmada kullanılan ölçeği oluşturan boyutlara ilişkin Cronbach’s Alpha değerleri Tablo 2’de 

gösterildiği gibidir. 

Tablo 2. Boyutlara İlişkin Cronbach’s Alpha Değerleri 

Boyutlar Cronbach’s Alpha 

Yeni Gıda ,732 

Helal Gıda Satın Alma ,708 

Helal Gıda Satın Alınan Yer ,704 

Helal Gıda Düşüncesi ,727 

Helal Gıda Sertifikasyonu ,824 

Hediye Ürün ve İndirim ,810 

Helal Gıda Fiyatı ,701 

 

Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin ilk olarak örneklemin demografik yapısını ortaya koyabilmek amacıyla 

tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Tablo 3’de de görüldüğü üzere katılımcıların % 66 oranında 

erkeklerden ve evlilerden oluştuğu belirlenmiştir. Yaş bakımından örneklemin neredeyse yarısına 

yakınının (%44,8) 32-38 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların yaklaşık % 42’sinin gelir 

durumunun 5400 TL ve üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örneklemin eğitim durumunda ilk sırayı 

lisansüstü eğitim derecesine sahip olan katılımcılar oluşturmaktadır. Katılımcılara açık uçlu soru olarak 

yöneltilen mesleğe ilişkin verilen cevaplar yedi başlık altında toplanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde 

katılımcıların sırasıyla memur, esnaf, işçi, öğrenci, ev hanımı, işsiz ve tüccardan oluştuğu görülmüştür.  

Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet N % Yaş N % 

Erkek 114 66,3 18 ve altı 15 8,7 

Kadın 58 33,7 19-24 28 16,3 

Eğitim Durumu N % 25-31 13 7,6 

Ortaöğretim 19 11 32-38 77 44,8 

Lise 24 14 39-45 15 8,7 

Ön Lisans 24 14 46-52 17 9,9 

Lisans 49 28,5 53-59 4 2,3 

Lisansüstü 56 32,5 60 ve üzeri 3 1,7 

Gelir Durumu N % Meslek N % 

1400 TL ve altı 41 23,8 Memur 57 33,1 

1401-2400 19 11 İşçi 27 15,7 

2401-3400 6 3,5 Esnaf 30 17,4 

3401-4400 6 3,5 Tüccar 9 5,2 
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Tüketicilerin Yeni Gıda Değerlendirmeleri ile Helal Gıda Eğilimleri Arasındaki İlişkiye Ait 

Bulgular 

Tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıda eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 

korelasyon analizi yapılmıştır. Bu ilişkiyi belirlemek için de Pearson Korelasyon katsayısı 

kullanılmıştır. Korelasyon analizine ilişkin bulgular Tablo 4’de gösterilmektedir.  

Tablo 4. Tüketicilerin Yeni Gıda Değerlendirmeleri ile Helal Gıda Eğilimleri Arasındaki Korelasyon 

Analizi 

Korelasyonlar 
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Yeni Gıda 1 ,358* ,211* ,192* ,171* ,233* ,079 

Satın Alma  1 ,300* ,389* ,245* ,403* ,340* 

Satın Alınan Yer   1 ,496* ,325* ,204* ,260* 

Helal Gıda Düşüncesi    1 ,337* ,241* ,388* 

Helal Gıda Sertifikasyonu     1 ,169* ,134 

Hediye Ürün ve İndirim      1 ,505* 

Helal Gıda Fiyatı       1 

Korelasyon sonuçları Evans’ın (1996) kriterlerine göre yeni gıda ile helal gıdaları satın alma (r=,358, 

p<0,05), helal gıdanın satın alındığı yer (r=,211, p<0,05) ve helal gıdayı hediye ürün ve indirimle birlikte 

alma (r=,233, p<0,05) boyutları arasında istatistiksel olarak pozitif ancak zayıf bir ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca yeni gıda ile helal gıda düşüncesi (r=,192, p<0,05) ve helal gıda sertifikasyonu 

(r=,171, p<0,05) boyutları arasında istatistiksel olarak pozitif ancak çok zayıf bir ilişkinin olduğu 

görülmektedir. Ancak yeni gıda ile helal gıdanın fiyatı (p>0,05) arasında bir ilişkinin olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Araştırma hipotezlerine ilişkin sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 

Tablo 5.  Araştırma Hipotezleri Sonuçları 

Hipotezler Kabul/Red 

H1a: Tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıda satın alma arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Kabul 

4401-5400 28 16,3 İşsiz 16 9,3 

5401 ve üzeri 72 41,9 Ev Hanımı 16 9,3 

Medeni Durum N % Öğrenci 17 9,9 

Evli  113 65,7    

Bekâr 59 34,3    
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H1b: Tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıdayı satın aldığı yer arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Kabul 

H1c: Tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıda düşüncesi arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Kabul 

H1d: Tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıda sertifikasyonu arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Kabul 

H1e: Tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıdayı hediye ürün ve 

indirimli alma arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Kabul 

H1f: Tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile hela gıda fiyatı arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

Red 

SONUÇ 

Son yıllarda gıda sektöründe yaşanan hızlı gelişim, tüketici davranışlarını etkilemeye başlamış ve yeni 

pazarların oluşumuna katkı sağlamıştır. Tüketici satın alma ve karar verme süreçlerinde dini inanışın 

önemli ölçüde etkisi olduğuna kanaat getiren araştırmaların sayıca artması yeni bir pazarın oluşumunu 

ispatlar niteliktedir. Bu Pazar dinsel etkilerle beslenme ihtiyacını gidermek için gıda ürünlerine uygun 

olarak üretilen helal gıda ürünlerini satın alan kişilerden oluşmaktadır. Müslümanlara göre helal 

yiyeceklerin bulunduğu yiyecek-içecek işletmeleri veya bakkal/market/AVM benzeri yerler müşteri 

memnuniyeti açısından önemli konuma gelmiştir. Ancak bu pazarda yer alan tüketicilerin yeme 

davranışları incelendiğinde yeni ve farklı yiyecekleri denemekten çekindikleri/korktukları tahmin 

edilmektedir. Bu durum ise yeniliğe her zaman açık olan yiyecek-içecek sektörünü etkilemektedir. 

Çünkü son yıllarda hayatımıza giren gastronomi kavramı ve gelişen trendler dünya mutfaklarından yeni 

tatları, etnik mutfakları, moleküler mutfak gibi ne şekilde hazırlandığını bilemediğimiz tatlarla 

tanışmamızı sağlamıştır. Ancak helal gıda tüketen tüketiciler için bu yeni trendlerin çok cazip olmadığı 

düşünülmektedir. Bu nedenle bu araştırmada tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıda 

eğilimleri arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda yapılan literatür taramasında yeni gıda değerlendirmesi ile helal gıda eğilimlerinin 

ölçümüne ilişkin ölçekler belirlenmiş ve bu ölçeklerle oluşturulan anket formu örnekleme dağıtılmıştır. 

Yapılan bu saha araştırması sonrasında elde edilen verilerin analizleri daha önceden kurulan hipotezlere 

göre yapılmıştır.  

Hipotezlere ilişkin analizlere başlanmadan önce verilerin normal dağılım gösterip göstermediği 

incelenmiş ve normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Ölçeklere faktör analizi uygulanmış ve bazı 

değeri düşük ifadeler analizden çıkarılmıştır. Ölçeklerin güvenilirliğini belirleyebilmek için yapılan 

güvenilirlik analizi sonucunda tüm ifadelerin genel güvenilirlik sonucunun yüksek derecede güvenilir 

olduğu görülmüştür.  

Anket formunda ölçek ifadelerinin yanı sıra katılımcıları tanımaya yönelik sorulan demografik 

özelliklere ilişkin bulgular incelendiğinde erkeklerin, evlilerin, 32-38 yaş aralığındakilerin ve lisansüstü 

eğitim mezunu olan kişilerin çoğunluğu oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca katılımcıların önemli 

bir kısmının memur olduğu ve gelirlerinin 5400 TL ve üzerinde olduğu görülmüştür. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıda eğilimleri 

arasındaki ilişkinin tespitine yönelik korelasyon analizi yapılmıştır. Bu analiz sonuçları incelendiğinde 

tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıdaları satın almaları arasında pozitif ve anlamlı bir 

ilişki tespit edilmiştir. Bu durumda sürekli olarak yeni ve farklı yiyecekleri beğenen tüketicilerin gazete, 

internet, radyo ve televizyon reklamları, broşürler, arkadaş, komşu, akraba ve din adamlarının tavsiyeleri 

ile helal gıda da satın aldıkları tespit edilmiştir. Bu durumda yemek seçmeyip her şeyi yiyebilen bir 

tüketicinin helal gıdaya da eğilimli olduğu görülmektedir. Aynı şekilde helal gıda satın alan kişilerin de 

yeni gıda değerlendirmelerinin olumsuz olmadığı söylenebilir.  
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Tüketicilerin yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıdaları satın aldıkları yer arasında pozitif bir ilişki 

mevcuttur. Yani yeni yiyeceklere güvenen, her yiyeceği deneyen tüketicinin helal gıda ürünlerini 

herhangi bir ayrım yapmaksızın semt pazarı, köylü pazarı, bakkal, süpermarket veya AVM’lerden satın 

alabileceği görülmektedir. Bu durumda yeni gıdayı deneyecek bir tüketici için helal gıda ürününün satın 

alınacağı yerin büyük ölçüde önemli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Daha önce yemediği herhangi bir yiyeceği yemekten korkmayan tüketicilerin helal gıdayı hediye bir 

ürünle veya indirimli olarak almak istediği tespit edilmiştir. Yani yediği yiyecekler konusunda seçici 

olmayan bir tüketici helal ürünleri yanında bir hediyesi varsa satın alan, helal ürünleri indirimdeyken 

satın almayı tercih eden, helal ürünleri ekstra hizmetlerle beraber satın almayı daha cazip bulan 

tüketicidir.  

Yeni yiyecekler denemeye meyilli olan tüketicilerin helal ürünleri kaliteli bulma veya helal ürünlerin 

tüketicilerin damak tadına uygun olması gibi konularda ayrıca helal gıda ürünlerinin sertifikalı ürün 

olması konusunda çok dikkatli olmadıkları, ürünün helal ürün olmasının veya helal gıda sertifikasına 

sahip olmasının yeni gıda değerlendirmesiyle önemli ölçüde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Çünkü yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıda sertifikasyonu boyutları arasında oldukça zayıf bir ilişki 

tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra yeni gıda değerlendirmeleri ile helal gıdanın fiyatı arasında da herhangi 

bir ilişkinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda araştırmanın amacına yönelik yapılan analizlere 

göre tüketicilerin yeni bir gıdayı değerlendirirken helal gıda olup olmadığına çok dikkat etmediği, aynı 

zamanda helal gıda tüketimine eğilimli olan tüketicilerin de satın alacakları/deneyecekleri gıda 

ürününün yeni olup olmamasını pekte umursamadıkları görülmektedir. Bu noktada ileride konuya 

ilişkin çalışma yapacak akademisyenlerin ve araştırmacıların tüketicilerin demografik özelliklerini 

dikkate alarak herhangi bir farklılığın olup olmadığını tespit etmesi önerilmektedir. Ayrıca yiyecek-

içecek işletmeleri menülerinde yer alan yeni gıdaların açıklamalarının olmasına ve bu açıklamaların 

tüketiciler tarafından anlaşılır olmasına özen göstermeleri gerekmektedir. Helal gıda ürünü veya daha 

önce bakkalda/markette satılmamış/sergilenmemiş yeni bir ürünün ambalajında helal ürün olduğu veya 

içeriğinde nelerin olduğunu belirten açıklamalara yer verilmesi de sağlanmalıdır.  
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Özet: 

Amacı: Bu çalışmanın amacı helal turizm konseptli işletmelerde hizmet veren personellerin bilgi, 

beceri, tutum ve davranışlarının neler olması gerektiğinin tespit edilmesidir. 

Araştırma Yöntemi: Bu çalışma nitel bir araştırma olup, veri toplama tekniği olarak doküman analizi 

ve odak grup çalışması tekniğinden faydalanılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle helâl turizm ile ilgili 

ulusal ve uluslararası çalışmalar taranmıştır. Ayrıca mütedeyyin turistlerin helâl turizm ile ilgili 

beklentileri ve isteklerini araştıran çalışmalar da incelenmiştir.  

Bulgular: Yapılan odak grup çalışmasında iki adet öğrenme çıktısı ve bu yeterliliği ölçmek için uygun 

yöntem belirlenmiştir. Öğrenme çıktıları konaklama işletmesinde dikkat edilmesi gereken hususları ve 

İslami temel inançlar ile ilgili kavram ve terimleri açıklar. Ayrıca her bir öğrenim çıktısı için sekiz adet 

başarım ölçütü tespit edilmiş ve tüm ölçütler sentezlenmiştir. Son olarak mesleki yeterliliğin ölçme ve 

değerlendirilmesi üzere sınav başarı ölçütleri açıklanmıştır. 

Sonuç ve Öneriler: Helâl turizm; farklı turist profili ve bu profile uygun olarak geliştirilen hizmetlerin 

karşılıklı etkileşiminden ortaya çıkmaktadır. Bu etkileşim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar 

bulunmaktadır. Bunların başında da hizmet verecek personelin meslek standartları, mesleki yeterlilikleri 

ve bu yeterliliklerini belgelendirebilecekleri bir sistemin olması gelmektedir. Belgelendirme için gerekli 

tüm işlemler MYK’nın gözetim ve denetimi altında, ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme 

kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Helâl konseptli otellerde sunulan hizmetlerin geleneksel otellerden 

farklılıkları vardır. Bundan dolayı bu konseptte hizmet sunan otellerin insan kaynakları yönetimi de 

farklı olmak zorundadır. Helâl konsept oteller de, personelin gereken yeterliliğe ulaştırılması için eğitim 

faaliyetleri gerçekleştirmelidir, helâl konsept yönetim sisteminin izleme, düzeltme ve düzeltici 

faaliyetlerinden sorumlu personelinin eğitilmesi sağlanmalıdır, personelin bireysel aktivitelerinin helâl 

yönetim sistemine olan etkisinin öneminin bilincinde olması sağlanmalıdır, otel içinde etkin bir 

iletişimin şartlarının, helâl yönetim sistemini etkileyebilecek faaliyetler yürüten tüm personel tarafından 

anlaşılmasını sağlamalıdır, eğitim çalışmalarının uygun kayıtları tutulmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Helal Turizm, Personel Belgelendirme, Mesleki Yeterlilik 
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A SUGGESTION FOR AN OPTIONAL PROFESSIONAL COMPETENCE 

MEASUREMENT SYSTEM TO BE USED IN PERSONNEL CERTIFICATION FOR 

THOSE WORKING IN HALA FRIENDLY HOTELS 

 
Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to explore the necessary know-how, skills, behavior and attitude 

patterns of the personnel working in halal friendly hotels. 

Method: This study used a qualitative design, and document analysis and focus group research methods 

were used as part of the data collection process. The authors first reviewed the literature for keywords 

related to halal tourism both in Turkish and in English. Studies focusing on the expectations and 

demands of religious tourists were also reviewed.  

Findings: Using the focus group, it was possible to determine two learning outputs and the suitable 

method to measure the professional competence. Learning outputs account for the aspects of hospitality 

businesses which require special attention and the concepts and terms related to it. Furthermore, eight 

success measures were defined for each one of these learning outputs and then these measures were 

combined. Finally, the measures for examination success were reported for determining and assessing 

professional competence. 

Results & Recommendations: Halal tourism, as a concept, emerged from the needs of a specific tourist 

profile and the services specialized for this profile. However, there are a number of concerns attached 

to this interaction which require particular attention. Among these concerns are professional standards 

the personnel need to meet, their professional competency, and the need for a system to certify such 

competency. These certification processes are governed by Professional Competency Board (MYK), an 

institution which has the authority to issue such competency certifications in Turkey. There are certain 

differences in the services offered in halal friendly hotels when compared to traditional hotels. Thus, 

halal friendly hotels also need to differentiate their human resources management practices accordingly. 

Halal friendly hotels need to offer training programs to ensure their personnel have the necessary 

competence, to ensure the personnel in charge of monitoring and improving the halal friendly 

management system are well-trained, to ensure that the individuals are aware of the impact of their 

activities on the halal management system, to ensure the efficiency of the communication throughout 

the business, and to ensure the personnel are aware of the activities which may affect the halal 

management system, and necessary documentation should be stored for reference. 

Keywords: Halal Tourism, Personnel Certification, Professional Competence 
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Özet  
Değişen müşteri ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulan farklı otel konseptleri, girişimcilere ve yöneticilere hem 

inovasyon hem de pazarlama açısından dikkate değer avantajlar sağlayabilmektedir. Bu avantajların farkına varan 

işletmeler, her geçen gün farklı konseptler doğrultusunda yenilenmekte veya yeni yapılacak otel yatırımları bu 

konseptler kullanılarak inşa edilmektedir. Oluşturulan bu konseptler, farklı girişimcilik ve yönetim süreçleri 

gerektirebilmektedir. Bu çalışmada, “alkolsüz aile oteli” konseptine sahip bir otelin girişimciliğinin ve yönetiminin 

anlaşılması amaçlanmıştır. Niteliksel araştırma yöntemlerinden biri olan örnek olay çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma soruları, literatür taramasından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu konsepte sahip bir otelin girişimcisi ve 

yöneticisiyle yüz yüze derinlemesine görüşme tekniği ile bilgiler toplanmıştır. Bu bilgilerin değerlendirilmesi 

sonucunda, konsepte, sektörün durumuna ve otelin diğer özelliklerine ilişkin sonuçlara ulaşılmıştır. Bu konseptin 

seçilmesinde girişimcinin kişisel görüşlerinin ve yaşam tarzının etkisi olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, girişimci, 

özellikle vicdan ve dürüstlük gibi manevi değerleri vurgulamıştır. Bunun yanı sıra, bu konseptin müşterilere 

güvenli bir tatil ortamı sunduğunu belirtmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Otel, Aile, Alkolsüz, Girişimcilik, Yönetim 

 

 

A CASE STUDY ON THE ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT OF DRY FAMILY 

HOTEL CONCEPT 

Abstract 

Varied concepts that are formed by considering distinct customer needs can provide significant advantages to 

hotels in terms of both innovation and marketing. Establishments realizing these advantages, are renewed 

according to new concepts or new hotel investments are built using these concepts with each passing day. These 

concepts can require different entrepreneurship and management processes.  In this study, it is aimed to understand 

the entrepreneurship and management of an alcohol-free hotel/dry hotel. Case study, one of the qualitative research 

methods, was carried out. The research questions were prepared based on the literature review. Data were collected 

during face-to-face interviews with the entrepreneur and manager of a hotel in this concept. As a result of the 

analysis of the data, evaluations were made about the concept, the situation of the sector and characteristics of the 

hotel. It was understood that the personal viewpoint and lifestyle of the entrepreneur had an impact on the selection 

of concept. The entrepreneur particularly emphasized his belief and spiritual values such as conscience and 

honesty. He stated that the concept offers a safe holiday environment to the customers.  

Key Words: hotel, Family, Alcohol-Free, Entrepreneurship, Management 
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GİRİŞ 

Müslüman seyahat pazarı, hızlı büyüyen bir pazardır. Bu pazar bölümü, en fazla turist harcamasının 

görüldüğü pazarlardan biridir. 2026 yılında bu pazardan 300 milyar Amerika Doları gelir elde edileceği 

tahmin edilmektedir. 2017'de 131 milyon Müslüman turist varışı gerçekleştiği tahmin edilmiştir. İslam 

Konferansı Örgütü üyeleri arasında en çok turist kabul eden ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Türkiye, 

Malezya, BAE, Bahreyn, Fas, Kazakistan, Lübnan, Tunus ve Ürdün'dür. Bu örgüte üye olmayan 

ülkelerde ise sırasıyla Rusya, İspanya, Fransa, Tayland, Singapur, İtalya, Gürcistan, Yunanistan, 

Birleşik Krallık ve Hindistan'dır. En fazla Müslüman turist gönderen ilk 5 ülke ise Suudi Arabistan, 

Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'dir (MasterCard ve CrescentRating, 2018, s. 3-4). Bu 

pazar, dünya çapında İslam inancının hızlı yayılışı, Müslümanların harcama gücündeki artış ve Batıdaki 

Müslüman turistlerin artışı nedeniyle oldukça hızlı bir büyüme göstermektedir (Halkias vd., 2014, s. 

1450012-2).  

Bu gelişme trendi içerisinde Müslüman turistlerin ihtiyacı olan koşulların sağlanması işletmelerin 

rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olacaktır. Bu avantajı fark eden yatırımcılar farklı konseptlerdeki 

yatırımlara yönelmeye başlamıştır. Alkolsüz aile oteli bu konseptlerden biridir.  

Talebe göre değişen farklı turist ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan konseptler, farklı girişimcilik ve 

yönetim süreçleri gerektirebilir. Bu süreçlerin ve özelliklerin anlaşılması hem yatırımcılar hem de 

yöneticiler için faydalı olabilir. Ayrıca, literatürde benzer bir araştırmaya rastlanmaması nedeniyle, 

çalışma literatüre katkı sağlayabilir. Bu kapsamda, çalışmada alkolsüz aile oteli konseptinin hem 

girişimcilik hem de yönetim boyutundan incelenmesi amaçlanmıştır.  

 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Turizm sektöründe kitlesel pazarlamadan uzaklaşılarak daha özel müşterileri hedefleyen gelişmiş pazar 

bölümlendirme yaklaşımları tercih edilmektedir (El-Gohary, 2016, s. 125). Bu durumun farklı 

konseptlerin ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir. Yeni bir konsept oluşturmak ve bu konsepti 

uygulamaya geçirmek inovasyon gerektirir. Eğer bir yerde inovasyon varsa, girişimci iş başındadır 

(McDaniel, 2014, s. 5). Günümüzde girişimcilik sadece bireysel özelliklerle değil, sosyal yapı, değerler 

ve kültürel özelliklerle de açıklanabilmektedir (Yetim, 2002, s. 85). Yetim'in çalışmasında (2002, s. 83) 

girişimcilerin özellikleri ve yeterlilikleri sosyal sermaye kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışmada, 

girişimciliği şekillendiren sosyal sermaye faktörleri olarak ele alınan özellikler şunlardır: 

● Sosyo-demografik özellikleri, 

● İş kurma nedenleri, 

● İş kurma aşamasında kullandıkları sosyal destek mekanizmaları, 

● Kendilerini tanımladıkları karakteristikler ve  

● Örgütlenme gibi eğilimleridir. 

Ayrıca, girişimcinin öngördüğü riskler, sektördeki rekabet ve bu rekabetle başa çıkma yöntemleri, daha 

önceki girişimcilik tecrübeleri, sektörde faaliyet gösteren diğer işletmelerden farklı olarak uyguladıkları 

yenilikler, girişimcinin kendisini tanımlaması ve ortaklık gibi unsurlar (McDaniel, 2014) bir girişimi ve 

girişimciyi anlamak için gereklidir. 

Diğer otel konseptleriyle karşılaştırıldığında helal pazarına hitap eden otel piyasası henüz doygunluğa 

erişmemiştir. Bir başka deyişle, yeni yatırımlar için sektörde yeterli alan bulunmaktadır (Pamukçu ve 

Arpacı, 2016, s. 292). Fırsatları yakalayarak yeni firmalar kurdukları için ekonomiyi canlandıran 

girişimciler, bu alandaki boşluğu fark etmeye başlamıştır (Yetim, 2002, s. 80).  

Diğer taraftan, Müslüman turistlerin ihtiyaçlarının oteller tarafından göz ardı edilmesi performans 

üzerinde çok büyük olumsuz etkilere sebep olabilir. Bu olumsuz etkiler, düşük gelir, düşük kârlılık, 

düşük müşteri tatmini, düşük müşteri sadakati, düşük rekabet seviyesi, düşük rekabet avantajı ve 

olumsuz destinasyon imajına yol açabilir (El-Gohary, 2016, s.130).  

Turizm sektöründe alkolsüz oteller, helal turizm odaklı hizmet sunan işletmelere verilen isimlerden 

biridir (Pamukçu, 2017, s. 36).  Helal oteller "dry" otel, kısmi helal otel ve helal otel olmak üzere üç 

şekilde sınıflandırılmaktadır (Soydaş, 2017, s. 53).  Bu çalışmada görüşülen girişimcinin belirttiği 

“Alkolsüz aile oteli” kavramı ise hem helal konseptli otellere hem de turistik otellere yakın bir 
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kavramdır. Bu nedenle, bu iki otel tipi göz önünde bulundurularak incelenmesi gerekmektedir. Örneğin, 

alkolsüz çevre ve misafirlerin büyük bir kısmının ailelerden oluşması helal konseptli otellerde 

misafirlerin önem verdikleri konulardır (Tekin vd., 2018, s. 62-63). Bunun yanı sıra, turistik otellerde 

ise tüm ailenin tatil süresince bir arada olması beklenmektedir.  

 

Günümüzde, dini konularda hassas olan Müslüman turistler Dry otel veya alkolsüz otel olarak bilinen 

işletmeleri tercih edebilmektedir. Genel kabul edilen tanıma göre "Dry" otel, alkollü içeceklerin servis 

edilmediği, tüketilmediği veya tamamen yasaklandığı otellerdir. "Dry" otellerde alkolsüz içeceklerin 

yanı sıra bütün yiyeceklerin helal olması gerektiğini savunanlar da bulunmaktadır. Dry otellerin kârlılık 

durumlarıyla ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı görüşlere göre Dry otel kavramı batılı misafirlerin 

gelmesine engel olabilir ve potansiyel pazarı daraltabilir. Ancak, diğer bir görüş ortalama bir turistten 

daha fazla harcama yapma eğiliminde olan bu pazarın kârlı olduğu yönündedir. Bunun yanı sıra, bu tip 

oteller tatilini aile-dostu bir tesiste geçirmek ve kültürel zenginlik kazanmak isteyen Avrupalı turistleri 

çekebilmektedir (Ahmat, Ahmad-Ridzuan ve Zahari, 2012, s. 107-110). Ayrıca, bireylerin helal 

konseptli otelleri seçme nedeni, en fazla İslami yaşam biçiminden kaynaklanmaktadır. Diğer amaçlar 

ise helal gıda, huzurlu ve güvenli tatil ve çocukların İslami yaşamdan uzaklaşmamasıdır (Pamukçu, 

2017). 

 

Otellerde inovatif faaliyetler daha çok mimari alanda gerçekleştirilmektedir. Ancak inovatif faaliyetler 

bir bütün olarak ele alınmalıdır (Zengin ve Dursun, 2017). Otelin dış görünümünün ve mimarisinin yanı 

sıra hizmet özelliklerinde de inovasyona gidilmesi gerekebilir. Benzer şekilde, otellerin konseptleri 

farklılaştıkça yönetimsel süreçlerinde de farklılık gerekebilmektedir. Bu nedenle, bir konseptin 

uygulanışı incelenirken işletmenin faaliyetlerinin de detaylı olarak ortaya konulması faydalı olacaktır. 

Her işletmede farklı faaliyet grupları bulunmaktadır. Bu faaliyet grupları işletmenin fonksiyonlarını 

oluşturur. Bu fonksiyonlar; yönetim, üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, muhasebe, halkla 

ilişkiler ve araştırma-geliştirmedir (Mucuk, 2013, s.38-39). Bir otel konseptinin detaylı olarak 

incelenmesi için bu fonksiyonların da göz önünde bulundurulması gerekebilmektedir. 

Girişimcisinden veya yöneticisinden bağımsız bir yapı olmayan işletmeler, verilen kararlar 

doğrultusunda kurulmakta ve şekillenmektedir. “Alkolsüz aile oteli” konseptinde bir otel işletmesinin 

hem girişimci hem de yönetici bakış açısından değerlendirilmesi bu çalışmanın temel amacıdır. Bu 

alanda adım atmış girişimcilerin görüşlerinin belirlenmesi, motivasyonlarının ve sorunlarının 

anlaşılması potansiyel girişimcilere veya yöneticilere fayda sağlayabilir. İlgili literatürde görülen 

boşluklar nedeniyle çalışmanın hem pratikte hem de teoride faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada, “alkolsüz aile oteli” konseptine sahip bir otelde girişimciliğinin, yönetiminin ve otelin 

mevcut durumunun girişimci ve yönetici bakış açısından anlaşılması amaçlanmıştır. Çalışmada 

niteliksel araştırma yöntemlerinden biri olan örnek olay çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma soruları 

literatür taramasından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu konsepte sahip bir otelin girişimcisi ve 

yöneticisiyle yüz yüze derinlemesine görüşme tekniği ile bilgiler toplanmıştır. Görüşülecek kişilerden 

randevu alınmıştır. 1.08.2018 tarihinde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürmüştür. 

Görüşme öncesinde, görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmiş ve ses kaydı için izin alınmıştır. 

Görüşmenin doğal akışını bozmamak için sorular belli bir sıra gözetmeksizin yeri geldiğinde 

yöneltilmiştir.  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Girişimciye İlişkin Demografik Özellikler ve Kişilik Özellikleri: Otelin girişimcisi, erkek, 62 yaşında 

ve konservatuvar mezunudur. Öncesinde tekstil ve otomotiv gibi farklı sektörlerde yatırım yapmıştır. 

Girişimcinin kişilik özellikleri kendisi için yaptığı tanımlamalardan ve cümlelerindeki ifadelerden 

anlaşılmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: 
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►Vicdanlı olduğunu ve paraya öncelik vermediğini belirtmiştir.  

“…ben vicdanlı bir adamım…Ben para adamı değilim…” 

► Geçmişte, hayali ihracat yapma imkânı varken bu yola girmediğini belirtmiştir.  Ardından dini 

inançlarına değinerek harama inandığını ifade etmiştir. 

“…haramın bir gün çıkacağına inanıyorum. Yani kandırırsanız kendinizi kandırırsınız. Allah'ı 

kandıramazsınız. Bırak Allah'ı kandırmayı, halkı da kandıramazsınız…” 

► Siyasi olarak partilerle bağı yoktur. Sektörde siyasi çevrenin gerekli olduğunu ancak kendisinin 

herhangi bir partiye bağlı olmadığını belirtmiştir. 

“…- Yok. Yalan yok. Hiçbir partiyle bağım yok, hiç de olmadı…” 

► Vergi kaçırmadığını ve hiç rüşvet vermediğini belirtmiştir. 

“…- SGK geliyor bizi denetliyor, Maliye geliyor bizi denetliyor. Neden? En büyük biz görünüyoruz. 

Niye? Her şey resmi olduğu için. Öbürleri öyle değil. Ama ben hiç daha hayatımda rüşvet vermedim. 

Niye vereyim?…”  

Yatırım Ortamı ve Yatırım Süreci: Girişimcinin otel yatırımında bir ortağı yoktur. Girişimci, oteli 

satın alırken okul ya da huzurevi olarak işletmeyi planlamıştır. Ancak satın aldıktan sonra etrafta otel 

olmadığı görülünce otel olarak açılmıştır. Planları oteli ileride otele ya da huzurevine çevirmek olduğu 

için alkol bulundurulmamıştır. Alkol bulundurulmadığı için geçmişte İşletme Belgesi iptal edilmiştir.  

► Girişimci, belediye görevlilerinin o dönemde yeterince bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmiştir.  

“…Belediye de otel mutfağı görmemiş daha. Okur yazarlığı olmayan zabıtalar geliyor, seni 

denetliyor…” 

► Girişimci kendisini geçmişiyle kıyasladığında maddi anlamda başarılı olarak görmemektedir. Ancak 

otelin kendisine manevi doyum sağladığını aşağıdaki ifadelerinde belirtmiştir: 

“Başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz peki bu alanda?  

- Şöyle söyleyeyim; geçmişimle kıyaslarsanız değil. Neden? Ben 30 yıl önce İstanbul vergi 

rekortmeniyim. Düşünün 30 yaşında İstanbul vergi rekortmeniyim. Fakat bu sektörde ticari olarak değil 

ahlaki olarak çok başarılı olduğumu düşünüyorum. … çocukların …. Nasıl sevindiklerini, nasıl 

sevdiklerini, nasıl sevinçlerini anlatamam... Tam bir aile ortamı. Giderken ağlayan mı dersin....Akşam 

oyuncak festivali var… Bunun fiyatı yok. Çünkü ben o 5 yaşındaki çocuğa Türkiye’mi seviyorum 

dedirtiyorum ya çocuk onu bir daha unutmuyor.” 

“- Kendim vicdanen rahatım. Düşünün sadece geçiniyoruz böyle bir yatırımda.” 

“- Maddi yok canım, benim çok gayrimenkulüm var, tarlam… sattım sattım buraya yatırdım.” 

Otel Konsepti: Otelin konsepti girişimcinin hayat görüşleri doğrultusunda tercih edilmiştir. Daha önce 

farklı milliyetlerden, farklı din veya mezheplerden müşterilerle ticaret yaptığını anlatmıştır ve “…benim 

anlayışım ötekileştirmeyen bir anlayış…” ifadesini kullanmıştır. 

► Girişimci, “haremlik-selamlık” olarak ifade ettiği bir otelde 7 yaşındaki erkek çocuğunun annesini, 

kız çocuğunun ise babasını göremediğini ifade ederek bu uygulamamanın yanlış olduğunu belirtmiştir. 

Otelin tamamen ayrıştırılmasını desteklememektedir: 

“…Fakat benim anlayışıma göre o haremlik selamlık olan otel ayrıştırma, ötekileştirme, doğru bir şey 

değil…” 

► Bunun yanı sıra, alkolün servis edildiği bir otelde küçük çocukların olumsuz davranışlara tanık 

olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca, alkolün bulundurulmamasının sebebi huzursuzlukların yaşanmasını 

engellemektir: 

“…Mesela bir kez alkol kullanan bir rehber karısını dövüyor, kadının gözü çıkıyor dışarıya, gidip 

müdahale etmek, onunla kapışmak bana kaldı...” 

“…Bir ailenin içinde açığı da olur, kapalısı da olur ama bize alkolik olanlar, alkol kullananlar gelmesin. 

Ya da içiyorsa gitsin başka... Beni ilgilendirmez. Onun kendi tercihi ama ben otelimde istemiyorum. 

Buraya gelen huzur bulmaya, dinlenmeye, müzik dinlemeye efendim işte kendi milletinden olan insanları 

tanımaya...” 

► Otelin konseptinin güven verici olduğu ifade edilmiştir. 

“Prensiplerim var. Alkol yok. Aile oteli. Aile dışında almıyorum… Ve mesela bizim bu tarzımızı 

sevmeyenler bile güvenilir birisi aradığında veya kızlarını bırakmak istediğinde bize bırakıyorlar.”  

► Otel konseptinin dünyada ilk olduğunu belirtmiştir. 

“…Dünyada ilk kez böyle bir konsept...” 
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“…şu anda dünyanın çeşitli yerlerinden bu otelin aynısını açmam için teklif alıyorum. Mesela 

yılbaşında Marakeş’e davetliyim … Çünkü bir tane alkolsüz otel yok. Mesela güneş ihtiyacı olan bütün 

kadınların bir tane güneş alacakları havuz yok...”  

► İşletmenin yöneticisi, İslami otellerin dürüstlükten uzaklaşmaya başladığını ifade etmiştir. 

“…- Hani helal İslami deniyor genelde bu konsepte. Biz İslami demiyoruz. Çünkü İslami diyenlerin 

hepsi yalan söylemeye başladı. Biz alkolsüz aile oteli diyoruz...” 

Otelin Özellikleri: Girişimciden ve yöneticiden otelin özelliklerine ve yönetimine ilişkin bilgiler 

alınmıştır. İşletme, 4 yıldızlıdır ve deniz kenarında konumlanmıştır. Girişimcinin oğlu otelin 

yöneticisidir. Turizm İşletme Belgeli otelin 120 personeli bulunmaktadır ve 40’ı stajyerdir. 132 odalı ve 

400 yatak kapasitesindedir. Otel 4 ay açıktır. Yazları doluluk oranı %80’dir. 

Yöneticinin Özellikleri: Aynı zamanda girişimcinin oğlu olan otel yöneticisi, 36 yaşında ve üniversite 

mezunudur.  

Otelin Yönetimine İlişkin Özellikler 

Tedarikçiler: Çalışılan tedarikçiler (tavukçu vb.) belgelidir. 

Pazarlama: Otele yerli turistler gelmektedir. Güven duyulmayan müşterilerin otele alınmadığı 

belirtilmiştir.  

► Seyahat acentalarıyla çalışılmamaktadır. Bunun sebebi şu şekilde açıklanmıştır:  

“- Çalışmıyoruz çünkü onlar satmak için her şeyi söyleyebiliyorlar.” 

Web sitesinden satış yapılmamaktadır ancak yakın zamanda başlayacaktır. Rezervasyonlar telefonla 

yapılmaktadır. Kulaktan kulağa pazarlama ve Google ilanları kullanılmaktadır. 

 ► Turizm Bakanlığı helal konseptli oteller için sertifika sistemi kursa bunu istemeyeceğini çünkü 

reklama ihtiyacı olmadığını ve işini doğru yaptığını belirtmiştir: 

“…- Benim zaten helalim ortada. Yaptığım iş ortada, reklama ihtiyacım yok. Dünyada bir tane acentesiz 

çalışan otel var mı şu anda?...” 

Müşteri İlişkileri: Müşterilere otele giriş yaparken otelde alkol kullanılmaması gerektiğine ilişkin bilgi 

verilmektedir. Bu onay alındıktan sonra müşteri kabul edilmektedir.  

Konseptten hoşnut olmayan müşterilere para iadesi yapılmaktadır: 

“- Dünyada "Mutlu olmayan, parasını alır gider." diyen başka otel var mı? Girişte yazdım ben. 

Konseptimizin ve standartlarımızın hitap etmediği misafirlerimiz, parasını yakmayıp alıp giderler diye 

girişte yazılı.  Dünyada yok dünyada. 

… farkında oluyor ama gelmiş sevmiyor olabilir, sevmeyebilir. Kaç gün kaldı, 1 gün. 7 gün kalacaktı, 6 

gün parası.... Kalmadı hiç para almıyoruz…  

- Bu da dünyada ilk. Dünyada ilk ben yaptım. 

…  

- ….Standartlarım bu. Memnunsan kal, memnun değilsen hiç paraya... Memnuniyet garantisi nasıl 

oluyor? Ondan sonra sana geliyorlar…” 

Ayrıca, gelen müşterilerin mescit ve alaturka tuvalet bekledikleri ifade edilmiştir. 

Ürünler: Gıdaların ve kullanılan ürünlerin organik ve sağlıklı olmasına dikkat edildiği belirtilmiştir.  

“- Şöyle; yağ kendi tarlamızın zeytinyağı, buraya margarin falan girmiyor. Organik zeytinyağı dünya 

birincisi olan yağı benim tarlamın yağıdır. Tuzumuz Himalaya tuzu orijinal yine, belgeli ve faturalı. 

Etlerimiz helal sertifikalı. Her şeyimiz. Ve mesela deterjanlar şunlar bunlar, onların hepsi belgeli. 

….oradan, buradan merdiven altı bizde hiçbir şey yok.” 

İnsan Kaynakları: Otelde sigortasız personel çalıştırılmadığı belirtilmiştir. Ayrıca, stajyerlere asgari 

ücret ödenmektedir. Personel seçerken ne kadar tecrübeli olursa olsun öncelikle terbiyeli olmasına 

dikkat edildiği ifade edilmiştir. 

Halkla ilişkiler: Şehit ailelerine her sene belli bir kontenjan ayrılmaktadır. Ayrıca, gerektiğinde talep 

eden kurumlara ücretsiz hizmet verilmektedir. 

Sektöre İlişkin Sorunlar: Girişimci, sektördeki diğer otellerin fatura kesmedikleri için gelirlerini düşük 

gösterdiklerine dikkat çekmiştir. “İslam” adı altında yüksek fiyatlarla hizmet veren işletmelere karşı 

tepkisini ifade etmiştir. Ayrıca, bu tarz otellerin bazılarında gayri-ahlaki durumlar yaşandığını 

belirtmiştir. Örneğin, kadınlar için ayrılan havuz otelin odlarından görülmektedir veya personel otelde 

içki içmektedir. Bunun yanı sıra, alkole izin verilen otellerde de ciddi güvenlik sorunları yaşanmaktadır. 

 

 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          297 

 

SONUÇ 

Alkolsüz aile oteli konsepti aileler için veya güvenli bir tatil arayışında olan bireyler için uygun bir 

konsept olarak görülmektedir. Görüşmede girişimci özellikle “ayrıştırmama”, “vicdan” ve “dürüstlük” 

manevi değerler üzerinde durmuştur. Girişimci, hem ailenin bir arada tatil yapmasını hem de alkol 

nedeniyle oluşabilecek sorunların önlenmesini amaçlamıştır. Konseptin müşterilere güvenli bir tatil 

ortamı sunduğunu belirtmiştir. Girişimcinin sektör sorunları arasında önemle vurguladığı konu dürüst 

hizmet verilmemesidir. Sektörde “İslami” adı altında gerçekleştirilen ancak dürüst bir biçimde bu 

felsefeyi uygulamayan otellere eleştiride bulunmuştur. Çalışmada, bu konseptin seçilmesinde 

girişimcinin kişisel görüşlerinin ve yaşam tarzının etkisi olduğu anlaşılmıştır.  

Çalışma sonucunda Yetim'in çalışmasında (2002, s. 83) elde edilen sosyal sermaye faktörlerine benzer 

faktörlerin girişimcinin özellikleri ve tecrübeleri arasında (iş kurma nedenleri, kendilerini tanımladıkları 

karakteristikler) olduğu görülmüştür. Görüşmeden elde edilen bilgiler değerlendirildiğinde öne çıkan 

kavramlar Şekil 1’deki gibidir.  

 
Şekil 1: Çalışmada Öne Çıkan Kavramlar 

Gelecek çalışmalarda, kapsamın genişletilerek otel çalışanlarının ve müşterilerin görüşlerinin alınması 

faydalı sağlayabilir. Ayrıca, bu alanda yapılacak sertifikalandırma sistemlerinde bu otel konseptinin de 

yer alması misafirlerin doğru oteli tercih etmelerine yardımcı olacaktır.  

 

KAYNAKÇA 

Ahmat, N. H. C., Ahmad-Ridzuan, A. H., and Zahari, M. S. M. (2012, May 21-22). Dry hotel and 

 Syariah compliant practices: Concepts, challenges and reality in Malaysia. Paper presented at 

 the International Conference on Innovation, Management and Technology Research 

 (ICIMTR2012) (pp. 107–111). Malacca, Malaysia: IEEE. 

 https://doi.org/10.1109/ICIMTR.2012.6236370 

El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really Halal? Tourism Management Perspectives, 19, 124–

 130. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013 

Halkias, D., Pizzurno, E., De Massis, A., and Fragoudakis, M. (2014). Halal products and services in 

 the Italian tourism and hospitality industry: Brief case studies of entrepreneurship and 

 innovation. Journal of Developmental Entrepreneurship, 19(2), 1450012 (12 pages). 

 https://doi.org/10.1142/S1084946714500125 

MasterCard and CrescentRating, (2018). Global Muslim Travel Index 2018,  

 https://www.crescentrating.com/reports/mastercard-crescentrating-global-muslim-travel-

 index-gmti-2018.html, Erişim Tarihi: 23 Temmuz 2018. 

McDaniel, B. A. (2014). Entrepreneurship and innovation : An economic approach. Retrieved from 

 https://ebookcentral.proquest.com 

Girişimcinin Kişilik 
Özelliği

• Dini inançlar

• Haram korkusu

• Ahlaki değerler

• Vicdan

• Dürüstlük

• Ötekileştirmeyen 
anlayış

• Vergi konusunda 
hassasiyet

Otel Konsepti

• Aileyi ayırmayan

• Alkol kullanımına izin 
verilmeyen

• Güvenli

Otelin Yönetimi

• Belgeli tedarikçiler

• Helal

• Organik

• Müşteri
memnuniyeti

• Ücret iadesi

• Çalışan haklarının 
korunması

• Sigorta

• Stajyerlere asgari 
ücret

• Dürüst pazarlama

• Halkla ilişkiler

• Ücretsiz kontenjan



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          298 

 

Mucuk, İ. (2013). Modern İşletmecilik (18. Baskı). İstanbul: Türkmen Kitabevi. 

Pamukçu, H. (2017). Konaklama işletmelerinde helâl turizm standardizasyonu önerisi. 

 (Yayımlanmamış doktora tezi). T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm 

 İşletmeciliği Anabilim Dalı, Sakarya. 

Pamukçu, H., and Arpacı, Ö. (2016). A New Trend in the Turkish Tourism Industry: Halal Tourism. In 

 Global Issues and Trends in Tourism (pp. 282–295). Sofia: St. Kliment Ohridski University 

 Press. 

Soydaş, M. E. (2017). Tüketicilerin beklentileri çerçevesinde helal konseptli otellerin İnternet’te 

 pazarlanmasına yönelik bir arama kriteri model araştırması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). 

 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim 

 Dalı, Balıkesir. 

Tekin, Ö. A., Turhan, A. A., ve Turhan, E. A. (2018). Helal Turizm Turist Profili: Antalya Destinasyonu. 

 https://www.ihato.org/helalturizmturistprofili2018.pdf Erişim: 22.11.2018. 

Yetim, N., (2002). Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Mersin Örneği. Ege Akademik Bakış 

 Dergisi, 2(2), 79-92.  http://www.acarindex.com/ege-akademik-bakis/sosyal-sermaye-olarak-

 kadin-girisimciler-mersin-ornegi-9770 

Zengin, B., ve Dursun, C. (2017). Otel İşletmelerinde Uygulanan İnovatif Faaliyetlerin Rekabet 

 Avantajı Üzerine Etkileri: Doğu Marmara Örneği. Turizm ve Araştırma Dergisi, 6(2), 38–58. 

 

 

  



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          299 

 

Helal Turizmde Hanefi Mezhebi ve GİMDES Helal Gıda Sertifikalama Ölçütleri 

Mukayesesi 

Neslihan METİN 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

 Turizm Fakültesi 

neslihan.metin1@ogr.sakarya.edu.tr 

Nuh CEYLAN 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

 Turizm Fakültesi 

nuh.ceylan@ogr.sakarya.edu.tr 

Meltem ASLANKAYA 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Turizm Fakültesi 

meltem.aslankaya@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Özet 
Helal turizm anlayışı hızla büyüyüp gelişmekte, akademisyen, işletmeci ve dernekler tarafından ilgi görmektedir. 

Helal kaygısı taşıyan turistler gittikleri yerlerde kendi inançları çerçevesinde aktivitelere katılmak istemektedir. 

Tüketici hassasiyetlerini göz önüne alan işletmeler ilgili konularda dönüşüm ve değişimi yapmakta ve bu 

işletmeleri denetlemek üzere çeşitli kurumlar sertifikalandırma işlemini üstlenmektedir. Bütün Müslüman 

turistlerin farklı İslam ekollerinin etrafında birleştikleri ve bunlar arasında helal ve haramın gıda, eğlence ve 

ortamda farklılık gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada; İslam ekollerinden Hanefi mezhebi ile GİMDES’in 

(Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği) helal gıda sertifikalandırma temel 

ölçütleri arasındaki uygunluk ve farklılıkların saptanması amaçlanmaktadır. İkincil verilere dayandırılarak 

hazırlanan çalışmada helal ve helal olmayan kavramlar Hanefi mezhebi temel alınarak incelenmektedir.  

Anahtar kelimeler: Helal Turizm, Hanefi Mezhebi, GİMDES, Helal Gıda Sertifikalama 

COMPARISON OF HANAFI SECT AND GIMDES HALAL FOOD CERTIFICATION 

CRITERIA IN HALAL TOURISM 

Abstract  
Halal tourism is a fast growing trend. It has been very popular for academicians, entrepreneurs, and social 

organization. There are tourists who wants to see food with halal certificate in their holiday destinations. Tourism 

agencies and hotels who interested in tourist needs are making development and researcent about halal certificate 

and gowernmental organizations are making controls the companies who provide hala product. It s known that all 

muslim tourists are from different islamic sects and the meaning of halal and haram can change by place, stuation 

and region. İn this researchment we based for hanafi islam from islamic sects and the datas from GIMDES(The 

Council Of Giving Certificate And Controling For Food And Human Needs). We are targetting to find differences 

and similarities of main necesserities in halal product certificates. The researchment which we used datas from 

councils is based hanafi islam sects so halal and nonhalal things in this Project based hanafi islam. 

Key words: Halal Tourism, Hanafi Islam, Gimdes, The certificate of halal food. 

 

GİRİŞ 

Müslüman dünyasında yaşanan ekonomik, sosyal gelişmeler ile birlikte sınırların ortadan kalkması ve 

değişen pazar koşulları nihayetinde, dünya nimetlerinden daha fazla yararlanma isteği muhafazakâr 

müşteri profilini ortaya çıkarmıştır. (Temizkan, Çapacı, Demirci, & Erol, 2017). Burada dini 

hassasiyetleri taşıyan muhafazakar tüketiciler ürün satın alırken dini inançları doğrultusunda hareket 

ederek, bazı ürünleri  dini inançlarına uygun olduğu için satın alırken, bazı ürünleri de yine dini 
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inançlarına uygun olmadığı için satın almamaktadır. (Güzel & Çağlar , 2017) Aynı zamanda Müslüman 

tüketicilerin dini hassasiyet düzeylerinin artması, orta sınıfın gelir seviyesinin yükselmesi ve özellikle 

eğitim seviyesi yüksek gençlerin “İslami çağdaş bir yaşam” sürdürme eğiliminde olması helâl ürünlere 

olan talebin de artmasına zemin hazırlamıştır. (Akar Şahingöz & Gönülgül, 2017) Son yıllarda 

yaşamlarını İslam dininin emir ve yasaklarına uygun bir şekilde sürdürmeye çalışan Müslüman kişiler 

tarafından helâl ürün ve hizmetlere ilişkin taleplerinde bir artış olduğu görülmektedir. Artan bu talebe 

paralel olarak helâl anlayışla hareket eden otel işletmelerinde de bir artış olduğu görülmektedir. (Akbaba 

& Çavuşoğlu, Türkiye'de Helal Otel Sertifikasyonu İle İlgili Genel Bir Değerlendirme, 2017) Bu 

doğrultuda helal konaklama ve helal ürün talebide yaygınlaşmakta ve bu talepleri karşılamak amacıyla 

helal ürün üreten işletmeler ve helal konaklama işletmeleri hizmet vermeye başlamaktadır. (Torlak, 

2012) Bu ürün ve konaklamaların bilinir olmasını sağlamak amacıyla helal sertifikalı ürünler, helal 

belgeli konaklama ve yiyecek içecek işletmelerine bu sertifika ve belgelendirmeyi yapmak amacıyla 

dernekler ve kuruluşlar ortaya çıkmıştır. İlk olarak Türkiye’de GİMDES, 2005 yılından bu yana helal 

gıda konusunda çalışmalar yürütmektedir. Öncelikle, bu konuda bilincin oluşması gayesiyle çeşitli 

yayınlar yapmış, ardından 2009 yılında ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilerek 

sertifikasyona başlamıştır (Batu, Türkiye’de Helal (Mahzursuz) Gıda ve Helal Belgelendirme Sistemi, 

2012) 

Bu çalışmada GİMDES’in kuruluşu, dayandığı fıkhi temeller ve helal haram standartları  ile dört büyük 

mezhepten, Hanefi mezhebinin dayandığı temeller ve helal-haram kavramları arasındaki uyumlulukları 

ve farklılıkları mukayese edilmektedir. 

LİTERATÜR TARAMASI 

GİMDES Kuruluş 

GİMDES (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği) ve bu derneğe 

bağlı İktisadi İşletme Kurumu (GİMDES Helal Ürünleri Araştırma Enstitüsü), ülkemizde sağlıklı 

yaşamın temel unsuru olduğuna inandığımız helal ve sağlıklı ürünleri araştırma ve sertifikalandırma 

çalışmaları yapmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. İlgi alanı olarak gıda, kozmetik ve 

sağlık ürünlerini kapsamaktadır.  

2005 yılından bu yana çalışmalarına devam etmektedirler. Çalışmalarında öncelikle toplumun bu 

konulardaki bilinç düzeyini artıracak eylemlere ağırlık vermiş, iletişim kaynaklarının her çeşidini 

kullanmaya özen göstermiştir. Bu maksatla www.gimdes.org web sitesini kurmuş, iki ayda bir 

yayınlanan GİMDES Bülteni’ni dağıtıma sokmuş, konu ile ilgili kitapları yayınlamış ve birincisi 24 

Şubat 2008’de, ikincisi 25-26 Nisan 2009’da, üçüncüsü 30 Eylül-3 Ekim 2010’da olmak üzere 

İstanbul’da uluslararası üç büyük Helal Gıda Sempozyumu’nu gerçekleştirmiştir (Batu, Türkiye’de 

Helal (Mahzursuz) Gıda ve Helal Belgelendirme Sistemi, 2012). Yaklaşık 50 ülkenin Helal Sertifika 

kurumlarını bir araya getiren çatı kuruluşu WHC’nin (World Halal Council) 2008’de Tayland’daki yıllık 

kongresine davet edilerek üyesi olmuştur.  WHF (World Halal Foundation) ve Avrupa’da uluslararası 

akreditasyona sahip helal sertifikalama kuruluşlarının oluşturduğu AHC-EURO çatı kuruluşlarının 

kurucu üyesi olmuştur.  Malezya Helal Akreditasyon Kurumu (JAKIM- Department of Islamic 

Development Malaysia); Endonezya Ulema Meclisi (M.U.I.), Singapur Ulema İslam Meclisi’nden 

(M.U.I.S.) ve World Halal Councıl-Uluslararası Helal Konseyi’nden akreditasyon almıştır. 19.08.2013 

tarihi itibariyle güncellenmiş helal sertifikalı ürünler listesini yayınlamıştır (Şimşek, 2013). Türkiye’de 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 14 Temmuz 2011 tarihinde, İslam Ülkeleri Standartlar ve 

Metroloji Enstitüsü’nün standartlarını esas alarak helal gıda sertifikasyonu vermeye başlanmıştır. Ayrıca 

Türkiye, dünyada Malezya ve ABD’den sonra helal gıda sertifikasını veren üçüncü ülke konumundadır. 

(Bucak & Yiğit, 2018) 

Fıkhi Temeller 

Kefalet sisteminin geçerli olabilmesi için borçlunun(üreticinin) bu kefaleti kabul etmesi gerekir. Bu 

sistemde, alacaklı(tüketici) borçlunun(üreticinin) yüklendiği hususu kefilden de isteme hakkına sahip 

olur. Ancak yüklenilen husus borçludan(üreticiden) düşüp de kefil üzerinde sabit olmaz veya hem kefil 

hem de borçlu(üretici) üzerinde sabit olur. (Birinci görüş Hanefi, ikinci görüş ise diğer üç mezhep 

ulemasının görüşüdür). 
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İslam Fıkıh uleması da insanların ihtiyacının gidermesi için kefaletin caiz olduğu konusunda icma 

etmişlerdir. İyi niyetle yapılan kefalet, kefile sevap kazandıran bir amel olarak görülmüştür. Kefil olan 

kimse, kefil olduğu konuda insanları rahatlattığı için Allah’ın yardımını üzerine çeker. İnsanlar arasında 

iyilik iyiliği çeker ve karşılıklı yardımlaşmaya sebep olur. 

Kefaletin yürürlüğe girmesi, kefilin teklifi, alacaklının(tüketicinin) kabulünden ibarettir. Çoğunluk 

ulemaya göre ise kefil olacak kişinin veya kurumun ‘’ben kefilim’’ demesi yeterlidir, kabul bir şart 

değildir.  Borçlunun rızasının şart olmadığı hususunda da ulema arasında icma vardır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında GİMDES Sertifika Kurumu, Müslüman toplumun menfaat ve 

maslahatına hizmet maksadı ile tamamen isteğe bağlı olarak, istekli üretici ve satıcı firmaları denetim 

altında tutarak ürünleri için tüketicilerin lehine bir kefalet kurumu oluşturmaktadırlar. Ancak 

GİMDES’in bu kefilliği ifa edebilmesi için ön şart borçlunun, yani üreticinin, GİMDES tarafından 

bilinebilir olmasıdır. 

‘’Kefilin, borçlunun kimliğini bilmesi gerekir. Kefil, “İnsanlardan herhangi birisine kefil oldum” gibi 

belirsiz tasarrufta bulunsa, kefalet geçerli olmaz’’ (el-Kâsânî, VI; İbnü’l-Hümâm, V, 419; İbn Âbidîn, 

IV, 262, 278’den aktaran GİMDES). Bu sebeple GİMDES’in kefilliğini talep eden üretici firma peşinen 

GİMDES tarafından bilinir olabilmesi için GİMDES’in tanıma prosedürlerine uymayı taahhüt etmek 

zorundadır. 

Kefalet bir bağış akdi ve kefilin bizatihi sevap kazanacağı bir ameldir. Çünkü bu hayırda 

yardımlaşmadır. Ancak zaruret veya ihtiyaç sebebi ile ücret karşılığı kefalet caiz olmaktadır. Ticarette 

teminat mektubu uygulamasında olduğu gibi. Önceleri Kur’an-ı Kerim öğretilmesi, imamlık, 

müezzinlik, müftülük gibi hizmetler gönüllü esasına göre yapılırken, sonraları bu hizmetleri yapacak 

adam bulamama korkusu ile ücretli, maaşlı istihdama fetva verilmiştir. Yani kefalet için ücret almak 

caiz değildir; ancak kefalet için yapılan masraf ve verilen hizmetin ücretini almanın caiz olduğu 

bilinmektedir. 

GİMDES kurumunun yüklendiği kefalet hizmetlerinde, sürekli ve çeşitli meslek ve liyakatte insan 

istihdamını gerektirmesi, hizmetin zamana yayılması ve sürdürülebilir olmasının önemi sebebi ile maaş 

ve masrafların karşılanabilmesi için makul ücretler talep edilmesi caiz görülmüştür. (GİMDES, 2019) 

Tablo 1. GİMDES Helal Otel Standartları ve Şartlar 

Odalar 

*Müşteriler Şer’i hükümlere uyularak odalarına yerleştirilmelidirler. Çift olarak gelen 

müşterilere oda verilmeden evlilik cüzdanı sorulmalıdır. 

*Zina haramdır, sebebiyet verecek hususlar için önlemler alınmalıdır.  

*Homoseksüellik haram olduğu için, bu tür insanların tesisten yararlanmalarına izin 

verilmemelidir.  

*Ücret karşılığı cinsel ilişki haramdır ve bu tür eylemleri icra edenler tesiste bulunamazlar.  

*Odalar aile mahremiyetine uygun şekilde tasarlanmalı, odalarda kamera sistemi 

bulunmamalıdır.  

*Odaların mini buzdolaplarında alkollü ve kola gibi asitli içecekler, banyo ve lavabolarda ise 

sertifikasız temizlik ve kozmetik ürünler bulundurulmamalıdır.  

*Televizyon var ise, kayıtlı müstehcen kanallar ve CD, DVD ve kasetler 

bulundurulmamalıdır.  

*Odalarda Kur-an’ı Kerim, temiz seccade ve tesbih mutlaka bulundurulmalıdır. Kıble, odanın 

sabit yerinde belirtilmelidir. Odalarda namaz vakitlerini gösteren takvimler bulunmalı; 

personelde bu konuda bilinçli olmalıdır.  

*Odaların ve banyonun temizliği rutin olarak sağlanmalı, odada bulunan kişilerin 

cinsiyetlerine göre personel atanmalıdır. Oda servislerinde görevli personel, servis için 

odalara mahremiyet ilkelerine uyarak girmelidir.  
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*Tuvaletler Kıbleye dönük olmamalıdır. Tuvaletlerde mutlaka uygun taharet tertibatı mevcut 

olmalıdır.  

*Odalarda hayvanların bulunmasına izin verilmemelidir. İşletmede evcil hayvan kabul 

ediliyorsa, hayvanlar için özel alan tahsis edilmelidir. 

Yiyecek ve İçecek 

*Tüm mutfaklar, restoranlar, kafeler ve büfeler Helal ve Tayyib şartlara riayet etmeli, 

sanitasyonları temizlik prosedürlerine göre yapılmalı, gıdalar için yol haritasında belirtilecek 

hususlara göre satın alma prosedürü oluşturmalıdır. Dört mezhebe göre şüpheli ve haram 

hiçbir gıda işletmede bulundurulmamalıdır.  

*Mutfak, restoran, kafe ve büfelerde tüm gıdalar için kritik kontrollerin yer aldığı tablolar, 

ilgili personelin her an görebileceği yerlerde bulundurulmalıdır. Çapraz bulaşmalar 

engellenmeli, taşıma ve depolama prosedürlerine riayet edilmelidir.  

*Müşteri isteğine göre işletmeye helal kapsam dışında hiçbir gıda satın alınmamalıdır.  

*Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri alkol bazlı olmamalıdır.  

*Tüm mutfak araç ve gereçleri hijyenik şartlara uygun rutin olarak temizlenmelidir.  

*Personel hijyen kuralları konusunda eğitilmeli ve çalışma düzenini bu şartlara göre 

oluşturmalıdır.  

*Restoran, kafe ve büfelerde helal menüler bulundurulmalı, yiyecek ve içecekler için Dünya 

İslam Ülkelerinden gelen farklı mezheplere sahip Müslüman müşteriler için mezhep logoları 

yerleştirilmelidir.  

*İslami şartlara göre restoran, kafe ve büfe gibi yemek yenen yerlerde müzik çalınması uygun 

değildir. İslam’da israf yoktur. İsrafa sebep olacak durumlar kontrol edilerek önlem alınmalı, 

müşteriler bilinçlendirilmelidir. Artık gıdalar için prosedür oluşturulmalıdır.  

*Ramazan ayı süresince tesiste iftar– sahur vakitlerine uygun olarak servis yapılmalıdır. 

Ancak oruç tutamayan hasta ve yaşlılar için gereken tertip alınmalıdır. 

Ortak Alanlar 

*Kumarhane ve gazino gibi yerler haramdır. İşletmede uygulanmasına kesinlikle izin 

verilemez.  

*Masaj salonlarında karşı cinslerin bulunmaması, kullanılan ürünlerin helal ürünler olması, 

kişilerin Şer’i hükümlere göre kılık kıyafete uyması gerekmektedir.  

*Termal kaplıca gibi tesislerde mümkünse kadın ve erkekler için ayrı sağlık görevlisi doktor 

bulundurulmalıdır (Tesislerin büyüklüğüne göre düşünülebilir).  

*İçki ve uyuşturucu haramdır. İşletmede satılamaz veya bulundurulamaz.  

*Yüzme havuzlarının rutin temizliği yapılmalı, insanların sağlığını tehlikeye sokabilecek 

eğlence araçları kullanılmamalıdır. Herhangi bir kaza veya yaralanmalara sebep olabilecek 

durumlar için güvenlik kontrol noktaları oluşturulmalıdır.  

*Bay ve bayanlar için ayrı yüzme havuzları ve plaj tahsis edilmeli, “aile plajı” adı altına 

karışık plaj uygulamasına izin verilmemelidir. Mahremiyete zarar verecek her türlü tehlike 
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için gerekli önlemler alınmalı, hemcinsleri arasında dahi giyim ve kuşama dikkat edilmelidir. 

Aksi durumlarda işletmenin personeli müşterileri derhal uyarmalıdır.  

*Bayanlar için tahsis edilen yüzme havuzları ve plaj yerleri, otel odalarından veya işletmenin 

herhangi bir yerinden görünebilir olmamalı, bu yerlerde kamera, fotoğraf makinesi, cep 

telefonu gibi cihazların kullanımına izin verilmemelidir. Bu tür alanlara beylerin yanlışlıkla 

girmelerini önlemek için gerekli ayrımlar sağlanmalı, girişlere bayan görevliler 

yerleştirilmelidir.  

*İşletmeye ait cami olmalı, temizlik ve bakımı rutin olarak sağlanmalıdır.  

*Mümkünse işletmeye ait müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mağazalar ve helal 

ürünlerin bulunduğu marketler bulunmalıdır.  

*Çocuklar için oyun alanları düzenlenmeli ve bu alanlarda işletme personelinden yetkili 

kişiler bulundurulmalıdır.  

*İşletme içerisindeki yayınlar İslam’a uygun olmalı, müşteri taleplerine göre her türlü İslami 

yayınlar da temin etmelidir.  

*İşletme içerisinde İslami hassasiyete zarar verecek animasyon veya eğlence programları 

yapılmamalıdır.  

*İşletme içerisinde reklam, afiş ve panolarda müstehcen resimler bulundurulmamalıdır.  

*Hem misafirler hem de personel dekolte olmayan, İslami ölçülere uygun elbiseler 

giymelidir. Uygunsuz kıyafetli misafirler uyarılmalı yada tesise misafir olarak kabul 

edilmemelidir.  

*Otel veya tesis düğün, konferans gibi etkinliklere açık olduğu takdirde de helal 

prensiplerden taviz verilmemelidir. 

İşletme Yönetimi ve Çalışanlar 

*İşletme yönetimine ait en yetkili kişi Helal ve Tayyib bir otel veya konaklama tesisine sahip 

olduğunun bilincinde olmalı ve organizasyonu bu şartlara göre oluşturulmalıdır. Bu sebeple 

işletmeye personel alırken bu hassasiyete ortak olabilecek kişileri istihdam etmelidir.  

*İşletme yönetimi, her türlü müşteri şikayetini dikkate almalı, düzeltici ve önleyici faaliyet 

olarak ivedilikle dönüş yapmalıdır.  

*İşletmede Helal Güvence Sisteminin oluşturulması ve takibinin yapılmasından sorumlu 

olarak atanacak İç Helal Koordinatör, alanında uzman ve Müslüman olmalıdır. İşletme 

müdürü, İç Helal Koordinatör personeline tam yetki vermelidir.  

*İşletmede çalışan tüm personel helal eğitim almalıdır.  

*İşletme personelinin kılık kıyafeti temiz ve düzenli olmalıdır. 

Kaynak: Akbaba, A. , Çavuşoğlu, F. (2017). Helal Otel Kavramı ve Türkiye’de Helal Otel 

Sertifikasyonu. International Journal of Contemporary Tourism Research. 48-58. ve 

(www.gimdes.org, 2019). (Büyüközer, 2017). Bugünkü Dünyada  Seyahat  Etmenin ve 

Konaklamanın İslami Bakışı. 1. International Halal Tourism Congress. 24-26. 
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Hanefi Mezhebi 

Hanefi Mezhebi Kurucusu 

Her bir mezhep kendi kurucusunun adıyla anılmıştır. Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı A’zam (en 

büyük imam) lakabıyla anılan Ebu Hanife Numan bin Sabit’tir. Ebu Hanife, Hicri 80. yılında (699) 

Kufe’de doğmuş, Hicri 150. Yılında (767) yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. (Köse, 2015) Ticaretle 

özellikle ipekli kumaş işiyle uğraşan varlıklı bir ailenin evladı olarak burada yetişmiştir. (Okur 

Gümrükçüoğlu, 2017) Kendisi de gençliği ve sonrasında bu işle uğraşmıştır. Küçük yaşlarda Kur’an-ı 

Kerim’i öğrenmiş ve ezberlemiştir. İyice öğrenip, dini meselelerde bir hayli yol aldıktan sonra Fıkıh’ta 

(İslam Hukuku) karar kılmıştır. (İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2012) Bu kararına ilişkin, Ebu 

Hanefi’den rivayet edilene göre şöyle söylemiştir; 

"Kendi kendimi yokladım, düşündüm ve şu kanaate vardım: geçip gitmiş olan sahabe ve tabiiler. Bizim 

anladığımız şeylerin hiçbirisini gözden kaçırmamışlar. Onlar bu şeyleri anlamada, daha güçlü ve daha 

iyi i kavrayış sahibi idiler. Meselelerin inceliklerini daha iyi anlıyorlardı. Sonra bu hususlarda 

birbirleriyle sert bir şekilde mücadele ve münakaşa etmiyorlar, faydasız çekişmelere dalmıyorlardı. 

Aksine, bunlardan uzak kalıyorlar ve insanları da men ediyorlardı. Yine gördüm ki onlar, İslam hukuku 

ile ilgili konulara dalmışlar ve bu hususlarda pek çok şey söylemişlerdir. Onlar, fıkıh meclisleri teşkil 

ederek, birbirlerini fıkha teşvik etmişlerdir. İnsanlara fıkıh 'öğretmişler, Müslümanları fıkıh öğrenmeye' 

çağırmışlar ve ona teşvik etmişlerdir. Birbirlerine fetva vermişler ve birbirlerinden fetva istemişlerdir. 

İşte İslam’ın ilk asrı böyle geçmiştir. Sonrakilerde onlara, yani ilk asır Müslümanlarına böylece 

uymuşlardır. Kısaca anlatmaya çalıştığım onların bu tutumunu öğrenince ben de münakaşaya, 

mücadeleye ve kelam bahislerine dalmayı bıraktım. Fıkıh ilmi ile yetindim, seleflerimizin yaptığı işlere 

döndüm. Marifet sahibi olanlarla düşüp kalktım. Gördüm ki kelam'la uğraşan ve kelam meseleleri 

üzerinde tartışmalarda bulunan kimselerin simaları eskilerin simalarına, metotları da Salihlerin 

metotlarına uymamaktadır. Yine gördüm ki eedelcilerin kalpleri katı, ruhları kabadır. Onlar Kitap, 

Sünnet ve Selef-i Salih’e muhalefetten çekinmiyorlar, vera' ve takvadan da uzaktırlar" (Şener , 1984) 

Kararını verdikten sonra ağır tartışmalara girmekten vazgeçip imamlık yapmaya başlamıştır. Mezhep, 

ilk önce Ebu Hanefi’nin yetiştiği yer olan Irak’ta, buradan doğuya ve doğudan da batıya doğru 

yayılmaya başlamıştır. İslam aleminin büyük bir çoğunluğu bu mezhebe mensuptur. Hanefi mezhebi; 

daha çok Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, 

Kazakistan, Afganistan; Çin'in Sincan Uygur eyaletinde, Kafkaslar ve Balkanlar'da yaygındır. (Bayder 

, 2015) 

Helal ve Haramla İlgili Kur’an-ı Kerim Ayetleri 

Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan 

kaçının ki, kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi 

Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? (bkz.MAİDE/90-

91). 

Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur. (bkz. İSRA/32). 

Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen; boğulmuş, vurulmuş, yukardan düşmüş, 

boynuzlanmış, canavar yırtmış olup da canlı iken kesmedikleriniz; dikili taşlar (putlar) üzerine 

boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet (şans) aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru 

yoldan çıkmaktır. Bugün kâfirler, dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden 

korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam’ı beğendim. 

Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. 

Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir. (bkz. MAİDE/3). 

Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Hâlbuki O size, mecbur kalmanızın 

dışında haram olan şeyleri genişçe açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilmeden keyiflerine uyarak 

insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Muhakkak ki, Rabbin, sınırı aşanları çok iyi bilir. (bkz. 

EN'AM/119). 
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O size ancak ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Her kim 

bu haram şeyleri yemeye mecbur kalırsa (başkasının hakkına) saldırmadan ve aşırı gitmeden yiyebilir. 

Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir (bkz. NAHL/115). 

Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helâl şeylerden yiyin. (bkz. BAKARA, 168). 

Ey iman edenler! Sizi rızıklandırdıklarımızın temizlerinden yeyin. Ve yalnızca Allah'a şükredin. (bkz. 

BAKARA, 172). 

Allah size ancak leşi, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına boğazlanan(hayvanlar)ı haram kıldı. 

Bununla birlikte kim mecbur kalırsa -istek göstermeksizin ve sınırı aşmaksızın- bunlardan yemesinde 

ona herhangi bir günah yoktur. (bkz. BAKARA, 2/173)  

Bana vahyedilenler arasında leş, akıtılmış kan, iğrenç bir şey olan domuz eti ve Allah’tan başkası adına 

kesildiği için murdar olan hayvandan başka yenilmesi haram kılınmış herhangi bir şey 

bulamıyorum(bkz. ENAM, 6/145). 

Size şunları nikâhlamak haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, 

teyzeleriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren sütanneleriniz, sütkız kardeşleriniz ve 

karılarınızın anneleri ve kendileri ile zifafa girdiğiniz kadınlarınızdan olan ve evlerinizde bulunan üvey 

kızlarınız. Eğer üvey kızlarınızın anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah 

yoktur. Sulbünüzden gelen (öz) oğullarınızın hanımları ile evlenmeniz ve iki kız kardeşi birlikte 

nikâhlamanız da haramdır. Ancak cahiliyet devrinde geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah gafur (çok 

bağışlayıcı) ve çok merhamet edicidir. (bkz. NİSA/23) (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019) 

Tablo 2. Ayetler ve Hadislerden Yola Çıkılarak Hazırlanmış Hanefi Mezhebi  

Helal ve Haram Kavramları 

1. Hanefi mezhebinde birincil kaynak Kur’an-ı Kerim’dir ve dolayısıyla Kur’an-ı Kerim’de 

helal olan yiyecekler helal, haram olan yiyecekler haram kabul edilir. Buna göre de en’am 

adı verilen koyun, keçi, sığır, manda, deve ve evcil olanlara benzeyen yabani keçi, tavşan, 

inek gibi hayvanlarda helal kabul edilir. 

2. Ayetlerde de bildirildiği gibi meyte olarak da anılan leş, kan ve domuz ve domuzdan elde 

edilen ürünler haram kabul edilir.  

3. Kur’an’daki gibi Allah’tan başkasının adına ve besmele çekilmeden kesilmiş her türlü hayvan 

da haram kabul edilmektedir.  

4. Hanefi mezhebinde kabul gören ikincil kaynak ise Sünnet olduğundan, Sünnette helal olan 

helal ve haram olan haram kabul edilmiştir. Buradan yola çıkarsak eğer evcil olan eşek ve 

katır da haram sayılmaktadır.  

5. Eti helâl olan ölü hayvanlar, balık ile çekirge, helâl olan kan ise, ciğer ile dalaktır.” hadisinde 

de bildirildiği gibi bunlar dışındaki ölü hayvan ve kan haram kabul görmüştür.  

6. Azı keskin dişleriyle kendisi koruyan domuz, kaplan, aslan, ayı, kurt, fil, pars, kedi, maymun 

ve köpek gibi, pençeleriyle kendini koruyan ve saldırabilen yırtıcı kuşgillerden kartal, akbaba, 

atmaca, şahin ve karga gibi, tiksindiren hayvanlardan yılan, akrep, fare be böcek gibi 

haşereler haram kabul edilmektedir. 

7. Bazı mezheplere göre helal görülen sırtlan, keler, tilki, at ve kirpi gibi hayvanlar Hanefi 

mezhebinde haram kabul edilmektedir.  

8. Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12 

ayetinde bildirilmiş ve bir hadis-i şerife göre ‘Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.’ 

buyrulmuştur. Hanefi mezhebi de bu ayet ve hadisleri kendi benimseme şekillerine göre ele 

almış olup, deniz hayvanlarından kastedilenin balık türleri olduğunu ve yengeç, ıstakoz, 

karides gibi balık sınıfına girmeyenlerin helal olmadığını söylemişlerdir.    

9. Kanatlı hayvanlardan yırtıcı ve avcı olmayan tavuk, ördek, hindi, kaz gibi hayvanlar helal 

görülmüştür.  
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10. Hanefi mezhebinde kesim şeklinde göre de helal ve haram ayrımı bulunmaktadır. Hayvanın 

kesildiği bıçağın keskin olması, en az acı verecek ve canının çabuk çıkacağı şekilde kesilmesi, 

kesim esnasında hayvana eziyet ve işkence edilmemesi gerekmektedir. Aynı zamanda 

beslemesiz kesilmemelidir. Hanefi mezhebine göre besmele kasten unutulamamışsa hayvanın 

eti yenebilir, kasten unutulmuşsa diğer şartlar sağlansa da besmele çekilmediğinden dolayı 

yenilemez denilmektedir.  

11. Aynı zamanda hem karada hem denizde yaşayabilen kaplumbağa, kurbağa gibi canlılar da 

haram görülmüştür.  

12. Hanefi mezhebinde sadece balıklarda kesim şartı aranmamaktadır.  

13. Arı yemek haram görülmüştür fakat, sünnette helal ve şifa öngörülen arının yaptığı bal helal 

kabul edilmiştir.  

14. Hanefi mezhebinde böcek sınıfındaki hayvanların kan ve salgılarından elde edilen ürünler 

haramdır. Aynı zamanda domuzdan elde edilen jelatin gibi ürünler de haram kabul edilmiştir.  

15. Hadis ve ayetlere göre temiz ve helal görülen meyve ve sebzeleri yemek helaldir. Bunlardan 

elde edile suları içmek de helaldir. 

16. İçerisinde alkol bulunan her türlü içecek ve yiyecek haram kabul edilmiştir. Mayalanma 

esnasında alkol üretebilen boza, kefir gibi içecekler helal kabul edilmiştir.  Fakat sünnete göre 

yapımdan üç gün içerisinde tüketilmesi ve üç günden sonra dökülmesi gerektirdiği 

söylenmiştir. Üç gün sonrasında alkol oranın yükseldiği ve içilmesinin doğru olmadığı 

bildirilmiştir.  

17. Zehir ve pislik barındırmayan bitki ve türlerini yemek ve bunlardan üretilen içecekleri içmek 

helal, bunları barındırılan bitki ve türlerini yemek ve içmek haramdır. 

18. Helal görülen yiyecek ve içeceklerin içerisine az oranında da alkol konulsa tüketilmesi 

haramdır. Alkol içermediği söylenen bira ve şarap kullanmak helaldir denilse de Hanefi 

mezhebinde haram sayılmıştır.  

19. Dinin öncüsü Kur’an-ı Kerim, ayetler ve hadisler doğrultusunda kumarın haram oluşunu 

açıkça ortada olup, Hanefi mezhebinde de aram kabul edilmiştir.  

20. Zina ve dinen nikâh kıyılması yasaklanmış beraberlikler de haram kabul edilmektedir.   

Kaynak: Boran. M. , (2016). Hanefi Mezhebinde Yiyecek ve İçeceklerde Helallik ve Haramlık Ölçüleri, 

Yayınlanmış Doktora Tezi, s. 98-146. Kâşif Hamdi Okur, “İslam Hukuku Açısından Helal ve Haram 

Olan Gıdalar ve Bazı Güncel Meseleler”, Usûl, 11 (2009/1), 7 - 40.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Helal turizmin ilgi görmesiyle beraber birçok kuruluş kendi standartlarını belirleyerek helal belge ve 

sertifika vermektedirler. Bu standartların dışında kalan işletmelere bir sertifika veya belge koşulunu 

sağlamadıkları için bu işletmeler belge alamamaktadır. Helal belge veren kurumlardan GİMDES, helalin 

ve haramın belirlenmesinde dört mezhebi göz önüne alarak yapmaktadır. Fakat dört mezhep arasında 

farklılıkların olduğu bilinmektedir. Helal gıda konusunda da tam anlamıyla birbirleriyle 

örtüşmemektedirler. Oysaki Allah’ın ayetlerinde ‘’ Allah size ancak leşi, kanı, domuz etini ve Allah’tan 

başkası adına boğazlanan (hayvanlar)ı haram kıldı. Bununla birlikte kim mecbur kalırsa -istek 

göstermeksizin ve sınırı aşmaksızın- bunlardan yemesinde ona herhangi bir günah yoktur’ (bkz. Bakara, 

2/173) ifadesi yer almaktadır.  GİMDES ile Hanefi mezhebi birçok yerde birbirleriyle örtüşmektedir. 

Örneğin suda yaşayan hayvanlardan sadece balıkların helal olduğundan söz edilmekte diğer dışında 

kalan deniz canlılarına yer verilmemektedir. Aynı zamanda hayvanların kesiminden önce besmelenin 

getirilmesi şartı vardır. Ayrıca İçerisinde alkol bulunan her türlü içecek ve yiyecek haram kabul 

edilmiştir. Mayalanma esnasında alkol üretebilen boza, kefir gibi içecekler helal kabul edilmiştir.  Fakat 

sünnete göre yapımdan üç gün içerisinde tüketilmesi ve üç günden sonra dökülmesi gerektirdiği 

söylenmiştir. Üç gün sonrasında alkol oranın yükseldiği ve içilmesinin doğru olmadığı bildirilmiştir. 

Bununla ilgili GİMDES’te herhangi bir açıklama görülmemektedir. 
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GİMDES standartların da dört mezhep için sakıncalı olan ürünlerin işletmelerde bulunulmaması 

gerektiği bildirilmektedir. Fakat şafi iler için sakıncalı Hanefiler için sakıncası olmayan ya da Hanefiler 

için sakıncalı Şafiiler için sakıncası olmayan çok fazla gıda ürünü olduğu bilinmektedir. Burada bu 

işletmelere gelecek olan müşteriler için bir sakınca var mıdır? Bir açıklama gerekmektedir. Mezhepler 

arasında sosyal yaşam giyim kuşam farklılıkları da bulunmaktadır. GİMDES’in konaklama 

işletmelerine verdiği helal belgesindeki ortak alanlar standardı Hanefi mezhebinin yaşam tarzına da 

uymamaktadır. Bu bağlamda GİMDES’in sadece ürünlere helal sertifika vermesi tavsiye edilmektedir. 

Çünkü standartları konaklama işletmeleri için hem mali yönden hem de uygulanması yönünde çok ağır 

görülmektedir. Örneğin kadın misafire kadın erkek misafire erkeğin hizmet etmesi beklenmektedir. 

Bunun her alanda nasıl uygulanacağı belirtilmemiştir.  

GİMDES’in konaklama yerine giriş sırasında evlilik cüzdanının sorulması standardıyla ayette verilen 

‘’Size şunları nikâhlamak haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, 

teyzeleriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren sütanneleriniz, sütkız kardeşleriniz ve 

karılarınızın anneleri ve kendileri ile zifafa girdiğiniz kadınlarınızdan olan ve evlerinizde bulunan üvey 

kızlarınız. Eğer üvey kızlarınızın anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah 

yoktur. Sulbünüzden gelen (öz) oğullarınızın hanımları ile evlenmeniz ve iki kız kardeşi birlikte 

nikâhlamanız da haramdır. Ancak cahiliyet devrinde geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah gafur (çok 

bağışlayıcı) ve çok merhamet edicidir’’(Bkz. NİSA/23). Bu durumda olanların konaklama işletmelerine 

geldiklerinde durumu nasıl izah etmesi beklenmektedir. Denetimi ve kontrolü nasıl yapılması gerektiği 

de bilinmemektedir. 
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Özet 
Bu çalışmada, helal konseptli seyahat işletmeleri için örnek bir model ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışma 

nitel bir araştırma olup, veri toplama tekniği olarak görüşmeden faydalanılacaktır. Bunun yanında, ilgili acentaların 

kurumsal web sayfaları incelenecektir. Turizm akademisyenleri, ilahiyatçılar ve müşterilerle yüz yüze görüşmeler 

yapılacaktır. Görüşmelerden elde edilen veriler kodlanarak temalar oluşturulacaktır. Helal turizm son yıllarda 

sıklıkla duyulmaya başlanılan bir kavram haline gelmiştir. Muhafazakâr bir yaşam tarzını benimseyen insanlar, 

tatillerini de inançları çerçevesinde yapmak istemektedirler. Helal turizm denilince akla ilk gelen kavram helal 

konseptli konaklama işletmeleri olsa da, seyahat acentaları da son yıllarda muhafazakâr müşterilerin istekleri 

doğrultusunda paket turlar oluşturmaya başlamışlardır. Ancak bu alanda genel kabul görmüş bir helal paket tur 

standardı bulunmamaktadır. Çalışmanın sonucunda ise, seyahat acentaları ve akademisyenler için örnek bir helal 

paket tur modeli sunulması öngörülmektedir. Çalışmanın en büyük kısıtlılığı seyahat işletmeciliği alanında çok 

fazla helal konseptli seyahat acentası bulunmamasıdır.  

Anahtar kelimeler: Helal Turizm, Seyahat, Paket Tur 

 

 

HALAL CONCEPT PACKAGE TOUR PROPOSAL 

 

Abstract 
In this study, it is aimed to present a model model for halal concept travel enterprises. This study is a qualitative 

research and will be used as a data collection technique. In addition, corporate web pages of related agencies will 

be examined.  Face to face meetings with tourism academicians, theologians and customers will be held. The data 

obtained from the interviews will be coded and themes will be created. Halal tourism has become a common 

concept in recent years. People who adopt a conservative lifestyle want to make their holidays within the 

framework of their beliefs. Although Halal tourism is the first concept that comes to mind with halal concept, 

travel agencies have started to create package tours according to the wishes of conservative customers in recent 

years. However, there is no generally accepted halal package tour standard in this area. As a result of the study, it 

is envisaged to present a model halal package tour model for travel agencies and academicians. The biggest 

limitation of this study is that there are not too many halal concept travel agencies in the field of travel. 

Keywords: Halal Tourism, Travel, Package Tour 

 

 

GİRİŞ 

Tur operatörleri ve seyahat acentalarının en önemli faaliyet alanları; paket tur üretimi, yönetimi ve 

pazarlamasıdır. Aynı zamanda ciddi bir gelir kaynağı olan paket tur; destinasyona, üreticiye ve amacına 

göre farklılıklar gösterebilmektedir (Demir, 2014, s.125). Bu çalışmada ele alınacak paket turların ortak 

özelliği muhafazakâr bir kesime hitap etmesidir. Son yıllarda Müslüman seyahat pazarındaki büyüme 

oranı dikkat çekici seviyelere ulaşmıştır. Bunun en önemli sebebi Müslüman nüfusa sahip ülkelerin milli 

gelirlerindeki artış miktarıdır. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak tur operatörleri ve seyahat acentaları 

muhafazakâr pazarlara uygun, helal konseptli paket turlar üretmeye başlamışlardır. Ancak, buradaki en 

önemli problem helal paket turların ortak bir standarda sahip olmamasıdır. Bu noktadan hareketle, 

çalışmanın en temel amacı muhafazakâr turistlere yönelik örnek bir paket tur modeli ortaya koymaktır. 

Bu bağlamda öncelikle muhafazakâr kesime hitap eden seyahat acentalarının web sayfaları incelenmiş 

ve ardından konunun muhataplarına yöneltilmek üzere araştırma soruları oluşturulmuştur. Araştırmanın 

uygulama bölümünde ise oluşturulan bu sorular katılımcılara yöneltilerek, alınan cevaplar çerçevesinde 

bir model ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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LİTERATÜR 

 
Helal Turizm 

Helal turizm; mütedeyyin turistlerin sahip oldukları inanç ve değerler çerçevesinde turistik ürün ve 

hizmetlerden yararlandığı konsepte verilen isimdir. Son yıllarda Müslüman ülkelerin ekonomik gelir 

düzeylerinin artması ile beraber, turizme katılma oranlarında da paralel bir artış olmuştur. Bu artışla 

beraber turizm yatırımcıları da bu talebe cevapsız kalmayarak, yatırımlarını bu yöne hızla kaydırmaya 

başlamıştır. Böylelikle helal konseptli otel ve seyahat acentaları ortaya çıkmaya başlamıştır.  

Helal turizm yeni bir turizm çeşidi olmayıp, turizm faaliyetlerinin İslami esaslara göre düzenlenmiş bir 

versiyonudur. Helal turizm kavramının en fazla karıştırıldığı kavram inanç turizmdir. Ancak, helal 

turizm inanç turizminin bir kolu ya da alt dalı değildir. Zira inanç turizmine diğer dinlerden katılım 

olabilirken, helal turizm yalnızca Müslüman turistlere hitap etmektedir. Jafari ve Scot (2014) helal 

turizm kavramının yeni tanınmaya başlayan bir kavram olduğunu belirtmiştir. Konu ile ilgili akademik 

manada da ilginin arttığını son dönemlerde yapılan yayınlardan da anlaşılmaktadır. Helal turizmin henüz 

çok yeni bir kavram olması sebebiyle üzerinde görüş birliğine varılmış ortak bir tanım 

bulunmamaktadır. Fakat yapılan çalışmaların genelinde helal turizm; Müslüman turistlerin inanç ve 

değerlerine uygun olarak yaptığı turistik faaliyetlerin bütünü olarak görülmektedir.  

Helâl turizm, İslam dininin öğretilerine uygun biçimde üretici ve tüketici tarafından birlikte üretilen 

turizm ve misafirperverlik faaliyetleri olarak açıklanmaktadır (Razzaq vd., 2016) Buradan da 

anlaşılacağı üzere helal turizmin çerçevesini İslam dininin emir ve yasakları çizmektedir. Ayrıca helal 

turizm üretici ve tüketicilerin her ikisinin de aktif rol oynadığı iki boyutlu bir yapıya sahiptir. Helal 

turizmde üreticiler İslamiyete uygun ürünler ortaya koyarken, tüketiciler de bu kurallara riayet 

göstererek sürece destek verirlerse helal turizm faaliyetleri başarıya ulaşacaktır.  

Helal turizm alanında yapılan yatırımların büyük bir kısmı konaklama sektörüne yapılsa da son yıllarda 

seyahat acentaları ve tur operatörleri de bu konuya ilgi göstermeye başlamıştır. Henüz yeterli sayıda 

helal konseptli seyahat acentası olmasa da bu alana olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü dünya 

genelinde helal pazarının büyümesi tüm yatırımcıları teşvik etmektedir. Ayrıca, Türkiye’de Helal 

Akreditasyon Kurumu’nun kurulması ve TSE’nin Helal Otel Yönetim (2016) standardını oluşturması 

devletin de bu konuya ilgi gösterdiğinin en büyük göstergelerindendir. Son olarak Helal turizm alanında 

yazılan tez ve bilimsel yayınlardaki sayının artması da bu alan için büyük önem arz etmektedir. 

Seyahat Acentaları ve Türleri 

Seyahat acentası kavramına değinmeden önce seyahat kelimesinin anlamına ve kökenine değinmek 

yerinde olacaktır. Seyahat kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş olup; “seyahe” kökünden türemiştir 

(TDK). Kelime anlamıyla serbest dolaşmak manasına gelmektedir. Seyahat Acentaları; tüketicilerin 

istekleri doğrultusunda turlar hazırlayan, tasarlayan, ulaşım ve konaklama işletmelerinin ürünlerini kar 

amacıyla satan ticari kuruluşlardır (Hacıoğlu, 2000). Bunların dışında seyahat acentalarının en önemli 

görevlerinden biri de tüketicilere gidecekleri yer ile ilgili bilgi vermektir.  

Ülkemizde seyahat Acentaları 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na 

göre düzenlenmiştir. Bu kanunun 3. maddesine göre yasal olarak üç gruba ayrılmaktadırlar (Resmi 

Gazete, 1972); 

 1. A Grubu Seyahat Acentaları: Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin beşinci maddesinde açıklanan 

bütün seyahat acentacılığı hizmetlerini sunabilirler.  

2. B Grubu Seyahat Acentaları: Uluslararası hava, kara ve deniz ulaştırma araçları ile ilgili bilet satışı 

hizmetleri ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenledikleri turların rezervasyonu ve biletlerinin satışını 

yaparlar.  

3. C Grubu Seyahat Acentaları: Yalnızca Türk vatandaşları için yurt içi turları; tanıtır, üretir, pazarlar 

veya satarlar. 
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Seyahat Acentaları; araç kiralama, transfer, rehberlik, döviz işlemleri, hediyelik eşya satışı gibi ek ticari 

faaliyetlerde de bulunabilirler. Özellikle son yıllarda seyahat acentaları kongre ve toplantı 

organizasyonlarının düzenlenmesinde de önemli görevler üstlenmektedirler.   

Paket Tur Kavramı ve Paket Tur Tasarımı 
Paket tur kavramı genel anlamıyla; bir turistin konaklama, ulaşım, yeme-içme gibi turistik faaliyetlerinin 

tümünü kapsayan ve seyahat acentaları tarafından oluşturulan turistik ürünlerdir. Günümüzde paket 

turlar, müşterinin zevk ve alışkanlığına göre birçok hizmeti içinde barındıran diğer bir değişle “her şey 

dâhil” sistemine göre hazırlanmış değişik tatil unsurlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan paket 

ürünler halinde tüketicilere sunulmaktadır. Büyük kitlelerin turizm hareketine katılmalarında itici güç 

oluşturan paket turlar, aynı zamanda büyük tur operatörlerinin doğuşunda da etkili olmuşlardır (Batman 

vd., 2001, s.7). 

İlk paket turlar 1841 yılında Thomas Cook tarafından İngiltere’de düzenlenmiş ve satılmıştır. Bu 

turlarda ulaştırma aracı olarak sadece demiryolu kullanılmış ve konaklama hizmeti içermemiştir. Paket 

turlardaki önemli gelişme 1920’lerden sonra buharlı gemi turlarının düzenlenmesi ile olmuş ve paket 

turlar popüler hale gelmiştir. Thomas Cook’un diğer ilkleri; tur broşürleri, tur programları ve 

voucher’lardır. 20.yy.’ın ortalarına kadar taşıma araçlarının yetersizliği, konforsuzluğu, yüksek ulaşım 

ücretleri, haberleşmenin yetersizliği, konaklama sektöründeki yetersizlikler gibi olumsuz faktörler 

nedeniyle paket turlar istenilen seviyeye gelememiştir.( İçöz, 2000, s.225).  Paket turun içeriği; gidilecek 

destinasyona uzaklığı, gidilecek dönem, uygulama şekli, turizmin türü gibi durumlara göre farklı 

şekillerde sınıflandırılabilir. Günümüzde tüketicilerin paket turlara yönelmesinin sebeplerine gelinirse; 

ekonomik oluşları, tüketici için güven arz etmeleri, tur programlama zahmetinden kurtulmaları, zaman 

tasarrufu ve profesyonel rehberlik hizmetleri olarak sayılabilmektedir. Seyahat acentaları ve tur 

operatörleri açısından avantajları ise; yüksek kar payı, rekabet avantajı elde etme, ön finansman sağlama, 

prestij sağlama, yeni bağlantılar kurma ve doluluk oranlarını artırmadır (Demir, 2014, s.132). Yani paket 

turlar seyahat acentaları ve tur operatörleri için para kazanmanın daha ötesinde bir anlam ifade 

etmektedir. 

Bir paket turu üretip, tüketicinin kullanımına sunmak oldukça uzun ve zahmetli bir süreçtir. Bununla 

beraber, sistematik ve programlı araştırmaların yapılmasını zorunlu kılar. Kesin talep oluşmadan 

tasarlanan paket turlar ciddi bir satış riski taşımaktadırlar. Bu riski ortadan kaldırmak için, seyahat 

acentaları ve tur operatörleri beş adımdan oluşan paket tur üretim sürecini takip ederler. Paket turun 

içerisinde; ulaşım hizmetleri, konaklama hizmetleri, yeme içme hizmetleri, sosyal aktiviteler ve transfer 

hizmetleri bulunmaktadır. 

 

YÖNTEM 

 

Bu çalışma nitel bir araştırma özelliği taşımaktadır. Nitel araştırmalar bir konu ile ilgili derinlemesine 

bilgi toplamak amacıyla tercih edilen bir araştırma türüdür. Ayrıca, bu araştırmanın deseninde 

etnoğrafik analiz yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntem sosyal bilimlerde ve ağırlıklı olarak antropolojide 

kullanılan bir yöntem olup, ilgilenilen kültür, değer ya da normları tanımlama ve analiz etmede 

kullanılmaktadır. Bu yöntemde katılımcı gözlem tekniği veri toplama yöntemi olarak kullanılabilir. 

Ayrıca bu katılım sürecinde yarı yapılandırılmış görüşme ve günlük konuşma araçlarının kullanılması 

ile gözlemlenen olguyu ya da nesneyi anlatabilmeyi hedefler. Etnoğrafi, diğer yöntemlerden fazla zaman 

gerektirdiği için çalışılan toplum örneklem büyüklüğü olarak genelde küçüktür. Anket tekniğinde 

olduğu gibi elde edilen sonuçların örneklerin tamamını temsil ettiği tüm topluma genellenmesi mümkün 

değildir. Bu yöntemin temel amacı derin ve iyi yapılandırılmış çalışma tasarımlarını kullanarak özelin 

içinde genel, sosyal ve kültürel özelliklerini bulmaktır (Hammersley, 1992, s.195-203).  Bu çalışmada 

etnoğrafik analiz yönteminin seçilmesinin en önemli sebebi; helal turizm ile alakalı olduğu düşünülen 

bireylerin (din adamı, turizm akademisyeni ve müşteri) sahip olduğu dini, kültürel ve ekonomik 

özelliklerin,  çalışma sonucunda oluşturulacak helal paket tur modelini ne yönde şekillendirdiğini 

görebilmektir. 
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Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşme; görüşmenin temel çizgilerinin belirlendiği, fakat soruların kesin sıralamasının 

yapılmayarak,  görüşme esnasında sunulan yeni bilgilere ait soru üretme esnekliğinin sahip olduğu 

görüşme türüdür. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde duruma göre bazı soruların atlanabileceği, 

konuşmanın gidişatına göre soru sıralarının değiştirilebileceği ve ilave soruların o anda oluşturabileceği 

görüşme türüdür (Yüksel ve Yüksel, 2004, s.100-107). Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniğinin seçilmesinin en önemli sebebi; görüşmenin seyrine göre açılacak yeni konulara yönelik 

sorular sorabilme esnekliğidir. 

Çalışmanın literatür kısmında görüldüğü gibi, bir paket tur beş temel üründen oluşmaktadır. Buna bağlı 

olarak, görüşme soruları hazırlanırken literatürde genel kabul görmüş bu 5 ürüne göre toplamda 5 adet 

soru oluşturulmuştur Bu sorular araştırma öncesinde kısıtlı sayıda araştırmacıya yönetilerek eksik ve 

anlaşılmayan noktalar hakkında geri dönüşler alınmıştır. Daha sonra görüşme esnasında duyulan 

ihtiyaçtan ötürü personel ile ilgili bir soru daha ilave edilmiştir. Bunun sonucunda araştırma soruları 

düzenlenerek son haline getirilmiştir. Nitel araştırmalarda yeterli örneklem sayısını belirlemede 

çalışmaya katılan bireylerin cevaplarının tekrar etmeye başlaması ölçüt olarak alınmaktadır. Bu 

çalışmada bu sayı 22 olmuştur. 

 

BULGULAR 

 

Araştırmaya katılan 22 kişiye aşağıdaki sorular yöneltilmiştir. Her sorunun yanıtlanması yaklaşık 2 

dakika sürerken, her katılımcıyla yaklaşık 15 dakika görüşme yapılmıştır. Görüşme öncesinde 

katılımcılara araştırmanın içeriği ve helal paket turlar ile ilgili ön bilgi verilmiştir. Görüşmelerin büyük 

bir kısmı yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılırken, ulaşılamayan ve uzakta olan az sayıdaki katılımcıyla 

telefon üzerinden görüşülmüştür. Tüm konuşmalar ses kaydına alınmış olup, daha sonra yazıya 

dökülmüştür. Tablo 1’de görülen sorular katılımcılara yöneltildikten sonra alınan cevaplar uygun 

kategorilere ayrılarak kodlanmıştır. 

           Tablo 1: Mülakat Soruları 

1 Helal konseptli bir paket turun ulaşım hizmetlerinden beklentileriniz nelerdir? 

2 Helal konseptli bir paket turun yeme-içme hizmetlerinden beklentileriniz nelerdir? 

3 Helal konseptli bir paket turun konaklama hizmetlerinden beklentileriniz nelerdir? 

4 Helal konseptli bir paket turun eğlence hizmetlerinden beklentileriniz nelerdir? 

5 Helal konseptli bir paket turun transfer ve gezi programlarından beklentileriniz nelerdir? 

6 Helal konseptli bir paket turda görev alan personelden beklentileriniz nelerdir? 

 

Tablo 1’de sorulan sorulara verilen cevaplar ve frekansları aşağıdaki tablolarda verilmiştir (Görüşmeye 

katılan kişiler G harfi ile numaralandırılmıştır): 

    Tablo 2: Ulaşım ile İlgili Veriler 

Helal konseptli bir paket turun ulaşım hizmetlerinden beklentileriniz nelerdir? f 

1. Namaz vakitlerinde mola verilmesi (kara yolu) G1,G3,G6,G11,G14,G19,G21,G22 8 

2. Bayan erkek oturma planına dikkat edilmesi(otobüs 

ve uçak) 

G2,G7,G18,G22 4 

3. Alkollü içecek servis edilmemesi (uçak) G1,G2,G4,G6,G7,G11,G14,G20 8 

4. Domuz mamulleri ikram edilmemesi (otobüs ve 

uçak) 

G3,G7,G11,G12,G19,G22 6 

5. Mescit imkânı ve abdesthanesi bulunan tesislerde 

mola verilmesi (otobüs) 

G8,G14,G20,G21 4 
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6. Personelin kılık kıyafetinin İslami esaslara uygun 

olması (uçak) 

G1,G3,G6 3 

7. Yataklı trenlerde aile mahremiyetine dikkat 

edilmesi (demiryolu) 

G15 1 

8. Seyahat esnasında okumak için Kur’an-ı Kerim 

bulundurulması (uçak ve otobüs) 

G3,G8,G17,G18 4 

9. Seyahat esnasında yüksek sesli müzik yayını 

yapılmaması (otobüs) 

G4,G6,G10,G11,G17,G18 6 

10. İçerisinde tespih, seccade ve eşarp bulunan bir set 

dağıtılmalı 

G2,G4 2 

11. Uçak içerisinde küçük bir ibadet kabini olmalı G7 1 

 

Tablo 2’de katılımcıların helal paket turların ulaşım hizmetlerinden beklentilerine ilişkin kodlanmış 11 

adet görüşü olduğu görülmektedir. Frekansı yüksek olan yanıtlar incelendiğinde bu yanıtların 

çoğunluğunun yolculukta namaz ve yeme içme ile ilgili olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların 

seyahat esnasında Kur’an okumak ve yüksek sesle müzik çalınmaması gibi beklentileri de ağır 

basmaktadır. Katılımcıların helal paket turlarda ulaşım hizmetlerinden beklentilerine ilişkin kendi 

ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir; “Eğer otobüsle yolculuk yapılıyorsa, mola saatleri namaz 

vakitlerine göre ayarlanmalıdır (G1)”. “Yurtdışı uçuşlarında içki ve domuz eti ikram 

edilmemelidir(G7)” . “Uzun süren seyahatlerde talep eden yolculara okumaları için Kur’an-ı Kerim 

dağıtılabilir(G3)”. “Birkaç koltuktan feragat edilerek uçaklara küçük bir ibadet kabini 

yapılmalıdır(G7)”. 

 

    Tablo 3: Yeme-İçme Hizmetleri ile İlgili Veriler 

Helal konseptli bir paket turun yeme-içme hizmetlerinden beklentileriniz nelerdir? f 

1. Domuz eti ve mamulleri 

kullanılmamalı 

G1,G2,G3,G6,G11,G14,G17,G22 8 

2. Alkollü içecekler servis edilmemeli G1,G2,G3,G6,G11,G12,G14,G17,G18,G20,G22 11 

3. Caiz olmayan katkı maddeleri 

kullanılmamalı 

G7,G14,G15 3 

4. Helal kesim belgesine sahip 

olunmalı 

G4,G9,G16 3 

5. İsraftan kaçınılmalı G1,G6,G10,G13,G14,G15,G21,G22 8 

6. Ramazan ayında iftar ve sahur 

vaktinde yemek servisi olmalı 

G6,G11,G19,G21 4 

7. Artan yemekler ihtiyaç noktalarına 

dağıtılmalı 

G4,G11 2 

8. Otel içerisine israfı önlemek için 

hadis ve ayetler yazılmalı 

G3 1 

9. Mutfak personeline hijyen ve 

temizlik kuralları anlatılmalı 

G17 1 

 

Tablo 3’te katılımcıların helal paket turların yeme-içme hizmetlerinden beklentilerine ilişkin kodlanmış 

9 adet görüşü olduğu görülmektedir. Frekansı yüksek olan yanıtlar incelendiğinde bu yanıtların 

çoğunluğunun içki, domuz eti ve israf ile ilgili olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların helal kesim 

belgesi olması, ramazan ayında iftar ve sahur servisi yapılması ve yiyeceklerde caiz olmayan katkı 

maddelerinin kullanılmaması gibi beklentileri de bulunmaktadır. Katılımcıların helal paket turlarda 

yeme-içme hizmetlerinden beklentilerine ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir; “Yeme 

içme konusunda israftan kaçınılmalıdır (G10)”. “Otellerde artan yemekler aş evlerine ve barınaklara 

gönderilmelidir (G11)” . “Mutfakta çalışan personele hijyen eğitimi verilerek, kontrolleri 

sağlanmalıdır(G17)”.  
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    Tablo 4: Konaklama Hizmetleri ile İlgili Veriler 

Helal konseptli bir paket turun konaklama hizmetlerinden beklentileriniz nelerdir? f 

1. Otel havuzları kadın ve erkekler 

için ayrı olmalı 

G2,G4,G5,G11,G13,G14,G15,G20,G21 9 

2. Otel odalarında mini barlarda 

alkol bulunmamalı 

G7,G12,G13,G14,G18,G21 6 

3. Otel odaları ses yalıtımına sahip 

olmalı 

G11,G17 2 

4. Odalarda seccade ve Kur’an-ı 

Kerim bulunmalı 

G4,G5,G6,G8,G11,G13,G14,G17,G22  

5. Otelde mescit bulunmalı G1,G2,G3,G4,G7,G12,G13,G14,G16,G19,G21,G22 12 

6. Otelde namaz vakitlerini 

gösteren panolar olmalı 

G2,G5,G4,G7,G11,G13 6 

7. Spa hizmetlerini hemcinsler 

yapmalı 

G8,G17,G19 3 

8. TV yayınları filtrelenmeli G4,G9 2 

9. Personel kıyafetleri 

İslamiyet’euygun olmalı 

G6,G7,G18 3 

10. Ortak alanlarda misafirlerin 

giyim kuşamları islami olmalı 

G1 1 

11. Otel ramazan ayında açık olmalı G3,G8 2 

12. Oteldeki sosyal etkinlikler islami 

kurallara uygun olmalı 

G5,G14,G21 3 

13. Odalarda kıble yönünü gösteren 

işaret olmalı 

G3,G11,G13,G14,G19,G21 6 

14. Elektrik ve su israfına dikkat 

edilmeli 

G4,G20 2 

 

Tablo 4’te görüşmeye katılanların helal paket turların konaklama hizmetlerinden beklentilerine ilişkin 

kodlanmış 14 adet görüşü olduğu görülmektedir. Frekansı yüksek olan yanıtlar incelendiğinde bu 

yanıtların çoğunluğunun spa hizmetleri, mescit ve ibadet imkânları ile ilgili olduğu görülmektedir. 

Ayrıca katılımcıların personelin kılık kıyafet uygunluğu ve oteldeki sosyal etkinliklerin İslami olması 

gibi beklentileri de ağır basmaktadır. Katılımcıların helal paket turlarda konaklama hizmetlerinden 

beklentilerine ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir; “Otelde vakit namazları ve Cuma 

namazı için geniş bir mescit bulunmalıdır(G21)”. “Otel odalarında kıbleyi gösteren ok işareti 

olmalıdır(G13)”. “Otel odalarındaki televizyon yayınlarına İslami filtre uygulanmalıdır (G9)”.  

 

    Tablo 5: Eğlence Hizmetleri ile İlgili Veriler 

Helal konseptli bir paket turun eğlence hizmetlerinden beklentileriniz nelerdir? f 

1. Otel içerisinde İslamiyet’e aykırı dans gösterileri yapılmamalı G1,G5,G12,G18,G21 5 

2. Müstehcen dergi, gazete ve yayınlar sokulmamalı G2,G11 2 

3. Ahlak kurallarına uymayan yarışmalar ve animasyon gösterileri 

yapılmamalı 

G18 1 

4. Animatörlerin kılık kıyafetleri İslam dinine uygun olmalı G1,G6,G17 3 

5. Otel içerisindeki sosyal etkinliklerde alkol servisi yapılmamalı G2,G4,G14 3 

6. Faaliyetler dini ve milli değerlere uygun olmalı G11,G20 2 

7. Kumar vb. şans oyunları oynanmamalı G3,G4,G18 3 
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8. Dini konuda bilinçlendiren etkinlikler yapılmalı G6,G20 2 

 

Tablo 5’te katılımcıların helal paket turların eğlence hizmetlerinden beklentilerine ilişkin kodlanmış 8 

adet görüşü olduğu görülmektedir. Frekansı yüksek olan yanıtlar incelendiğinde bu yanıtların 

çoğunluğunun animasyon gösterileri ve sosyal programların içeriği ile ilgili olduğu görülmektedir. 

Ayrıca katılımcıların şans oyunlarının oynanmaması ve müstehcen yayınların alınmaması gibi 

beklentileri de bulunmaktadır. Katılımcıların helal paket turlarda eğlence hizmetlerinden beklentilerine 

ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir; “Otellerde Türk gecesi adı altında helal olmayan 

dans gösterileri yapılmamalıdır (G12)”. “Çocuklara yönelik dini bilgilerini artırıcı yarışmalar 

düzenlenmelidir (G6)” . “Otellerde çalışan animatörlerin kılık kıyafetleri otelin helal konseptine uygun 

olmalıdır(G17)”.  

 

  Tablo 6: Transfer ve Gezi Hizmetleri ile İlgili Veriler 

Helal konseptli bir paket turun transfer ve gezi programlarından beklentileriniz nelerdir? f 

1. Manevi ortamlar ziyaret 

edilmeli 

G2,G4,G7,G11,G15,G20 6 

2. Gezi programında namaz 

vakitlerine riayet edilmeli 

G1,G2,G7,G9,G10,G12,G13,G14,G17,G18,G21,G22 12 

3. Gezi süresince helal yeme-içme 

hizmeti sunulmalı 

G3,G5,G9,G10,G11,G18 6 

4. Alkollü ve müstehcen 

mekanlara gidilmemeli 

G1,G8,G15,G21 4 

5. Rehberlerin dini bilgileri yeterli 

olmalı 

G9,G13 2 

6. Gezi broşürlerinde kullanılan 

resimler helal konsepte uygun 

olmalı 

G3 1 

 

Tablo 6’da görüşmeye katılanların helal paket turların transfer ve gezi programlarından beklentilerine 

ilişkin kodlanmış 6 adet görüşü olduğu görülmektedir. Frekansı yüksek olan yanıtlar incelendiğinde bu 

yanıtların çoğunluğunun gezilecek manevi yerler ve gezi esnasında yapılacak ibadetler ile ilgili olduğu 

görülmektedir. Ayrıca katılımcıların gezi esnasında yeme-içme ihtiyaçlarını giderecekleri yerlerin helal 

ürünler sunması gibi beklentileri de ağır basmaktadır. Katılımcıların helal paket turlarda transfer ve gezi 

hizmetlerinden beklentilerine ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir; “Gezilecek yerlerin 

arasında cami ve türbeler ağırlıklı olmalıdır(G15)”. “Gezi tanıtımı için hazırlanan broşürlerde 

kullanılan resimler helal konsepte uygun olmalıdır (G3)”. “Gezilere katılacak rehberler temel dini 

bilgilere hakim olmalıdır(G9)”.  

 

       Tablo 7: Turda Görev Alan Personel ile İlgili Veriler 

Helal konseptli bir paket turda görev alan personelden beklentileriniz nelerdir? f 

1. Personel giyimine dikkat etmeli G2,G3,G6,G11,G12,G17,G21 7 

2. Personel misafirlerin dini hassasiyetlerine riayet etmeli G5,G6,G10,G11 4 

3. Personel haram ve helal sınırlarına dikkat etmeli G3,G8 2 

4. Kötü alışkanlıklara sahip olmamalı G7 1 

5. Personel tur süresince misafirlerin ibadetlerini 

yapabilmeleri konusunda gayret göstermeli 

G14,G15 2 

6. Personel işe alınmadan önce helal konsept hakkında 

eğitim verilmeli 

G2,G9,G12,G18,G20,G22 6 

7. Mahrem alanlarda hemcinsler hizmet etmeli (spa,havuz 

vs.) 

G4,G10,G14,G21 4 
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Tablo 7’de katılımcıların helal paket turda görev alan personelden beklentilerine ilişkin kodlanmış 7 

adet görüşü olduğu görülmektedir. Frekansı yüksek olan yanıtlar incelendiğinde bu yanıtların 

çoğunluğunun personelin giyimi ve eğitimi ile ilgili olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların 

personelin haram ve helal sınırlarına dikkat etmesi, mahrem alanlarda hemcinslerin hizmet etmesi ve 

kötü alışkanlıklara sahip personelin çalıştırılmaması gibi beklentileri de bulunmaktadır. Katılımcıların 

helal paket turlarda görev alan personelden beklentilerine ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki 

gibidir; “Alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkları bulunan personel otelde çalıştırılmamalıdır (G7)”. 

“Personel işe alınmadan önce birkaç hafta dini eğitim almalıdır (G2)” . “Misafirlerin ibadet 

yapamadığı durumlarda personel bu konuya çözüm bulmalıdır(G14)”.  

 

SONUÇ 

Seyahat İşletmeleri İçin Helal Konseptli Paket Tur Önerisi isimli çalışma  sonucunda elde edilen 

bulgular analiz edilerek bu bölümde sunulmuştur. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerine göre 

hazırlanmıştır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Bu kapsamda turizm akademisyenleri, ilahiyatçılar ve daha önce helal temalı otellerde 

konaklamış müşteriler ile görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmelerin büyük bir kısmı yüz yüze 

yapılmasına rağmen, bazı katılımcılarla mesafeden ve kısıtlı zamandan dolayı telefonla mülakat 

yapılmıştır. Katılımcılara helal paket tur hizmetleri ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Katılımcılara 

yöneltilen 6 adet sorudan tüm kategorilerde 55 farklı cevap alınmıştır. Verilerin analizi kısmında 

katılımcılardan alınan  ortak cevaplar kodlanarak çeşitli kategorilere ayrılmıştır. Ardından bu veriler 

tablolara dönüştürülerek, cevapların karşısına bu cevabın katılımcılar tarafından seçilme sayısı ve hangi 

katılımcıların bu cevabı verdiği girilmiştir.  

Elde edilen bulgular incelendiğinde helal konseptli bir paket turun ulaşım hizmetlerinden beklentilerini 

tespit etmek amacıyla sorulan soruda en fazla; namaz vakitlerinde mola verilmesi ve alkollü içecek 

servisinin uçaklarda yapılmaması yanıtları alınmıştır. Bunun ardından domuz mamulleri ikram 

edilmemesi ve seyahat esnasında yüksek sesli müzik yayını yapılmaması en çok alınan diğer 

yanıtlardandır. Buradan da anlaşılacağı üzere ulaşım esnasında ibadetlerin aksamaması ve İslamiyet’e 

aykırı beslenme faaliyetlerinden kaçınılması önem arz etmektedir. 

Helal konseptli bir paket turun yeme-içme hizmetlerinden beklentilerini tespit etmek amacıyla sorulan 

soruda en fazla;  alkollü içeceklerin servis edilmemesi yanıtı alınmıştır. En fazla alınan diğer yanıtlar 

ise; domuz eti ve mamulleri kullanılmaması, israftan kaçınılması ve Ramazan ayında iftar ve sahur 

vaktinde yemek servisi yapılması olmuştur. Yani yeme-içme faaliyetlerinde en fazla önem verilen 

hususlar gıda maddelerinin İslamiyet’e uygunluğu olarak tespit edilmiştir. 

Helal bir paket turun konaklama hizmetlerinden beklentilerini tespit etmek amacıyla sorulan soruda en 

fazla; otelde mescit bulunması gerekir cevabı alınmıştır. Otel havuzları kadın ve erkekler için ayrı olmalı 

diyen katılımcılar grupta yer almıştır Ayrıca otel odalarında mini barlarda alkol bulunmaması gerektiği 

ve otelde namaz vakitlerini gösteren tablolar olmalı diyen katılımcılar ile odalarda Kıble yönünü 

gösteren  işaretler olmalıdır diyen katılımcılar üçüncü grupta yer almaktadır. Genel olarak bakıldığında 

katılımcılar konaklama hizmetleri kategorisinde en fazla ibadet mekânlarına ve mahremiyete önem 

vermektedirler. 

Helal temalı paket turun eğlence hizmetlerinden beklentilerini tespit etmek amacıyla sorulan soruda en 

fazla; otel içerisinde İslamiyet'e aykırı dans gösterileri yapılmamalıdır cevabı öne çıkmıştır. Bunun 

ardından animatörlerin kılık kıyafetleri İslam dinine uygun olmalı ve otel içerisindeki sosyal 

etkinliklerde alkol servisi yapılmamalı diyen  ve otel sınırları dâhilinde kumar ve benzeri şans oyunları 

oynanmamalı diyen katılımcılar gelmektedir. Eğlence hizmetleri kategorisinde katılımcıların en fazla 

dikkat ettiği husus genel olarak; sosyal faaliyetlerin dini ve milli değerlere ters düşmemesi olmuştur. 

Helal konseptli bir paket turun transfer ve gezi programlarından beklentilerini belirlemek amacıyla 

sorulan soruda en çok alınan yanıt; gezi programında namaz vakitlerine riayet edilmesi olmuştur. Bunu 

takip eden diğer seçenekler ise; gezi sürecinde helal yeme içme hizmeti sunulmalı ve gezi programında 
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manevi ortamlar ziyaret edilmeli seçenekleri olmuştur. Ulaşım hizmetlerinde olduğu gibi bu kategoride 

de katılımcılar gezi programı ve transfer sürecinde ibadetlerinin aksamamasını istemişlerdir. 

Son soruda helal konseptli bir paket turda görev alan personelden neler beklendiğini öğrenmek için 

sorulan soruya en fazla; personel giyimine dikkat etmeli ve personel işe alınmadan önce helal Konsept 

hakkında eğitim verilmeli yanıtları alınmıştır. Ayrıca personel misafirlerin dini hassasiyetlerini riayet 

etmeli ve mahrem alanlarda hemcinsler hizmet etmeli (spa, havuz vs.) cevapları da önemli bir orandadır.  

Helal Konseptli Paket Tur modeli ile ilgili sorulan sorulara katılımcılar toplamda 55 farklı  öneri 

sunmuşlardır.  Bu önerilerden en fazla önerinin bulunduğu kategori konaklama hizmetleri ile ilgili 

olurken; bu alanda katılımcılar 14 öneride bulunmuşlardır. Konaklama hizmetlerinden sonra en fazla 

önerinin alındığı seçenek; paket turun ulaşım hizmetleri ile ilgili olmuştur ve bu alanda toplam 11 öneri 

sunulmuştur. Paket turun yeme-içme hizmetleri ile ilgili ise 9,  eğlence hizmetleri ile ilgili 8, transfer ve 

gezi programları ile ilgili 6 ve personel ile ilgili 7 öneri  sunulmuştur. 
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Özet 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin İslami açıdan haram ürünlere bakış açılarını belirlemek 

ve gastronomi profesyoneli olma yolunda oluşabilecek ikilemlerini tespit etmek adına hazırlanan bu çalışmada, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinin görüşleri alınmıştır. 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin İslami açıdan haram ürünlere bakış açılarını belirlemek 

amacıyla, nitel araştırma yaklaşımından yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında görüşme tekniklerinden yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın ve elde edilen verilerin özelliklerine bağlı olarak 

betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Görüşme formu hazırlandıktan sonra, kolay ulaşılabilir durum 

örneklemesi ile görüşme yapılacak kişiler belirlenmiş ve iletişime geçilmiştir. Araştırma sonucunda muhafazakâr 

katılımcılar eğitimlerde haram ürünlerin kullanılmaması gerektiğini, haram ürünlerin tadına bakmak 

istemediklerini, alkol servis eden işletmelerde belirli süre çalışabileceklerini, uzun süre çalışmayacaklarını 

belirtmişlerdir. Haram ürünlere karşı olumlu görüş bildiren öğrenciler eğitimlerde kullanılması gerektiğini, bir 

ürünün orijinalinde şarap ya da diğer haram ürünler var is kullanılmasını gerektiğini savunmaktadır. Katılımcılar 

profesyonel olarak çalışma sırasında haram ürünleri kullanarak ürün hazırlayabileceklerini ancak tadına 

bakmayacakları ve tüketmeyecekleri sonucu ortaya çıkmıştır. Haram ürünlere karşı olan katılımcıların helal 

işletmelerde çalışmak için istekli oldukları elde edilen sonuçlar arasındadır.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, İslamiyet, Gastronomi, Helal, Haram 

 

THE PROFESSIONALISM AND THE ISLAMIC CONFLICT IN THE CULINARY 

Abstract 
The aim of this study is to determine the perspectives of the students from the Department of Gastronomy and 

Culinary Arts from the Islamic perspective and to determine the dilemmas that may occur in the way of being a 

gastronomy professional. The qualitative research approach was used to determine the perspectives of the students 

of the Department of Gastronomy and Culinary Arts from Islamic perspective. In this study, semi-structured 

interview technique was used. Descriptive analysis method was used depending on the characteristics of the study 

and the data obtained. The universe of the study consists of the students of Department of Gastronomy and Culinary 

Arts in Afyon Kocatepe University. After the interview form was prepared, the people to be interviewed were 

identified and contacted with the easily accessible situation sampling. As a result of the research, conservative 

participants stated that they should not use haram products in trainings, they do not want to taste haram products, 

they can work in alcohol service companies for a certain period of time and they will not work for a long time. 

Haram argues that students should be used in trainings, a product should be used in the original wine or other 

haram products. During the professional work, the participants were able to prepare products using haram products, 

but they did not taste and consume. Participants who are against Haram products are willing to work in halal 

enterprises. 

Keywords: Tourism, Islam, Gastronomy, Halal, Haram 

 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          319 

 

GİRİŞ 

Türkiye’de 108 üniversitede ön lisans düzeyinde, 91 üniversitede ise lisans düzeyinde turizm eğitimi 

verilmektedir.  Bu üniversitelere yerleşen öğrenci sayıları ise 19619 ön lisans düzeyinde yerleşim 

yapılmış iken 7534 öğrenci lisans düzeyinde turizm bölümlerine yerleşmiştir (Tuna, Başoda ve Aylan, 

2018).Turizm eğitimi kapsamında öğrenciler bağlı bulundukları müfredat içeriklerine göre eğitim 

almakta ve mezuniyet sonrası turizm sektöründe çalışmak için hazır hale getirilmektedir. Öğrencilerin 

müfredatlarında aldıkları ve sektörde karşı karşıya geldikleri helal-haram olgusuna ilişkin sorunlar 

eğitim sırasında ve çalışma hayatında karşılarına çıkmaktadır. 

Turizm çalışma hayatında yer alan bireyler çalıştıkları ortamda haram olmasından dolayı huzursuz 

olmakta, liselerde haram ürünlerin kullanılması ve bu ürünlere ilişkin derslerin olması şikâyet unsuru 

olmaktadır. Üniversite düzeyinde eğitimler sırasında şarap eğitimi ve tadımı öğrenci- öğretim üyesi 

arasında davalara kadar uzanan problemleri beraberinde getirmektedir. Turizmde yabancı müşterilere 

daha hizmet vermek için otellerin bünyesinde bulundurdukları haram sayılan bu konuların profesyonel 

olma yolunda engel teşkil edip etmediği sorgulanması gereken bir konu haline gelmektedir. 

 

LİTERATÜR 

Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda eğitim aşamasında ve çalışma hayatında turizm sektörüne ilişkin 

sorular şu şekildedir; 

Mutfak eğitimi için özel bir okula müracaat edecek bir bireyin şu şekilde sorusu internet ortamında yer 

almaktadır “Ben …adında bir okula gitmek istiyorum. Ama okulun şarap ve alkollü kokteyl eğitimi var 

ve sonradan staj yapılan yerlerde alkollü. Ben bu alkollü eğitimleri almadan bu okula gitsem haram 

olur mu?  Ayrıca okula ödenecek paramda haram mı olur” Bu soru internet ortamında sorulmakta ve 

cevabı ise şu şekildedir “Haram olan bir yerde geçici de olsa bulunmamalısınız. Bu bulunmayışı da 

etkili ve yetkili makamlara iletmelisiniz”(Anonim 2019a). Eğitim almak isteyen bir aday dini 

hassasiyetinden dolayı eğitim almak istediği kuruma yönelik sorduğu soruda bulunulmaması gerektiği 

yönünde bir cevap almıştır. Hali hazırda aşçılık yapan bir bireyin eşi, bir televizyon programındaki 

sorusu şu şekildedir “Aşçı olan eşim alkolün içerisinde çalışıyor çalıştığı para haram mıdır ?” Bu 

soruya ilişkin verilen cevap “Alkol içerisinde çalışmaması gerekir. Alkole bulaşmaması gerekir. İmkânı 

yoksa o yerde çalıştığı süre içerisinde alkolden uzak durmaya çalışsın. Ancak çok büyük bir yerde 

çalışıyor ve alkol servisi yapmıyor, alkol servisi tamamen farklı bir yerde ise ve eşiniz diyelim ki meyve 

servisi yapıyor ise ve alkol ile işi yoksa o alkol sunandan daha farklıdır. Netice itibari ile eli değmiyor 

alkole. Anacak işin doğrusu alkol ile uğraşmaması gerekir, uzak durması gerekir ve en kısa süre 

içerisinde alkolden uzak elini yüzünü bulaştırmayacağı bir iş bulmak için gayret edecek. İş bulma 

sürecinde orada çalışıyorsa da alkolden uzak olacak” (Anonim 2019b) şeklindedir ve alkol bulunan 

ortamda çalışılmamasına yönelik bir cevaptır.  

Alkol servis edilen bir işletmede çalışan bir bireyin sorusu ise şu şekildedir “Alkol ve diğer haram 

ürünlerin satıldığı bir iş yerinde çalışmak caiz midir? Mecbur kalınca haram işlenen yerde çalışabilir 

miyiz?”. Bu soruya verilen cevap ise “Dinimizde yasak olan şeyleri yapmak günah/haram olduğu gibi, 

böyle şeylerin yapılmasına rıza göstermek ve yardımcı olmak da günah/haramdır. Hz. Peygamber, 

haram bir maddeyi kullanan ile birlikte onu imal eden, taşıyan, aracılığını ve sunumunu yapan kişilerin 

de aynı günaha girdiğini bildirmiştir. Bu itibarla, bir kimsenin helalinden kazanma konusunda alternatif 

imkânları bulunduğu sürece dinen yasaklanan şeylerin yapıldığı iş yerlerinde çalışması caiz olmaz. 

Ancak bütün çabalarına rağmen geçimini sağlayacak başka iş bulamadığı durumlarda zaruret sebebiyle 

bu tür iş yerlerinde çalışabilir. Zaruret durumu ortadan kalkması yani yapılması helal olan uygun bir 

iş veya iş yeri bulması halinde ise bu eski iş yerini terk etmesi gerekir” (Anonim 2019c) şeklindedir ve 

bu iş yerinde çalışılmaması tavsiye edilmektedir. Başka bir soru ise “Ben bir otelde resepsiyonist 

memuru olarak ön büroda çalışıyorum. Otelimizde yabancı turistler tatil amaçlı konaklayıp ülkelerine 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          320 

 

gidiyorlar. Otelde gelir olarak konaklama ve kiradan kazanıyor ama bir yandan da ‘her şey dâhil’ 

sisteminde olduğundan yabancı misafirlere içki de veriyorlar. Ben içkili bölümde değil de misafirini 

karşılayan, oteli ve odayla ilgili problemleri çözmeye çalışan bir bölüm olan resepsiyonda çalışıyorum. 

İçkili bir otelden kazandığım maaş helal mi?” şeklindedir. Bu soruya verilen cevap ise “Allah’ın kesin 

haramlarından biri olan alkolün tüketildiği bir yerde ancak aç kaldığınız zaman çalışabilirsiniz. Direkt 

veya dolaylı, nasıl olursa olsun sarhoşa hizmet edemeyiz. Hemen iyi bir iş arayın, helal yiyip huzurlu 

yaşamak için gerekeni yapın. Allah hepimizi muhafaza buyursun” (Anonim 2019ç)şeklindedir ve bu iş 

yerinde çalışılmaması yönündedir. 

Yurt dışında yaşayan Müslüman bir bireyin sorusu ise şu şekildedir: “Benim birkaç sorum var ve sizin 

sorularıma çabuk cevap vermenizi umut ediyorum. Ben ülke dışında ve gayri İslamî bir ilkede 

yaşıyorum. Burada yabancı olan kimseler için iş bulmak zordur. Özellikle dünyanın mevcut ekonomik 

durumu bunu daha bir zor kılmıştır. Hâl böyleyken, restoran gibi alkollü içecek servis edilen bir 

mekânda çalışmak sakınca taşır mı?”. Bu soruya yurt dışı olması sebebiyle farklı cevaplar verilmiştir 

ve bu cevaplar şu şekildedir: “Sorduğunuz sorunun mevcut fıkhî hükmünü istemeniz hasebiyle, 

mercilerin bürolarından bunu sormayı gerekli gördük. Alınan yanıtların açıklaması şudur:… Bürosu: 

Alkollü içecek veya diğer haramlar alanında çalışmamanız ve sadece helal maddeler bölümünde 

çalışmanız şartıyla bir sakınca taşımaz;.. Bürosu: Sizin için iş bulmak sorun olması nedeniyle bu işe 

devam etmek sizin için caizdir; Bürosu: Şahıslara şarap ve haram yiyecekler götürmek caiz değildir ve 

bunun karşısında ücret almak haramdır;…Cevabı: Eğer restoranın helal kısmında çalışıyorsanız, bir 

sakıncası yoktur. Eğer restoranın haram bölümü veya haram ve helalin karışık ve ortak olduğu bölüm 

dışında iş bulmak çok zorsa, bu bölümlerde zaruret ölçüsünde çalışmanın bir engeli bulunmamaktadır” 

(Anonim 2019d).  

Turizm alanında soruların yanı sıra okullarda alkol eğitimi verilmesi bazı sorunları beraberinde 

getirmiştir. Bu sorunlara ilişkin medyaya yansıyan kaynaklar ise şu şekilledir: Özel bir üniversite 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinin ders kapsamında zorla şarap tattırıldığı gerekçesi ile 

dersin öğretim üyesinden şikâyetçi olmuşlardır (Anonim 2019e). Bunun akabinde Yüksek Öğretim 

Kurumu tarafından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmıştır ve süreçlerin üniversite 

yönetimi tarafından yapılacağını duyuruştur (Anonim 2019f). 19. Milli Eğitim Şûrası’nda,  Eğitim-Bir-

Sen'in sunduğu “Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin öğretim programları ve ders 

çizelgelerinden “Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama” dersinin kaldırılması; Anadolu Otelcilik ve Turizm 

Meslek Liselerinde 10.sınıftan itibaren staj amacıyla tesis ve kurumlara gönderilen öğrencilerin alkollü 

içki servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj faaliyeti yapmalarının kaldırılması” 

teklifi Şûra kararlarına eklenmiştir (Anonim 2019g). Bu talep doğrultusunda Bakanlık somut adım 

atarak söz konusu dersi ders çizelgesinden kaldırdı haberleri medyada yer bulmuştur (Anonim 2019h). 

Alınan bu karar sonrasında Türkiye Otelciler Federasyonu tarafından “Bu dersi kaldırarak bazı 

insanların inançlarına göre eğitim alma talebine cevap veriyor olabilirsiniz. Ama öte taraftan bu yönde 

eğitim almak isteyenlerin önünü de kesmiş oluyorsunuz. En azından seçmeli ders olarak koyabilirlerdi. 

Elini değmek isteyen değer değmek istemeyen değmezdi.  Bu çok yanlış bir uygulama olur. Bu dersi 

kaldırarak ‘Sadece içki servisi yapılmayan yeme içme mekânlarında bu mesleği icra edebilirsiniz’ demiş 

oluyorsunuz. Aslında insanların çalışma alanlarını, seçeneğini kısıtlamış oluyorsunuz” (Anonim 2019ı) 

şeklinde açıklama yapılmıştır.  

Turizm alanında alkol ve diğer haram olan ürünler öğrenciler, çalışanlar ve kurumlar tarafından sorun 

olarak görülmektedir. Bu alanda çeşitli çalışmalar ve düzenlemeler yapılmaktadır. Konuya ilişkin 

internet ortamında birçok soru ve şikâyete rastlanmaktadır. Bu kapsamda Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları bölümü öğrencilerinin bu konulardaki görüşleri alınmak üzere bu çalışmanın yapılması ihtiyacı 

ortaya çıkmıştır.  
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YÖNTEM 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin İslami açıdan haram ürünlere bakış açılarını 

belirlemek ve gastronomi profesyoneli olma yolunda oluşabilecek ikilemlerini tespit etmek adına 

hazırlanan bu çalışmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 

öğrencilerinin görüşleri alınmıştır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin İslami açıdan 

haram ürünlere bakış açılarını belirlemek amacıyla yapılan çalışmada nitel araştırma yaklaşımından 

yararlanılmıştır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya 

konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2016: 41). Nitel araştırmada herhangi bir şekilde istatistiksel prosedür ya da başka bir sayısal 

araç olmaksızın bulgular üretilmektedir (Altunışık vd., 2015: 304). Nitel yöntemlerle toplanan veriler 

üzerinde bazı sayısal analizler yapmak mümkün olsa da, nitel araştırmada temel amaç sayılar yoluyla 

sonuçlara ulaşmak değildir. Nitel araştırmalarda amaç, araştırılan konu ile ilgili okuyucuya betimsel ve 

gerçekçi bir resim sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 48). Dolayısıyla bu çalışmada katılımcıların 

görüşlerinin derinlemesine incelenebileceği ve ayrıntılı bilgilere ulaşılabileceği düşünülmektedir.  

 Araştırma kapsamında görüşme tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu 

görüşme tekniğinde görüşmeci, önceden hazırlanmış görüşme sorularını sorarken akışa göre gerekli 

değişiklikleri yapma ve ayrıntılı bilgi alma amacıyla ek sorular sorma imkânına sahip olduğundan 

görüşme formundaki sorulara araştırmacı katı bir şekilde bağlı kalmamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 

2016: 147). Görüşme sürecinde kullanılan görüşme formu, araştırmanın literatür taraması sonucunda 

ortaya çıkan sorulardan oluşmaktadır. 

Araştırmanın ve elde edilen verilerin özelliklerine bağlı olarak betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Betimsel analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya 

sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce sistematik ve açık bir şekilde betimlenmekte, yapılan bu 

betimlemeler açıklanmakta ve neden-sonuç ilişkileri irdelenerek birtakım sonuçlara ulaşılmaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016: 239-240). Oluşturulan temalara araştırmanın bulgular ve tartışma kısmında 

yer verilmiştir. 

Çalışmanın evrenini Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri 

oluşturmaktadır. Görüşme formu hazırlandıktan sonra, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile görüşme 

yapılacak kişiler belirlenmiş ve iletişime geçilmiştir. Görüşme yapılacak kişilerin katılımları gönüllülük 

esasına dayandırılmıştır. Görüşmeler sırasında katılımcılara yöneltilen sorulara verilecek yanıtların 

sadece araştırma amacı doğrultusunda kullanılacağı, herhangi bir şekilde kişisel bilgilerinin 

paylaşılmayacağı, her katılımcıya bir kod verilerek görüşmelere yer verileceği ifade edilerek 

görüşmenin güven içinde gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ses kaydı yapabilmek için öncelikle 

katılımcılardan izin istenmiştir. Görüşmeler sürecinde tutulan tüm ses kayıtları, bilgisayara aktarılmak 

suretiyle yazılı hale getirilmiştir. Sorular belirli bir sıra halinde sorulmuş olup, duruma göre soruların 

sırasında değişikliğe gidilerek esneklik sağlanmıştır. Araştırma çerçevesinde yapılan görüşmelerin 

tamamı araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiş ve 08.01.2019-10.02.2019 tarihleri arasında 

görüşmeler tamamlanmıştır. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Katılımcılar ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden bazıları paydaşların izni doğrultusunda ses 

kaydına alındığından, bulguları ortaya koyabilmek için öncelikle deşifre işlemine ihtiyaç duyulmuştur. 

Soruların cevabına yönelik deşifre işlemi yapılmıştır. Görüşme formu yardımıyla oluşturulan sekiz 

temaya ait 16 soru katılımcılara sorulmuştur. Elde edilen veriler tema isimlerine göre ayrı bir şekilde 

sunulmuştur. Tablo 1’de oluşturulan temalar yer almaktadır.  
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Katılımcılara İlişkin Bilgiler 

Araştırmada yer alan katılımcılar Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Katılımcıların seçiminde mutfak deneyimi olmasına özen gösterilerek seçim işlemi 

gerçekleştirilmiş, dolayısıyla katılımcıların diğer departmanlarda deneyiminin bulunmasının yanı sıra 

tamamının mutfak deneyimi de bulunmaktadır. Görüşme formunda katılımcılara ilişkin bilgiler ana 

temasında yaş, cinsiyet, turizm lisesi mezuniyet durumu, işletmelerde çalıştığı departman ve yurtdışı 

mutfak deneyiminin olup olmadığı gibi sorular yöneltilmiştir. Katılımcıların beşi erkek, dördü bayan 

olup, yaşları 20-25 yaş arasında değişmektedir. Katılımcıların sadece ikisi turizm lisesi mezunu olup, 

her iki katılımcıda lise eğitimini mutfak bölümünde tamamlamıştır. Benzer bir şekilde, katılımcıların 

sadece ikisi yurtdışında bir işletmede çalışmış ve mutfak departmanında görev almışken, diğer 

katılımcılar Türkiye’deki farklı işletmelerde çalışmışlardır. Tablo 2’de katılımcılara ilişkin bilgiler yer 

almaktadır.  

Katılımcıların İşletme Tercihlerini Etkileyen Faktörler 

Katılımcılara çalışacakları işletmeyi seçerken hangi konulara dikkat ettiği sorulmuştur. Katılımcıların 

çoğunluğu kendilerini geliştirebilecek işletmeleri tercih edeceklerini belirtmiştir. Bazı katılımcıların 

cevapları aşağıda yer almaktadır. 

Katılımcı 6:“İlk önce ben kendimi geliştirebilecek miyim ben ona bakarım. Sonra bana bir şeyler 

katabilecek mi, aşçı grubu- şef grubu varsa bu kişiler uzmansa bunlar önemli benim için. İşletmenin 

büyüklüğü de önemli.” 

Katılımcı 7: “Kendimi geliştirebileceğim bir işletme olması önemli, bu alkollü bir işletmede olabilir. 

Ama uzun soluklu bu tarz işletmelerde çalışmak istemem.” 

Katılımcı 8: “Özellikle şehir önemli, gelir benim için çok önemli olmadığını düşünüyorum, daha çok 

eğitimime katkı sağlayacak, beni geliştirecek bir işletme olmalı. Tabii işletmede haram ürünlerin 

bulunmaması da benim için bir etken. Son çalıştığım işletme İslami bir oteldi ve burada çalışmaktan 

çok memnundum. Bu nedenle yine böyle bir otelde çalışmayı özellikle tercih ederim.” 

Katılımcı 9: “Lise eğitiminden sonra buna dikkat etmiyordum açıkçası, hem yaşımızın küçük olması hem 

de bazı şeyleri tam anlamıyla idrak edememizden kaynaklanıyordu sanırım. Ama sonrasında düzenli bir 

hayat kurma ve toplumda saygınlık kazanma adına sanki alkolsüz bir işletmede çalışmanın daha prestijli 

ve daha kabul edilebileceğini düşünüyordum. O yüzden alkolsüz işletmeleri tercih etmeye başladım. 

Ancak önceki tecrübelerim hep alkollü işletme olduğu için tekrar alkollü işletmelerde çalıştım. Aslında 

ben tercih etmek istemiyorum, işletmenin verdiği fırsatlar hem de kendimi geliştirebilmem adına alkollü 

bir işletme daha iyi imkân verdiği için alkollü işletmeyi tercih etmek zorunda kalıyordum tekrar.” 

Katılımcıların İslamiyet ve Helal Ürün Hakkında Görüşleri 

Katılımcılara ilk olarak İslamiyet açısından kendilerini nasıl tanımladıklarını belirtmeleri istenmiş ve 

katılımcıların tamamı Müslüman olduklarını dile getirmişlerdir. Katılımcılara “Satın aldığınız ürünlerin 

helal belgeli ürünler olup olmadığına dikkat eder misiniz?” sorusuna verilen cevaplar aşağıda 

sunulmaktadır. 

Katılımcı 1: “Genelde et tüketiminde bildiğim kasaplara giderim. Güven duyarım. Helal belgesi olmasa 

da besmele ve tekbir ile kesilip kesilmediği hakkında tanıdığım kasaba güvenirim. Bilmediğim yerden 

almak zorundaysam da mecburen alıp güvenmek durumundayım.” 

Katılımcı 5:“Özellikle dikkat ederim. Yurtdışında Türk dönercilerinin domuz eti karıştırarak yaptıkları 

döner çok, domuz olmasa bile helal kesim yapmayan çok, buna dikkat edilmiyor. Yurtdışında kaldığım 

şehirde akrabalarım vardı, onlar güvenilir işletmeleri söylemişlerdi, bir iki marka var belgeli, onun 

amblemini gördüğüm zaman yiyebiliyordum, diğer türlü dışarıda tüketim yapmıyordum.” 

Katılımcı 6: “Çok dikkat ettiğim söylenemez ne yazık ki. Bakıyorum ama hepsini incelemiyorum en 

azından. Ama helal gıda olduğunu düşündüğüm firmaların ürünlerini satın alıyorum.” 
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Katılımcı 9: “Evet ederim. Güvenmediğim yerlerden –özellikle et ürünleri- almam. Ürünlerin helal 

belgesi olup olmadığına bakarım. Ürünlerin içeriklerini incelerim. Piyasada yer alan helal belgesi olan 

ürünleri öğrendikten sonra hep aynı markaları tercih ederim.” 

Katılımcıların İslami Açıdan Haram Ürün Hakkındaki Görüşleri 

Katılımcılara İslami açıdan haram ürün hakkındaki düşüncelerini belirtmeleri istenmiştir. Katılımcıların 

çoğunluğu alkol tüketmediğini, haram ürünlere karşı hassasiyeti olduğunu dile getirmişlerdir. 

Katılımcıların çoğunluğu mesleği gereği haram bir ürünü hazırlayabileceğini belirtmiştir. Alkolle 

hazırlanan bir ürünün tadına bakabileceğini söyleyen katılımcı sayısı fazla iken, domuz etiyle hazırlanan 

bir ürünü tadabileceğini söyleyen bir katılımcı bulunmaktadır. Aşağıda katılımcıların haram ürünlere 

karşı görüşleri yer almaktadır. 

Katılımcı 1:“Deneyim açısından ilk başta tadına bakmam bence gerekli çünkü onu müşteriye 

sunacağım, dini değerlere biraz ters ama tadına bakmadan ben onu sunamam. Tadına bakmam 

orijinalini bilmem açısından önemli ve sürekli aynı ürünü çıkartma açısından da gerekli olduğunu 

düşünüyorum, tadına bakabilirim yani. Ama günlük hayatımda alkolle hazırlanan bir ürünü tüketmem,  

zaten alkol kullanmayan birisiyim. Muhafazakâr bir ailede yetiştim, Müslüman olarak da bazı 

duyarlılıklarım var, bu duyarlılıklarım yiyecek içecek alışkanlıklarıma da etki ediyor. İslami açıdan 

tüketilmemesi gerekenleri tüketmiyorum. Ancak işim gereği hazırlayabilirim, bir kez tadına bakabilirim 

ama domuz etinin tadına bakmam.” 

Katılımcı 2: “Alkolle hazırlanan bir ürünü tüketmem,  sadece hazırladığım ürünün tadına bakarım. 

Mesleğin gerektirdiği zorunluluktan dolayı tadına baktım bir kez. Domuz etinde ise zorunda kalsam bile 

tadına bakmam.” 

Katılımcı 3:“Alkol belli bir sürede uçuyor ama yine de şüpheye düşen hiç bir haram ürüne yaklaşmam, 

tadına bakmam, tüketmem.” 

Katılımcı 4:“Alkolle hazırlanan bir ürünün tadına da bakarım tüketirim de. Günlük hayatımda alkol 

tüketiyorum zaten. Lise 10.sınıfta Marmaris’te staj yaptım. Bodrum ve Marmaris’i kıyasladığım zaman 

Marmaris’te daha fazla domuz tüketimi var. Bodrum’daki otellerde fazla domuz tüketimi yok, 

Marmaris’te daha fazla oluyor. Benim çalıştığım otelde yaklaşık 3 günde bir domuz etinden yemek 

yapılırdı. Bir kere domuz etinin tadına bakmıştım. Ben o ürünü yapmadığım halde tadına bakmak 

istedim. Ufak bir parça aldım ama yemedim. Pişirmek zorundaysam, zaten profesyonel bir aşçı domuz 

etini de yapması lazım. Ne bileyim dana etini de yapması lazım, kuzu etini de yapması lazım. Yurtdışında 

bir yerde çalışırsam işletme sahibi bana domuz getirirse ben bunu yaparım, tadına bakarım ama günlük 

hayatımda tüketmem, zaten alışkanlık yok. Alışılacak bir şey olmadığını da düşünüyorum.”  

Katılımcı 5: “Ülkemizde domuz eti tamamen haram gibi görünse de alkol biraz daha ılımlı görünüyor. 

Ülkemizde alkol tüketen insan sayısı da fazla. Alkol ve domuz eti Allah’ın haram kıldığı şeyler. İkisi de 

benim için haram kefesinde olduğu için ikisini de tasvip etmiyorum. Ben 25 yaşındayım. 25 yaşıma 

kadar ağzıma bir damla alkol sürmedim, domuz etiyle ilgili herhangi bir ürün de tüketmedim. İkisinin 

de benim gözümde kabul edilebilirliği yok.” 

Katılımcı 6: “İçki artık benimsetilmiş farklı gelmiyor ama domuz etine karşı tutucuyuz. Köpek eti, eşek 

eti, katkı maddeleri, jelatinler belki bizim bilmediğimiz daha çok haram ürünler olabilir.” 

Katılımcı 8:“Özellikle ülkemizde alkollü içkinin kabul edilebilirliği çok yüksek, sürekli bir alkol tüketimi 

var insanlarda, zaten ülkemizde de alkollü içkilerden şarap, rakı gibi içkilerin üretilmesi içkinin 

kullanımını da yaygınlaştırdığını düşünüyorum. Ama domuz etinde böyle bir yaygınlaşma, benimseme 

söz konusu değil, bu yüzden kabul edilebilirliği daha düşük. Domuz eti ya da diğer haram sayılan 

ürünler alkolle eş değer tutulmuyor ülkemizde, alkol benimsenmiş çünkü. Benim haram ürünlere bakış 

açım ise tamamen olumsuz, haram olduğunu bildiğim yiyecek ve içecekleri tüketmiyorum, herhangi bir 

şekilde karşıma çıktığında da tadına bakmayı düşünmüyorum.” 
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Katılımcı 9: “Alkolle ürünler de hazırladık, tadına da baktık ama günlük hayatımda alkol tüketmiyorum. 

Domuz etini ise hazırlamadım ve tatmadım. Çalıştığım işletmede bazı ürünleri tüketmiyordum. Et, tavuk 

hiçbirini tüketmiyordum. İlk etapta bu, içerisinde domuz ürünü vardır şüphesinden kaynaklanıyordu. 

Ayrıca onların helal kesim olmadığını da düşündüğüm için tüketmemeye başladım. Diğer personeller 

tarafından farklı algılanıyordu. Benim vejetaryen olduğumu söyleyenler vardı.” 

Katılımcıların Eğitimlerde Haram Ürünlerin Kullanımına Karşı Tutumları 

Aşağıda katılımcıların aldıkları eğitimlerde (lise/lisans/workshop vb.) İslami açıdan haram sayılan 

ürünlerin yer alıp almaması durumunda düşünceleri yer almaktadır. 

Katılımcı 4: “Okullarda şarap eğitimleri olabilir. Belli ürünler var mesela Boeuf Bourgignon. Mesela 

bu üründe okulda şarap kullanıyorduk, şarabın alkolü kaçtığı için sadece üzümlerin tadı kalıyor yani o 

mayalanma tadı kaldığı için yiyorum ve servis etmek de isterim. Domuz nasıl üretilir, nasıl büyütülür, 

nasıl kesilir ve hangi yöntemlerle pişirilir gibi eğitimlerde verilmeli ki çalıştığımız işletmelerde zorluk 

çekmeyelim. Domuz eti için teorik bir eğitim verilmeli ama şarap tadım eğitimleri olmalı, şarap 

uygulamalı olarak öğretilmeli. Et ve et ürünleri dersi alacağım bu dönem. Mesela şahsen ben isterim, 

domuz nasıl yetişir, nasıl büyür, hangi yaşa gelince kesilir, kafasından hangi yemekler yapılır, 

bacaklarından hangi yemekler yapılır, bunların okullarda teorik de olsa öğretilmesi gerekir.” 

Katılımcı 6: “Eğitimlerde kullanılması bence uygun değil ama çalıştığımız ortam yabancılara da hitap 

ettiği için yapıyoruz ama yemiyoruz, yapıyoruz ama ekipmanlarını ayırıyoruz.” 

Katılımcı 9: “Türkiye’de eğitim veren kurumlarda farklı farklı bölümler var ve bu bölümlerinde 

kendilerine göre müfredatları var. Bu müfredatlarda öğrencileri sektöre en iyi şekilde hazırlamaya 

yönelik bütün her şeyi kapsayacak şekilde geniş bir müfredata yer veriliyor. Liselerde dâhil olmak üzere 

alkollü ürünlerin hazırlanışından tadımının yapılmasına kadar bu aşamalar gösteriliyor okullarda. Ben 

de o okullardan birisinden mezun oldum. Zaten okul olmasa bile işletmelerde çalışan herkesin bunu 

yaşama şansı oluyor. Okullarda bu tarz ürünlerin olması sınıfı iki gruba böleceği için olmaması daha 

iyi olur. Bir grup tadına bakmak isterken, bir grup tadına bakmak istemediği zaman sınıfta bir çatışma 

ortaya çıkabilir ve ders amacına ulaşmayabilir.” 

Katılımcıların İş Deneyimlerini İslami Açıdan Değerlendirmesi 

Katılımcıların her birine alkol veya domuz eti servis edilen bir işletme ile İslami otel veya restoranda 

çalışma durumu sorulmuştur. Ardından çalıştıkları işletmelerin İslami açıdan kendilerinde nasıl bir 

duygu hissettirdiği sorulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, katılımcılardan sadece ikisinin İslami otel 

veya restoranda çalıştığı belirlenirken, diğer katılımcıların helal konseptli işletmelerde deneyimi 

bulunmamaktadır. Katılımcılardan üçü çalıştığı işletmelerde domuz ürünlerinin servis edildiğini 

belirtmiştir. Katılımcılara domuz ürünleri ile herhangi bir ürün hazırlayıp tadına bakıp bakmama durumu 

sorulmuş, üç katılımcının da domuz ürünlerinden herhangi bir ürün hazırlamadıkları, iki katılımcının 

tadına bakmadığı, bir katılımcının ise tadına baktığı belirlenmiştir. Katılımcıların tamamı alkol servis 

edilen işletmelerde çalıştığını dile getirmiştir. Aşağıda katılımcıların iş deneyimlerini İslami açıdan 

değerlendirmesi yer almaktadır. 

Katılımcı 1: “Kırşehir’de termal otelde çalıştım, bu otelde alkol servis ediliyordu, bende garson olarak 

çalıştığım için alkollü içeceklerin servisini yaptım. Paraya ihtiyacım olduğu için elde ettiğim gelire bir 

nevi göz yumuyordum, sıkıntı olmuyordu o an için. Çalıştığım otel alkollü bir işletme olduğu için bazen 

içimde bir rahatsızlık oluyordu, başka bir işletmede çalışmalıyım diyordum ama para kazanmak 

mecburiyetinde olduğumuz için göz yumuyordum.” 

Katılımcı 2: “Alkollü işletmede çalıştım, bende hiçbir şekilde farklı bir duygu uyandırmadı, bu işletmede 

çalışmam da benim için sorun teşkil etmiyor, ben gelirime bakarım.” 
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Katılımcı 3: “Yazın çalıştığım otelde alkol servis ediliyordu, çiğ köfte yanında rakı servis ediyorduk. 

Ben alın terimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Bu nedenle bende İslami açıdan kendimi kötü 

hissettirecek bir duygu uyandırmadı.” 

Katılımcı 4: “Benim çalıştığım her otelde ve işletmede alkol servisi yapılıyordu. Sonuçta mesleğim 

gereği olduğu için rahatsızlık duymuyorum. Zaten alkol tüketen biriyim. Şu anda her otelde var alkol, 

son zamanlarda birkaç tane otel duydum sadece tam Müslüman müşterilere hizmet eden.” 

Katılımcı 5: “Alkol veya domuz eti sunan işletmede çalışmam bende herhangi bir pişmanlığa neden 

olmadı, şüphe de olmadı, zaten yemeklerinden yemiyordum, kendi evimde yapıp bir şeyler orada 

tüketiyordum, o yönden herhangi bir şüphem olmadı. Bu işletmede staj yaptığımdan dolayı herhangi bir 

gelir de elde etmedim, bu yüzden haram bir gelir de elime geçmedi. Yurtdışında İslam’ı temsil ettiğimi 

düşünüyorum. Neden çünkü benim orada alkol kullanmadığımı biliyorlardı, domuz eti yemediğimi 

biliyorlardı. Diğer İslam’ı seçen insanlar arasında farklı olduğumu gördüler çünkü bazıları dikkat 

etmiyor, ne varsa yiyip içebiliyorlardı. Yurtdışında İslamiyet zannettiğimiz gibi ilerlemiyor.” 

Katılımcı 9: “Alkollü işletmede çalışmam önceleri sorun olmuyordu benim için. Alkol ile ilgili bilgim 

artıktan sonra, hatta şöyle bir söz de beni çok etkilemişti ve her seferinde aklıma bu gelir. Şaraplık 

üzümü taşıyan eşeğin bile cehennemlik olacağını duymuştum. Hazırlayan, tüketen, satan bunların 

hepsinin cezalandırılacağını duyduktan sonra bende her seferinde sanki bir suç işliyormuşum duygusu 

oluşmaya başladı. Alkolün tadına bakan birisi olarak, yani eğitimlerimizden dolayı, tüketim yok ama 

tadına baktığımız için sonrasında bunları müşterilere sunmak biraz suçluluk duygusu hissettiriyordu. 

Yurtdışında çalıştığım iki işletmede de domuz ürünleri servis ediliyordu. İlk yurtdışı deneyimimde domuz 

ürünlerinin kullanıldığı yerle pek alakam yoktu, o yüzden fazla içli dışlı olmadım, nerdeyse hiç 

hazırlanışını görmedim. Ama servis aşamasında, geri dönen tabaklarda görmüşlüğüm oldu. Tiksindirici 

ve dinen de yasak olmasından dolayı aynı ortamda bulunmak bile rahatsız ediyordu. Ürünlerin 

hazırlandığı ekipmanların sanki tekrar kullanıldığı, servis edilen tabağın sanki ilerleyen süreçte benim 

önüme başka bir yiyecek koyularak getirilmesi düşüncesi beni rahatsız ediyordu. İkinci çalıştığım 

işletmede de direkt görme şansım oldu, servis edilmesini, pişirilmesini, yani onu hazırlayan ustaların 

tadına baktığını da gördüm. Çalışırken burada olmamam gerektiğini düşünüyordum. Nitekim bu 

çalıştığım işletmelerden sonra bu tarz işletmelerde çalışmak istemediğimin farkına vardım. Bundan 

sonraki çalışacağım işletmelerde kesinlikle haram ürünlerin sunulmasını istemem.” 

Katılımcıların Profesyonel Kariyer Hedeflerinde İslamiyet’in Etkisi 

Katılımcılara İslami yeme içme yasaklarının profesyonel kariyer hedeflerine engel olup olmayacağı 

hakkında soru yöneltilmiştir.  

Katılımcı 5: “Eğer domuz eti ve alkol tüketmem gerekiyorsa o kariyeri tercih etmem. Kariyerim olmasa 

da olur. Ben engel olacağını düşünmüyorum, şarapla marine edeceğine süt veya zeytinyağı ile marine 

edersin.” 

Katılımcı 6: “Engel olur diye düşünüyorum.” 

Katılımcı 9: “Ürünler hazırlanıp tadına bakılmaması profesyonellik anlamında biraz eksiklik olabilir. 

Özellikle yurtdışı için konuşacağımız zaman. Ama Türkiye’de genel olarak bütün ürünler helal olduğu 

için –en azından biz öyle kabul ediyoruz- Türkiye’de sorun teşkil etmezken yurtdışında büyük problem 

profesyonellik olma yolunda.” 

Bu soruya ilaveten mesleklerinde profesyonel olmak için haram ürünlerin sunulduğu yerde çalışma veya 

çalışmama, bu ürünleri hazırlama ve tadına bakma hakkında düşüncelerini belirtmeleri istenmiştir.  

Katılımcı 1: “Türkiye’de genellikle muhafazakâr kesime uygun işletmeler var. İçki konusunda sıkıntı 

olmaz ama domuz eti kullanılan işletmeleri tercih etmemeye dikkat ederim. Örneğin yüksek gelir 

sağlayan ve domuz eti kullanan bir işletme ile düşük gelir sağlayan ve domuz eti kullanmayan bir işletme 

arasında tercih yapmam gerekirse gelirin dışında benim mutluluğum da önemli mesleğimde. Domuz 
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etinin yapıldığı yerde ben mutlu olmayacaksam, düşük gelir sağlayan işletmede mutlu olacaksam bu 

işletmeyi tercih edebilirim. İyi yapıyorsam o mesleği, alkol tüketmesem bile hazırlayabilirim ve tadına 

bakabilirim. İş başa düşerse domuz eti ile yapılan bir yiyeceği mecbur hazırlamak zorundayım çünkü 

mesleğim, ben kullanmam ama mecbur kalırsam da hazırlayabilirim.” 

Katılımcı 3: “Her türlü otelde çalışırım. Emeğimin karşılığını aldığım sürece kim alkol kullanmış kim 

domuz eti yemiş benim için önemli değil. Alkol ve domuz etiyle ürünler hazırlayabilirim ama tatlarına 

bakmam.” 

Katılımcı 4: “Neresi bana daha iyi bir gelecek sunuyorsa orada çalışırım. Ne kadar iyi ücret veriyorsa 

veya kendimi geliştirmek için gerekli bir işyeriyse orada çalışırım. Bu işletme helal konseptli olur veya 

domuz eti sunan bir işletme olur bu önemli değil. Profesyonelliği önde tutarım. Alkol kullanarak ürün 

hazırlıyorum ve tadıyorum. Domuz eti pişirmek zorundaysam, zaten profesyonel bir aşçı domuz etini de 

yapması lazım. Ne bileyim dana etini de yapması lazım, kuzu etini de yapması lazım. Yurtdışında bir 

yerde çalışırsam işletme sahibi bana domuz getirirse ben bunu yaparım, tadına bakarım.” 

Katılımcı 5:“Ben tüketmediğim sürece sıkıntı yok benim için, her türlü ürünü hazırlarım işim gereği. 

Yurtdışında çalıştığım otelde yemeklerimi evden götürüyordum, işyerinde evde hazırladığım yiyeceği 

tüketiyordum. Tüketmediğim bir ürünü hazırlayıp servis etmek açısından bir sıkıntı olmuyor. Yaparken 

zevk almıyorum ama iş prensibi diye göz yumabiliyorum yani. Domuz kesmem gerektiğinde eldiven 

kullanıp işimi yapıyordum. Çalışanlar da bana yardımcı oluyordu, eldivenimi temin ediyorlardı, kendi 

bıçağımı kullanmıyordum, ayrı bir bıçak veriyorlardı.” 

İslami Otel ve Restoran Mutfakları için Katılımcıların Sunduğu Öneriler 

Katılımcılara “Size göre İslami otel ve restoran mutfaklarında hangi konulara dikkat edilmeli?” sorusu 

yöneltilmiş olup, elde edilen cevapların bir kısmı aşağıda sunulmuştur. 

Katılımcı 1:“Kesilen etlerin helal kesim olması, İslami şartlara göre kesilmesi gerekiyor. Çalıştığım 

otellerde tedarikçilerin helal et belgesi vardı, helal kesime dikkat ediyorlardı.” 

Katılımcı 5: “Bu dönemde sıkça rastladığımız at kesimi, eşek kesimi olduğu için etlerin nasıl-nerden 

geldiğine bakmaları gerekiyor. Birde eğer İslami otelse alkolün domuz etinin bulunmaması gerektiğini 

düşünüyorum. Onun yerine şerbetler olabilir, Osmanlı şerbeti mesela.” 

Katılımcı 8: “Bence mutfaklarda haram ve mekruh olan bütün her şeye dikkat edilmeli, alkol ve domuz 

etinin olmamasının yanında mekruh sayılan yiyeceklerde olmamalı. Benim çalıştığım İslami otelde 

karides, kalamar, midye gibi deniz ürünleri İtalyan alakart menüsünde yer alıyordu. Aynı zamanda 

büfedeki sıcak-soğuk bölümlerde de bulunuyordu. Bu ürünler bazı mezheplerde mekruh görülüyor. 

Baktığımız zaman İslami açıdan bu ürünlerin tüketimi de şüpheli. Demek istediğim helal konseptli 

işletmeler sadece alkolün bulunmamasından yola çıkmamalı, diğer bütün haram sayılan ya da şüpheli 

ürünleri de sunmamalı. Çalıştığım işletmede bilinen yabancı markaların kolaları ve enerji içecekleri de 

bulunuyordu, bunlarda dinimiz açısından şüpheli ürünler bence, bunlarda bulunmamalı.” 

Katılımcı 9: “Bir işletme helal ve İslami olduğunu söylüyorsa bütün helal kuralları personeline 

aktarmalı. Çünkü bu sadece satın alınan üründen helallik ya da haramlık ortaya çıkmıyor. Aynı 

zamanda personelin o hazırlama sürecindeki duyguları da bunu etkiliyor. Bir ürüne şarap katılmaması 

gerekir ve personel bunu yapıyorsa bu personelin bilinçsizliğinden kaynaklanan bir şey. Bunun dışında 

helal ürün sertifikası bulundurması gerekiyor işletmenin. Hem personelin gözünde hem de müşterinin 

gözünde meşruiyetini kazanmak için. Hayvanın kesim aşamasındaki süreç bile helal mi haram mı 

olduğunu etkileyen unsur olduğu için tüm bunların kontrol altında tutulması gerekiyor.” 
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SONUÇ  

Katılımcıların işletme tercihlerinde ilk dikkat ettikleri husus kendilerini geliştirebilecekleri bir işletme 

olması yönündedir. Bu kapsamda katılımcıların genel algısı alkollü işletmelerin daha iyi gelişme imkânı 

sağladığı yönündedir ancak katılımcılar bu işletmelerde uzun süre çalışmak istemediklerini 

belirtmişlerdir. Son yıllarda artış gösteren helal otellerin katılımcılar tarafından bilinmediği 

görülmektedir. Katılımcıların helal belgeli ürünlere yönelik, yurt dışı tecrübesi olan katılımcılarda 

hassasiyetin yüksek olduğu ancak diğer katılımcıların ürünlerde helal belgesi olup olmadığına dikkat 

etmediği görülmektedir. Bunun sebebi ise işletmelerin helal ürün sundukları düşüncesinin olmasından 

kaynaklandığı görülmektedir. Haram ürünlere ilişkin görüşlerde muhafazakâr ailede yetişen 

katılımcıların bu ürünlerin tadına bakmayacağı ve tüketmeyeceği, bazı katılımcıların meslekleri gereği 

alkolle hazırlanmış ürünün tadına bakabileceği ancak domuz ürünlerinin tadına bakamayacağı sadece 

bir katılımcını domuz ürünlerinin tadına bakabileceği sonucu ortaya çıkmıştır. Alkollü ürünün tadına 

bakarken domuz ürünün tadına bakmama sebebi sorulduğunda ise alkolün daha kabul edilebilir olduğu 

ancak domuz ürünün hiçbir şekilde kabul edilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar eğitimlerde 

haram ürünleri kullanabileceklerini ancak tadına bakmayacaklarını belirtmişlerdir. Haram ürünlerin 

mutfakta kullanılmaması gerektiğini söylemelerine rağmen ders içeriği gereği görmeleri halinde 

yapabileceklerini ancak tadına bakmayacakları sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak işletmelerde haram ürünlerin kullanılması profesyonel olarak aşçılık mesleğini yapacak 

katılımcılarda sürekli olarak bu işletmeleri tercih etmeyecekleri sonucu ortaya çıkmıştır. Bu işletmeler 

katılımcıların kendilerini geliştirmek için tercih edebilecekleri işletmeler olarak kabul edilmektedir. 

Diğer taraftan haram ürünlerin kullanılması onaylanmamasına rağmen gerekirse meslekleri gereği bu 

ürünleri hazırlayabilecekleri katılımcılardan elde edilen sonuçlar arasındadır. 

Tablo 1.Görüşme Formu Yardımıyla Oluşturulan Temalar 

Tema Kodu Temalar 

T1 Katılımcılara İlişkin Bilgiler 

T2 Katılımcıların İşletme Tercihlerini Etkileyen Faktörler 

T3 Katılımcıların İslamiyet ve Helal Ürün Hakkındaki Görüşleri 

T4 Katılımcıların İslami Açıdan Haram Ürün Hakkındaki Görüşleri 

T5 Katılımcıların Eğitimlerde Haram Ürünlerin Kullanımına Karşı Tutumları 

T6 Katılımcıların İş Deneyimlerini İslami Açıdan Değerlendirmesi 

T7 Katılımcıların Profesyonel Kariyer Hedeflerinde İslamiyet’in Etkisi 

T8 İslami Otel ve Restoran Mutfakları için Katılımcıların Sunduğu Öneriler 

Tablo 2.  Katılımcılara İlişkin Bilgiler 

Katılımcı 

Kodu 
Cinsiyet Yaş 

Turizm 

Lisesi 

Mezun 

Durumu 

Eğitim Aldığı 

Alan 

Çalıştığı 

Departman 

Yurtdışı 

Mutfak 

Deneyimi 

Katılımcı 1 Erkek 24 Hayır Gastronomi Mutfak Yok 

Katılımcı 2 Bayan 21 Hayır Gastronomi Mutfak Yok 

Katılımcı 3 Bayan 20 Hayır Gastronomi Mutfak Yok 
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Katılımcı 4 Erkek 21 Evet Gastronomi Mutfak Yok 

Katılımcı 5 Erkek 25 Hayır Gastronomi Mutfak Var 

Katılımcı 6 Bayan 22 Hayır Gastronomi Mutfak Yok 

Katılımcı 7 Erkek 24 Hayır Gastronomi Mutfak Yok 

Katılımcı 8 Bayan 24 Hayır Gastronomi Mutfak Yok 

Katılımcı 9 Erkek 23 Evet Gastronomi Mutfak Var 
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Özet 
Uluslararası seyahatlere katılan Müslüman ziyaretçi sayısı 2017 yılında 131 milyona yükselmiştir. Bu rakamın 

2020 yılında 156 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir. Müslüman seyahat pazarında ortaya çıkan bu hızlı artış 

ile birlikte pek çok işletme pazardan daha fazla pay alabilmek için islami hassasiyetleri bulunan bu turist grubuna 

yönelik içerik ve özellikte ürün ve hizmetler üretmektedir. Zaman içerisinde başlı başına Müslüman turistleri odak 

noktasında bulunduran helal konsepli yeni işletmeler ve yeni ürünler ortaya çıkmıştır. Helal sertifikalı oteller, gıda 

işletmeleri, havayolu şirketleri, restoranlar, seyahat acentaları ve tur operatörleri gibi işletmelerin yanında bu turist 

kitlesine yönelik “helal cruise seyahati”, “helal gezi rotaları” ve “helal gezi rehberleri” gibi ürün ve hizmetler de 

üretilmeye başlanmıştır. Diğer yandan araştırmacıların ortaya çıkan bu yeni turistik akımı İslamın temel bilgi 

kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve hadisler ışığında incelediği çeşitli çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmaların 

konuyu genellikle “İslami”, “Helal”, “İslam Dostu”, “Muhafazakar”, “Müslüman Dostu” vb. kavramlar yoluyla 

ele aldığı görülmektedir. Oysa İslam dininin seyahat olgusuna bakışı, bilim dünyasının ele aldığı geleneksel turizm 

tanımından bazı farklar göstermektedir. Bu çalışmanın amacı; Kur’an-ı Kerim’de yer alan seyahatle ilgili ayetleri 

geleneksel turizm yaklaşımı doğrultusunda incelemektir. Bu kapsamda turistik bir geziye işaret eden ve etmeyen 

ayetler ayrıştırılmaya, turistik bir geziye işaret eden ayetlerin ise hangi amaçları taşıdığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an’da Seyahat, Turizm, Helal Turizm.  

 

AN ANALYSIS OF TRAVEL VERSES FROM THE QURAN IN THE SCOPE OF 

HALAL TOURISM 

Abstract  

The number of Muslim visitors attending international travels increased to 131 million in 2017. It is estimated that 

this figure will increase to 156 million in 2020. With this rapid increase in the Muslim travel market, many 

businesses are producing products and services for this group of tourists with Islamic sensibilities to get more 

share from the market. In time, new businesses and new products with halal concept have emerged. As well as 

businesses such as Halal certified hotels, food enterprises, airline companies, restaurants, travel agencies and tour 

operators products and services such as “halal cruise travel”, “halal sightseeing routes” and “halal travel guides” 

have started to be produced. On the other hand, there are several studies which the researchers have examined this 

new touristic trend in the light of the Quran and Hadiths, which are the main sources of knowledge of Islam. It is 
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seen that these researches generally deal with the subject through “Islamic”, “Halal”, “Islamic Friendly”, 

“Conservative”, “Muslim Friendly” etc. concepts. However, the view of the Islamic religion on the phenomenon 

of travel shows some differences from the definition of traditional tourism in the world of science. The purpose of 

this study is to examine the verses of the Koran in accordance with the traditional tourism approach. In this context, 

verses pointing to a touristic trip and the purpose of these trips were tried to be determined. 

Key Words: Travel in the Quran, Tourism, Halal Tourism. 

 

GİRİŞ 

Seyahat olgusu tüm turizm hareketlerinin temelini oluşturur. Diğer bir ifade ile turizm hareketleri 

insanların bir yerden başka bir yere yolculuk etmesi anlamına gelen seyahat hareketiyle başlar. Nitekim 

insanoğlu tarih boyunca çeşitli sebeplerle sürekli olarak seyahat etmiştir. İnsanlar ilk çağlarda yiyecek 

bulma, avlanma, daha verimli topraklara göç etme, güvenlik gibi zorunlu sebeplerle çeşitli seyahatler 

yapmışlardır. İklim değişiklikleri ile ortaya çıkan ilk kitle hareketlerini (Seth, 1998), dini amaçlı 

seyahatler (Olsen ve Timothy, 2006), paranın bulunması ve ticaret aracı haline gelmesiyle birlikte ticari 

seyahatler (Chand, 2002), Le Grand Tour olarak isimlendirilen eğitim ve kültür amaçlı seyahatler 

(Brodsky-Porges, 1981) ve sağlık ve dinlenme amaçlı seyahatler (Smith ve Puczkó, 2014) gibi 

seyahatlerin takip ettiği söylenebilir.  

Endüstri devrimi sonrası teknolojik gelişmeler, gelir düzeylerinde ve boş zamanlardaki artış, ulaştırma 

imkânlarının gelişmesi, insan hakları evrensel beyannamesinin kabulü ve bireylerin kültürel, sosyal, 

ekonomik yapılarındaki değişim ile turizm yalnızca aristokrat kesimin gerçekleştirebildiği bir faaliyet 

olmaktan uzaklaşmıştır. Daha düşük gelirli insanların turizm faaliyetine katılacak boş zaman ve 

ekonomik gelir sahibi olmasıyla birlikte turizm, önceleri kitle turizmi olarak deniz-güneş-kum 

üçgeninde gelişmiştir. 80’li ve 90’lı yıllardan sonra eğitim düzeyinde meydana gelen artış, istek ve 

ihtiyaçlardaki değişimler bireylerin farklı arayışlara girmesine ve alternatif turizm türlerinin ortaya 

çıkarak, turizmin kitle turizminden özel ilgi turizmine doğru yön değiştirmesine sebep olmuştur. Turizm 

pazarında meydana gelen bu artış ve değişim makro düzeyde ülkelerin, mikro düzeyde ise işletmelerin 

hem turizm gelirlerini arttırmak hem de turistik arz kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 

çeşitli turizm politikaları geliştirmelerine, turizmi çeşitlendirecek yeni fikirlerin ortaya çıkmasına etken 

olmuştur.  

Pew Araştırma Merkezine göre (2015) 2010 yılında Dünya genelinde yaşayan Müslüman nüfus 

sayısının 1,6 milyardan, 2050 yılında 2,8 milyara ulaşması beklenmektedir. Diğer yandan Mastercard’ın 

2018 yılı raporuna göre uluslararası seyahatlere katılan Müslüman ziyaretçi sayısı 2016’da 121 milyon 

iken, 2017 yılında 131 milyona yükselmiştir. Bu rakamın 2020 yılında 156 milyona çıkacağı tahmin 

edilmektedir (Mastercard, 2018). “İslami”, “Helal”, “İslam Dostu”, “Muhafazakâr”, “Müslüman Dostu” 

vb. kavramlarla anılan turizm trendinin, Dünyada nüfusu ve seyahat sıklığı giderek artan Müslüman 

turist pazarının istek ve beklentilerine yönelik yeni bir turizm konsepti olarak ortaya çıktığı söylenebilir. 

İlgili literatür incelendiğinde araştırmacıların söz konusu turizm türünü genellikle “Helal Turizm” 

(Battour vd., 2010; Akyol ve Kılınç, 2014; Chandra, 2014; Arpacı ve Batman, 2015; Battour ve Ismail, 

2016; El-Gohary, 2016; Gabdrakhmanov vd. 2016; Pamukçu ve Sarıışık, 2017) ve “İslami Turizm” 

(Henderson, 2009; Zamani-Farahani ve Henderson, 2010; Tekin, 2014; Carboni vd., 2014) ekseninde 

ele aldıkları, kimi zaman ise bu kavramların birbirleri yerine kullanıldıkları görülmektedir.  Bu yeni 

turizm trendinin, akademide ve turizm sektöründe farklı isimlerle anılsa da, İslam dininin emir ve 

yasaklarına uygun ürün ve hizmet üretimi yapmaya odaklandığı söylenebilir.  

İslam dinine göre emir ve yasaklar Yüce Allah’ın İslam peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e 

vahiy yoluyla indirdiği Kur’an-ı Kerim’de bildirilmektedir. Ancak İslam dininin sıklıkla üzerinde 

durduğu en önemli hususlardan birisi niyet’tir. Nitekim İslam’da niyet bütün ibadetlerin temelini 

oluşturmaktadır (Karaman vd., 1998). Niyet’in İslami açıdan sözlük anlamı “Kasd etme, kalbin bir şeye 

yönelmesi; ibadetleri, emre itaat ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşmak için yaptığını kalbinden 

geçirmek.” şeklinde açıklanmaktadır (Dini Sözlük, 2019). Herhangi bir iş veya eylem İslami emir ve 

yasaklara uygun, tavsiye edilen, ödüllendirileceği vaat edilen bir iş olsa dahi Allah’ın rızasını gözetmek 

amacıyla yapılmadığı takdirde İslami bir faaliyet olarak değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla bir turizm 

hareketini “helal” veya “İslami” olarak nitelendirebilmek için turizm faaliyeti esnasında emir ve 
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yasaklara uygun hareket etmek yeterli olmamaktadır. Kur’an-ı Kerim’de seyahat anlamına gelen farklı 

kelimelerin çok sayıda ayette kullanıldığı görülmektedir. Ancak seyahat ile ilgili bu ayetlerin tamamı 

turistik bir faaliyeti işaret etmemektedir. Bununla birlikte modern anlamda turistik bir faaliyet olarak 

değerlendirilebilecek ayetlerde ise bu turistik faaliyetin amacı (niyeti) belirlenmiş ve vurgulanmıştır.  

Hedef kitlesi Müslüman gezginler olan helal turizm trendinde, seyahate katılan bireylerin temel 

motivasyon kaynağını anlamak önemlidir. İçöz (1996) tüketicilerin hangi nedenlerle pazarlardaki mal 

ve hizmetleri diğerlerine tercih ettiklerinin anlaşılabilmesinin, onları bu mal ve hizmetleri satın almaya 

iten mekanizmanın anlaşılmasının önemini vurgulamaktadır. İlgili literatür incelendiğinde bireylerin 

helal turizmi ve bu kapsamda faaliyet gösteren işletmeleri tercih sebepleri; dini yaşam tarzları (Yeşiltaş 

vd., 2012), dini vazifelerini rahatlıkla yerine getirebilecekleri bir merkez olma (Memiş, 2017), inaçlarına 

uygun konseptte hizmet veriliyor olması (Tekin vd., 2018) şeklinde sıralanabilir. Bununla birlikte son 

yıllarda helal turizm üzerine yapılan akademik çalışmaların büyük bir kısmında helal ve haram 

kavramlarının ele alındığı, söz konusu işletmelere şekilsel öneriler geliştirerek sektörün geliştirilmeye 

çalışıldığı görülmektedir. Kur’an-ı Kerim incelendiğinde İslamın yalnızca şekilsel emir ve yasaklarının 

bulunmadığı, bir eylemi gerçekleştirme amacının da eylemin helal yada haram olarak 

nitelendirilmesinde etkili olduğu görülmektedir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan ve insanları seyahat etmeye 

teşvik eden ayetler bunun güzel bir örneğidir. Pek çok ayette müslümanların seyahatleri tavsiye edilmiş, 

yolcu durumunda olan bireylere ayrıcalıklar tanınmış ancak bu yolculukların hangi amaçlarla 

gerçekleştirilmesi gerektiği de açıkça ifade edilmiştir. İslamda seyahat olgusunu inceleyen bazı 

çalışmalar bulunmakla birlikte,  turizm kapsamında ele alan akademik çalışmaların ise oldukça kısıtlı 

olduğu görülmektedir (Bknz. Koçyiğit, 2011; Süt, 2014; Eren, 2016; Yıldız ve Yıldız, 2018). Bu 

kapsamda araştırmada Kur’an-ı Kerim’de yer alan seyahat ayetlerinin “seyahat amaçları” doğrultusunda 

semantik açıdan incelenerek, turistik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu çalışma 

ilgili literatürdeki bir boşluğu doldurma ve hayatı İslam ile şekillenen bireylerin hangi amaçlarla turizm 

faaliyetine katılabileceğinin anlaşılması noktasında önemli görülmektedir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmada semantik analiz yöntemi kullanılmıştır. Semantik kısaca, kelimeleri ve kelime guruplarını 

anlam bakımından inceleyen bilim dalı şeklinde tanımlanabilir ve bir dilin anahtar terimleri üzerinde 

yapılan tahlili bir çalışmadır (Kasapoğlu, 2013). Kasapoğlu (2013)’na göre son yıllarda Türkiye’de tefsir 

alanında semantik yöntemin kullanılmasında belirgin bir artış dikkati çekmektedir. Bunun en önemli 

sebebi semantik yöntemin, Kur’an’ı anlamada sunmuş olduğu objektif kriterlerdir.Bu kapsamda 

araştırmada Kur’an-ı Kerimde yer alan ve bir seyahati işaret eden kelimeler anlam yükleri açısından 

değerlendirilmiştir. Diğer yandan söz konusu kelimelerin içerisinde yer aldığı ayetler turizm açısından 

inlenmiştir.  

Kur’an-ı Kerim’de Yer Alan Seyahat Ayetlerinin Turizm Kapsamında Semantik Açıdan 

İncelemesi 

Her turizm hareketinin bir seyahati gerektirdiği ancak her seyahatin bir turizm hareketi olarak 

tanımlanamayacağı söylenebilir. UNWTO’nun tanımına göre turizm; insanların bireysel, iş veya 

mesleki amaçlarla sürekli yaşadıkları çevreden başka ülke yada bölgelere seyahatlerini içeren sosyal, 

kültürel ve ekonomik bir olgudur (UNWTO, 2019).  

İnsanların inançları temelinde yaptıkları dini seyahatler yeni bir durum değildir. Dini amaçlı seyahatlerin 

insanların ekonomik bir gelir elde etme kaygısı taşımaksızın yaptıkları seyahatlerin en eskisi olduğu 

düşünülmektedir (Jackowski ve Smith, 1992). Neredeyse tüm dinlerde kutsal mekân veya objelerin 

ziyaret edilmesinin bir ibadet olduğu inancı bunun temel sebebi olabilir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’in pek 

çok ayetinde seyahat anlamına gelen çeşitli kelimeler kullanılmıştır.  Örneğin güncel hayatta en çok 

kullanılan ve Kur’an’da da karşılığı bulunan “ Siyaha (سياحة ) / Seyr (سير) / Sefer (سفر) / Rıhle (رحلة) / 

ed-Darbun fi’l- Ard (األرض في الضرب) / Bedv (بدو) / Murûr (مرور) ” gibi kelimeler temelde bir seyahati 

işaret etmektedir. Ancak her bir kelimenin etimolojik olarak işaret ettiği seyahatin içerik ve yönü 

farklılık göstermektedir. Aşağıda bu kelimelerin Arapça anlamları sıralanmaktadır. 

Siyaha (سياحة); İbn Faris (1979) bu kelimenin “gidişte sürekliliği, akan su, dikilmiş elbise, gölgenin 

geçmesi, gezen bir şeyin sınırlarının belirlenmesi” gibi anlamlara geldiğini ifade ederken, İbn Manzûr 
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(1994) ise; “yer üzerinde akmakta olan su, ibadet ve ruhbanlık için gitmek” anlamına geldiğini 

vurgulamıştır. Mu’cemu’l-Vasît sözlüğüne göre (Mustafa vd., 2005) Siyaha (سياحة) kelimesi 

“genişlemek, göbeği büyümek, keşif ve araştırma için mescitleri gezen oruçlu gezgin” gibi anlamların 

yanında “bir beldeden başka bir beldeye araştırma ve keşif için gezmek”, anlamlarında kullanılmaktadır. 

Genel olarak siyaha kelimesinin işaret ettiği seyahat eyleminin “ibadet amacıyla yer yüzünde dolaşmak”  

anlamına geldiği görülmektedir. Ancak ez-Zebîdî (1965), bu kelimenin “düşünme/tefekkür yeri” 

anlamına geldiğini, mutlak anlamda ise “gitmek” manasında olduğunu, bu sebeple ibadetle sınırlı 

olmayıp diğer amaçları da taşıdığını ileri sürmektedir. 

Seyr (سير); Yolculuk anlamına gelen diğer bir kavram ise seyr (سير) kelimesidir. El-Fîrûzabâdî’ye göre 

(2005)  “Gece boyunca yürümek”  anlamına gelen sözcük, Lisân’u’l- Arab’da (İbn Manzûr, 1994) 

“gece/gündüz yürümek, gitmek, gidiş, bir yöne doğru gitmek, bir yerden bir yere giderek mesafe 

katetmek, kervan, toplu halde yolculuk, bütün gece ve gündüz yürümek”  gibi anlamlarda kullanılmıştır. 

Bu anlamların yanı sıra ez-Zebîdî’nin (1965) seyr (سير) kelimesini; “Yolda yürümek, güzel gidiş” 

şekline tanımladığı,  Mu’cemu’l-Vasît sözlüğünde ise (Mustafa vd., 2005); “yürümek, ümitsizliğe 

kapılıp bir yere gitmek, hayvanları otlağa götürmek, gidiş, yol, peygamberin sîreti, kafile, konvoy”  gibi 

anlamlara geldiği ifade edilmiştir.  

Sefer (سفر); Kur’an-ı Kerim’de bir yolculuğa işaret eden diğer bir kelime ise sefer (سفر)dir. Halil b. 

Ahmed (El-Ferahidi, 2019) sefer kelimesinin Arapçada; “sefer yerleşik olmayan, yer değiştirmek, 

yolculuk yapan topluluk, gündüzün aydınlığı, günün aydınlanması, kadının yüzünü açması” gibi 

anlamlara geldiğini ifade ederken, El Ezherî (El-Herevî, 2001) “yerleşik olmayan durum”, El-Cevherî 

(1987) “mesafeleri katetmek, gündüzün aydınlığı”, Fîrûzâbâdî (2005) “İnsanların yerleri keşfetmeleri, 

günün aydınlanması, düşmanlık ve uzlaşmazlıkları düzeltmek, kadının yüzünü açması, rüzgârın esmesi, 

karanlığın açılması, aydınlık yüz” şeklinde tanımlamışlardır. Mu’cem’l-Vasît adlı sözlükte ise (Mustafa 

vd., 2005) Sefer kelimesinin aynı zamanda bir kişinin yer değiştirmesi anlamına geldiği görülmektedir.  

Rıhle (رحلة); Halil b. Ahmed (El- Ferâhidî, 2019)’e göre rıhle (رحلة) kelimesi “yürüdü, gitti, topluluk 

yolculuk yaptı” gibi anlamlar taşırken, İbn Dureyd (1987) sözcüğün “devenin yürümesi, gitmek” 

anlamına geldiğini belirtmiştir. Ez-Zemahşarî (1998) Rıhle kelimesini “şehirden, ülkeden uzaklaşmak, 

yüzünü gidilmek istenen yere döndürülmesi, devenin yolculuk yapması” şeklinde açıklamaktadır.  

ed-Darbu fi’l-Ard (األرض في الضرب);  “Rızık temini için yapılan yolculuk” (er-Râzî,1999),  “yolculuk 

yapan kişi, ticaret için veya savaşçı olarak yolculuk yapma” (İbn Manzûr, 1994) anlamlarında kullanılan 

Darbun fi’l Ard (األرض في الضرب) kelimesini Ez-Zebîdî (1965) de benzer şekilde “Allah yolunda 

savaşmak, ticaret için yolculuk yapmak, rızık temini için yapılan yolculuk” şeklinde açıklamaktadır. 

Bedv (بدو); Kelimenin genel olarak “Sürekli bir yerde iskan etmeyen, mera ve çöllük yerde yaşayan, 

bedevi olan, medeni olmayan” (El-Ferâhidî, 2019), “Açıkta olmak, medeni olanın tersi, köyde 

yaşamayan, çölde yaşayan” (İbn Dureyd, 1987) şeklinde açıklandığı görülmektedir.  

Murûr (مرور); Yolculuk anlamına gelen bir diğer kavram ise Murûr (مرور) kelimesidir. “Günlerin 

geçmesi” (1979), “geçmek, uğramak” (Ez- Zemahşarî, 1998) ve “günün geçmesi-gitmesi” (İbn Manzûr, 

1994) anlamlarında kullanılmaktadır. Kelimenin Mu’cemu’l-Vasît’te (Mustafa vd., 2005) aynı zamanda 

“rüzgârın ağaç v.b. şeylere doğru gitmesi, yolda gidip-gelme, askerlerin devlet başkanı önünde 

yaptıkları geçiş, elektirk akımının gidip-gelmesi” gibi anlamlara geldiği ifade edilmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’de yukarıda Arapça anlamları açıklanan bazı kelimelerin farklı anlamlarda kullanıldığı 

da görülmektedir. Örneğin;  

-“Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha iyi, kendini Allah'a veren, inanan, gönülden itaat eden, 

tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire eşler verir”( Tahrim Suresi, 5. Ayet). 

Ayetinin tefsirinde "Sâihâtin" kelimesini sahabe ve tabiin "Saimat" “oruç tutan kadınlar “şeklinde izah 

etmişlerdir. Bu kelime oruç için seyahat etmekle ilgili kullanılmıştır. Ancak eski dönemlerde birçok 

rahip ve derviş seyahat ederken yanlarında yiyecek taşımazlardı. Bu yüzden de yiyecek bulana kadar aç 

kalırlardı. Dolayısıyla oruç tutmak, iftara kadar bir kimsenin aç kalması demek olduğundan, bir çeşit 

dervişlik sayılmıştır (El- Mevdûdî, 2004). 
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Diğer yandan açıklanan seyahat kavramlarının içerisinde kullanıldığı ayetlerden bazıları aşağıda 

sıralanmaktadır; 

-“Allah ile bu alışverişi yapanlar, tövbe edenler, sırf Allah'a kulluk edenler, hamd edenler, 

geziye çıkanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiyi emrederek kötülükten sakındıranlar, 

Allah'ın koyduğu sınırları gözetenlerdir. Müminleri müjdele!” (Tevbe Suresi, 112. Ayet). 

Geziye çıkanlar şeklinde kullanılan "...(O'nun rızası için) yeryüzünde dolaşanlar" kelimesi salt anlamda 

"...yeryüzünde sadece dolaşmak ..." anlamında tefsir edilemeyeceği gibi, "... İslam'ı yaymak, cihada 

çıkmak, zalimlerin iktidarda oldukları yerlerden göç etmek, insanları ıslah etmek, gerçek bilgiyi aramak, 

helalinden geçim sağlamak ve bunlara benzer asil ve yüce amaçları gerçekleştirmek üzere yeryüzünde 

dolaşmak, seyahat etmek" gibi anlamlara da geldiği söylenmiştir (Kutub, 1991). 

-“Dört ay daha yeryüzünde serbestçe dolaşınız. Allah'ın yapacaklarına engel 

olamayacağınızı ve Allah'ın kâfirleri perişan edeceğini biliniz.” (Tevbe Suresi, 2. Ayet). 

Ayetin tefsirinde yer alan “serbestçe dolaşın ifadesinin”, “dört ay boyunca güvenli bir şekilde gidiniz” 

anlamında da kullanıldığını ve “eman/güvenlik” konusunun seyahatte temel bir konu olarak ele 

alındığını görmekteyiz (Kutub, 1991). 

-“Onların yurtları ile kutsal kentler arasına, birinden bakınca öbürü görünebilen kısa aralıklı 

kentler serpiştirerek konaktan konağa mesafeleri ölçülebilir bir yolculuk yapmalarını 

sağladık. Onlara "Bu yol boyunca hem geceleyin hem de gündüzün güven içinde yolculuk 

yapın" dedik” (Sebe Suresi, 18. Ayet) 

El- Kurtûbî (2006) söz konusu ayette güven içinde olmayı herhangi bir savaş, yol kesme, öldürülme ya 

da esir alınma korkusu olmaksızın gezmek anlamına geldiğini ifade etmektedir.  

-“Bir kervan geldi, sucularını su almaya gönderdiler. Adam kovasını kuyuya sarkıtınca 

"Müjde, işte size bir oğlan çocuğu" dedi. Kervandakiler onu satmak üzere sakladılar. Oysa 

Allah ne yaptıklarını biliyordu.”(Yusuf Suresi, 19. Ayet) 

Söz konusu ayette kervan “seyyaratün” kelimesinden çevrilmiştir. Konunun akışından anlaşıldığına göre 

Yûsuf’un atıldığı kuyu, ticaret kervanlarının geçtiği yol üzerinde bulunuyordu (Kur’an Yolu, 2019). 

Dolayısıyla ayette geçen “seyyaratün” kelimesinin ticari amaçlı bir seyahat olgusuna işaret ettiği 

görülmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’in aşağıda sunulan ayetlerde seyahat etmeyi özellikle tavsiye ettiği görülmektedir;  

-“Sizden önce ilahi yasaların değişmezliğini kanıtlayan birçok olaylar gelip geçti. Yeryüzünü 

geziniz ve Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbetini görünüz.” (Al-i İmran Suresi, 137. 

Ayet) 

-“Andolsun ki biz, «Allah'a kulluk edin ve Tâğut'tan sakının» diye (emretmeleri için) her 

ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir 

kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl 

olmuştur!” (Nahl Suresi, 36. Ayet). 

-“Onlara de ki; "Yeryüzünde geziniz de Allah'ın canlıları ilk kez nasıl yarattığını görünüz. 

Allah bu yaratma işlemini ilerde bir kere daha tekrarlayacaktır. Hiç kuşkusuz Allah'ın her 

şeye gücü yeter.” (Ankebut Suresi, 20. Ayet). 

-“Yeryüzünde gezip, kendilerinden önceki insanların sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar 

mı? Onlar kendilerinden daha güçlü idiler. Yeryüzünü kazıp altüst etmişler ve onu, bunların 

imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdir. Onlara da elçileri, delillerle gelmişti. Böylece 

Allah onlara zulmetmiyor, onlar kendilerine zulmediyorlardı” (Rum Suresi, 9. Ayet). 

-“Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler 

mi? Hâlbuki onlar, bunlardan daha güçlü idiler. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı âciz 

bırakacak bir güç vardır. O, bilendir, güçlüdür” (Fatır Suresi, 44. Ayet). 

-“(Kureyşin) Onların kış ve yaz yolculuklarının (ticaret/kültür) güvenliğinden dolayı bu evin 

(mabed’in, Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.” (Kureyş, 1.-4. Ayetler). 
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İbni Abbas (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre sıcak olduğu için kışı Mekke’de, havası dolayısıyla da yazı 

Taif’te geçirirlerdi. Böyle bölgelerin bulunması o kavmin üzerindeki en üstün ve değerli nimetlerdendir. 

Yüce Allah bu surede bu nimeti hatırlatmaktadır (Eriş, 2013). Eriş (2013)’in İmam Kurtubi’den 

aktardığına göre; Allah (c.c.) Kureyş’in yaz ve kış olmak üzere iki yolculuklarını bir lütuf olarak 

hatırlatması, kişinin bu iki zamanda iki yer arasında gidip gelmesinin (yaz ve kış ayrı yerlerde 

kalmasının) caiz olduğuna delildir.  

Diğer yandan Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de özellikle Hac ibadetini farz kılarak, ibadet amacıyla 

yolculuklara işaret ettiği görülmektedir.  

-“İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve –yerli olsun dışarıdan gelmiş olsun- bütün insanlara 

eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar 

(şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan 

tattırırız” (Hacc Suresi, 25. Ayet).  

-“Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet 

kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir. Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim 

girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar 

üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün 

âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.)” (Al-i İmran 

Suresi, 96-97. Ayetler). 

-“İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun 

develer üzerinde sana gelsinler.” (Hacc Suresi, 27. Ayet). 

Bunun yanı sıra Kur’an-ı Kerim’de “yolcu” olarak nitelendirilen kişilere de ayrı bir önem verildiği 

görülmektedir. Kişinin herhangi bir nedenle ikamet ettiği yerden kalkıp başka bir yere gitmesi veya 

gitmek için yola koyulması, Arapça'da “sefer” veya “müsaferet” olarak adlandırılmakta, bu şekilde yola 

çıkmış kişiye de “seferî” veya “müsafir” denilmektedir (Karaman vd., 1998). Yolcu yada seferi olarak 

nitelendirilen kişilere de bazı ruhsatlar verildiği görülmektedir. İslamda bu kapsamda seferi olan 

bireylere (Karaman vd., 1998);  

 Ramazan ayında yolculuk yapan kişi için tanınan, orucu yolculuk anında tutmayıp sonraya 

bırakma ruhsatı (Bakara Suresi, 185. ayet), 

 Normalde bir gün bir gece olan mest üzerine mesih süresi, yolcu için üç gün üç geceye 

çıkarılması, 

 Yolcu olan kişinin, dört rekatlı farz namazlarını ikişer rekat olarak kılma, 

 Kurban kesme sorumluluğunun düşmesi, 

 Yolcu iken parası bitenlere zekat fonundan yardım edilmesi, 

 Cuma namazının yerine öğlen namazı kılma ruhsatları verilmektedir. 

 İslam dininde kişinin yolcu olarak sayıldığı mesafe küçük bazı farklılıklarla 85-90 km arasında tespit 

edilmiştir. Nitekim günümüz turizm endüstrisinde de bir seyahatin turizm faaliyeti olarak sayılabilmesi 

için belli bir uzaklığa doğru gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu ölçü ortalama 80 km olarak belirlenmiş 

ve en az 24 saat süreyle, sürekli yaşadığı çevreden en az 80 km uzaklıktaki başka bir yere iş, tatil ve 

diğer sebeplerle seyahat eden bireyler “turist” olarak tanımlanmıştır (LinkBC, 2019). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Görüldüğü üzere İslam dini seyahat olgusuna büyük bir önem vermekte, insan yaşantısını başı ve sonu 

belli olan bir seyahat şeklinde resmetmektedir. Ancak Kur’an-ı Kerim’de yer alan her seyahat 

hareketinin bir turizm olayına işaret ettiği söylenemez. Nitekim bir seyahatin turizm olarak 

nitelendirilebilmesi için bazı koşullar gereklidir. Seyahat amacının ticaret yapma, diğer bir ifadeyle 

gidilen yerde para kazanma amacı olmaması turizm hareketlerinin en temel özelliğidir. Oysa Kur’an-ı 

Kerim’de geçen seyahat ayetlerin büyük bir çoğunluğu bir ticari faaliyet amacıyla yapılan yolculukları 

anlatmaktadır.  
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Doğrudan yolculuk veya seyahat yapmayı tavsiye eden bazı ayetlerde ise seyahat amacı açık bir şekilde 

ifade edilmiştir. Al-i İmran Suresi 137. ayet, Nahl Suresi 36. ayet, Rum Suresi, 9. ayet ve Fatır Suresi 

44. ayette görüldüğü gibi bu seyahatlerin temel amacı; Allah’ı tanıma, kudretini görme, ibret alma ve 

tefekkür etme gibi amaçları taşımalıdır. Diğer yandan yine bu ayetlerin günümüzde özellikle kültür 

turizmi kapsamında değerlendirilebileceği söylenebilir. Nitekim UNWTO kültür turizmini; bir 

destinasyonda yer alan soyut ve somut kültürel unsurları tecrübe etmek, keşfetmek ve öğrenmenin temel 

motivasyon kaynağı olduğu turizm türü olarak tanımlamaktadır (UNWTO(b), 2019).  

Hacc Suresi 25. ve 27. ayetler, Al-i İmran Suresi 96. ve 97. ayetlerde ise Yüce Allah’ın Hac ibadetini 

zorunlu kıldığı görülmektedir. Ayrıca söz konusu ayetlerden Hac ibadetinin uzak ya da yakın mesafede 

olması farketmeksizin maddi gücü ve sağlığı yerinde olan tüm Müslümanlara farz kılındığı 

anlaşılmaktadır. Söz konusu seyahatler günümüzde inanç turizmi kapsamında 

değerlendirilebilmektedir. İnanç turizminde bireylerin temel motivasyon kaynağı inandıkları dince 

kutsal sayılan mekanların ziyaret edilerek tanınması, ibadet edilmesidir. Ayrıca inanç turizmi 

kapsamında seyahat eden bireylerin bu seyahatlerinden özellikle manevi bir haz elde etme amacı 

taşıdıkları söylenebilir.   

Kureyş Suresi 1- 4. ayetlerde yaz ve kış dönemlerinde hava sıcaklıkları dolayısıyla insanların daha rahat 

edebilecekleri farklı beldelere yolculuk yapmalarının bir nimet olarak hatırlatıldığı görülmektedir. İmam 

Kurtubi gibi (Eriş, 2013) bazı alimlerin ise bu yer değişiminin İslam dinince uygun bulunduğunu 

belirtmesi günümüzde özellikle yaz aylarında serinlemek için bireylerin katıldığı yayla turizmine ve 

deniz kenarlarına yönelik yaptıkları sayfiye seyahatlere benzetilebilir.   

Sonuç olarak Kur’an-ı Kerim’de söz edilen seyahat türlerinden bazıları günümüzde turizm amacıyla 

yapılan seyahatlerle benzerlik göstermektedir. Ancak günümüzde yapılan turizm faaliyetlerinin temel 

amacı fiziksel bir rahatlama, dinlenme, eğlenme, merak gibi unsurları kapsarken; Kur’an-ı Kerim bu 

seyehatler sırasında dahi Allah’ı anma, ibret alma, tefekkür etme gibi amaçlar taşınması gerektiğine 

işaret etmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim boşa geçirilen vakit ve faydasız işlerle uğraşmama konusunda 

pek çok ayette insanları uyarmaktadır (Bknz: İnşirah Suresi, 7-8; Furkan Suresi, 72; Kasas Suresi, 55; 

Lokman Suresi, 6; Embiya Suresi, 1-3; Hadid Suresi, 20).  

İslami emir ve yasaklar doğrultusunda ürün ve hizmet üretme amacına dayalı olarak ortaya çıkan helal 

turizm eğiliminin, müslümanların ihtiyaç duydukları seyahatleri gerçekleştirirken dahi Allah’ı 

hatırlamaları, ibadetlerini gerçekleştirmeleri, günah ve haramlardan uzak durmaları noktasında önemli 

bir gelişme olduğu görülmektedir. İslami açıdan helal olarak değerlendirilebilecek bir turizm 

faaliyetinin oluşabilmesi için; sektörün sahip olması gerekli nitelikler, İslam’ın emir ve yasaklarının 

sektöre nasıl uyarlanabileceğine ilişkin çalışmalar ve hedef kitle olan Müslüman turistlerin beklentileri, 

ihtiyaçları üzerine yapılacak araştırmaların artması gerekmektedir.  

 

KAYNAKÇA 

Akyol, M. ve Kılınç, Ö. (2014). Internet and Halal Tourism Marketing. Turkish Studies, 9(8), 171-186. 

Arpacı, Ö. ve Batman, O. (2015). Helal Konseptli Otel İşletmelerinin Yüksek ve Düşük Sezonda 

 Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakati ve Müşteri Değeri Üzerine Etkisi. Seyahat ve 

 Otel İşletmeciliği Dergisi, 12(3), 73-86. 

Battour, M.M., Ismail, M.N. ve Battor, M. (2010). Toward a Halal Tourism Market, Tourism Analysis, 

 15(4), 461-470. 

Battour, M. ve Ismail, M.N. (2016). Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future, 

 Tourism Management Perspectives, Part B (19), 150-154. 

Brodsky-Porges, E. (1981). The Grand Tour: Travel as an Educational Device: 1600–1800, Annals of 

 Tourism Research, 8(2), 171–186. 

Carboni, M., Perelli, A. ve Sistu, G. (2014). Is Islamic Tourism a Viable Option for Tunisian Tourism? 

 Insights From Djerba. Tourism Management Perspectives, 11, 1-9. 

Chand, M. (2002). Travel Agency Management; An Introductory Text. Anmol Publications.  



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          336 

 

Chandra, G.R. (2014). Halal Tourism; A New Goldmine For Tourism, International Journal of Business 

 Management & Research (IJBMR), 4(6), 45-62. 

Dini Sözlük, http://www.kuranikerim.com/dini_sozluk/ds_n2.htm#2457, Erişim Tarihi: 12.02.2019. 

El-Cevherî (1987). es-Sıhâh Tâcu’l-Luğa ve Sıhâh’ul-Arabiyye, Beyrut: Dâru’l-İlim li’l-Melâyîn. 

El-Gohary, H. (2016). Halal Tourism, is it Really Halal?, Tourism Management Perspectives, Part B 

 (19), 124-130. 

El-Ferahidi, H. Kitabu’l-Ayn, http://shamela.ws/browse.php/book-1682, Erişim Tarihi: 12.02.2019. 

El-Fîrûzabâdî, Ebû T. (2005). Kâmûs’u’l-Muhît, Beyrut: Müessesetu’r-Risâle. 

El-Herevî, Ebû M. (2001), Tehzîbu’l-Luğa, Beyrut: Dâru İhyâi et-Turâs el-Arab. 

El-Kurtûbî, M. (2006). el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân, Beyrut: Müessesetu’r-Risale. 

El-Mevdûdî (2004). Tefhîmu’l-Kur’an, İstanbul: İnsan Yayınları. 

Eren, İ. (2016). Kur’an’da Turizm; Doğal ve Tarihi Mekanların Önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi 

 Vizyoner Dergisi, 7(15), 96-106. 

Eriş, Z. (2013). Namazı Anlamak İçin Kısa Surelerin Tefsiri, İstanbul: Erkam Yayınları. 

Er-Râzî, Z. (1999). Muhtasâru’s-Sıhâh, Beyrut: Mektebetu’l-Asriyye. 

Ez-Zebîdî, M. (1965). Tâcu’l-Arûs min Cevâhiru’l-Kâmûs, Kuveyt Hükümet Matbaası. 

Ez-Zemahşari, Ebu’l-K. (1998). Esâsu’l-Belâğa, Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye. 

Gabdrakhmanov, N.K., Biktimirov, N.M., Rozhko, M.V. ve Khafizova, L.V. (2016). Problems Of 

 Development Of Halal Tourism in Russia, Journal of Organizational Culture, Communications 

 and Conflict, 20(2), 88-93. 

Henderson, J. (2009). Islamic Tourism Reviewed. Tourism Recreation Research, 34(2), 207-211. 

İbn Dureyd, M. (1987). Cemheretu’l-Luğa, Beyrut: Dâru’l-İlim li’l-Melâyîn. 

İbn Faris (1979). Mu’cem Mekâyisi’l-Luğa, Beyrut: Daru’l-Fikr. 

İbn Manzûr, M. (1994). Lisân’u’l- Arab, Beyrut: Dâru Sadr 

İçöz, O. (1996). Turizm İşletmelerinde Pazarlama; İlkeler ve Uygulamalar. Ankara: Anatolia Yayıncılık. 

Jackowski, A. ve Smith, V.L. (1992). Polish Pilgrim-Tourists. Annals of Tourism Research, 19(1), 92-

 106. 

Karaman, H., Bardakoğlu, A. ve Apaydın, H.Y. (1998). İlmihal I.- İman ve İbadetler, İstanbul: Diyanet 

 İşleri Başkanlığı. 

Kasapoğlu, A. (2013). Kur’an’ı Anlamada Semantik Yöntem, Hikmet Yurdu; Düşünce – Yorum Sosyal 

 Bilimler Araştırma Dergisi, 6(11); 105-178. 

Koçyiğit, H. (2011). Yeryüzünde Seyahat Etmenin Kur’ani Boyutu, Atatük Üniversitesi İlahiyat 

 Fakültesi Dergisi, Sayı: 35, 125-144. 

Kur’an Yolu, Tefsir, https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Y%C3%BBsuf-suresi/1615/19-ayet-tefsiri, 

 Erişim tarihi: 11.02.2019. 

Kutub, S. (1991). Fi Zılâl’il -Kur’ân, trc. Salih Uçan vd., İstanbul: Dünya Yayıncılık. 

LinkBC. Transforming Communities Through Tourism: a Handbook for Community Tourism 

 Champions. 

http://www.islandcoastaltrust.ca/sites/default/files/Transforming%20Communities%20  

 through%20Tourism.pdf, Erişim Tarihi: 12.02.2019. 

Mastercard. (2018).  Global Muslim Travel Index 2018. Https://www.halalmedia.jp/wp-content/uploads 

 /2018/04/GMITI-Report-2018.pdf. Erişim Tarihi: 10.02.2019. 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          337 

 

Memiş, S. (2017). Turizmde Yeni Bir Pazarlama Yaklaşımı: Helal Turizm ve Dünyadaki Uygulamaları 

 Üzerine Bir İnceleme, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 

 8(21), 172-181. 

Mustafa, İ., ez-Zeyyât, A., Abdu’l-Kâdir, H. ve en-Neccâr, M. (2005). El-Mu’cemu’l-Vasît, 

 Muessesetü’s Sadık, Tahran. 

Olatoye, R.M. (2013). Towards Understanding the Islamic Concept of the Heart and Its Relationship 

 with Man’s Intention/Actions. European Scientific Journal, 9,183-189. 

Olsen, D. ve Timothy, D. (2006).Tourism and Religious Journeys. İçinde D. Timothy ve D. Olsen (Ed.) 

 Tourism, Religion and Spiritual Journeys (ss. 1-22), Routledge.  

Pamukçu, H. ve Sarıışık M. (2017). Helal Turizm Kavramı ve Gelişimi Üzerine Genel Bir 

 Değerlendirme, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3 (1), 82-98. 

Pew Research Center. (2015). The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-

 2050. Http://Www.Pewforum.Org/2015/04/02/Religious-Projections-2010-2050/, Erişim 

 Tarihi: 09.02.2019. 

Seth, P.N. (1998). Successful Tourism Management, Sterling Publishers, New Delphi. 

Smith, M. ve Puczkó, L. (2014). Health, Tourism and Hospitality: Spas, Wellness and Medical Travel. 

 Second Edition, Routledge. 

Süt, A. (2014). İslam ve Turizm İlişkisi. Turkish Studies. 9(11), 479-497. 

Tekin, Ö.A. (2014). İslami Turizm: Dünyadaki ve Türkiye'deki Genel Durum Üzerine Bir İnceleme, 

 Journal of International Social Research, 7(29), 750-766. 

Tekin, Ö. A., Turhan, A.A. ve Turhan, E.A. (2018).  Helal Turizm Turist Profili: Antalya Destinasyonu. 

 https://www.ihato.org/helalturizmturistprofili2018.pdf, Erişim Tarihi: 01.03.2019. 

UNWTO. Glossary of Tourism Terms. http://statistics.unwto.org/sites/all/files/  docpdf/glossaryterms. 

 pdf, Erişim Tarihi: 08.01.2019. 

UNWTO(b). Definitions Committee on Tourism and Competitiveness (CTC). http://cf.cdn.unwto.org/ 

 sites/all/ files/ pdf/unwto_ tourism_definitions.pdf, 08.01.2019. 

Yeşiltaş, M., Cankul, D. ve Temizkan, R. (2012). Otel Seçiminde Dini Hayat Tarzlarının Seçimi, 

 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (39), 193-217. 

Yıldız, S. ve Yıldız, Z. (2018). İslam’ın Turizm’e Yansıması: Helal Turizm. Mehmet Akif Ersoy 

 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (26), 770-781. 

Zamani- Farahani, H. ve Henderson, J.C. (2010). Islamic Tourism and Managing Tourism Development 

 in Islamic Societies: The Cases of Iran and Saudi Arabia. International Journal Of Tourism 

 Research, 12(1), 79-89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          338 

 

Genç Turistlerin İnanç Merkezlerini Tercihleri, Tüketim Eğilimleri ve Beklentileri: 

Konya Örneği 

Sadık AY 

Bera Holding 

Bera Otel Grubu (İç Denetim) 

 sadikay@bera.com.tr 

Doç. Dr. Yasin BİLİM 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

 Turizm Fakültesi 

 ybilim@yahoo.com 

 

Özet 

Genç turistler, günümüz turizm hareketleri içinde yaklaşık % 20’lik büyüklüğe sahip önemli bir pazar 

durumundadırlar. Son dönemlerde kültür turlarına katılımlarının arttığı ifade edilebilir. Ancak kültür turlarında 

inanç merkezlerini, özellikle kendi dinlerine ait ziyaretlerde, diğer tercihlere göre daha az tercih etmeye 

başladıkları gözlemlenmektedir. Bununla birlikte dini merkezleri ziyaretlerde genel olarak manevi tercihten çok, 

manevi olmayan motivasyonlarla tercihlere doğru kaydığı da söylenebilir. Bu bağlamda çalışma, genç turistlerin 

dini düşüncelerinin inanç merkezlerini tercihlerini nasıl etkilediği, inanç merkezlerindeki tüketim eğilimleri ve 

bunlara bağlı olarak beklentilerini tespit etmeye yönelik yapılmıştır. Çalışma, açıklayıcı bir araştırma deseninde, 

ikincil veriler ve nicel veri toplama yöntemi olarak anketlerden (n: 387) elde edilen birincil veriler üzerinde 

şekillendirilmiştir. Çalışma önemli bir inanç destinasyonu olan Konya’da gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre, 

Konya’ya gelen genç turistlerin dini motivasyonlarının tercihlerini önemli ölçüde etkilediği, destinasyondaki diğer 

tercihlerinin de dini motivasyonlarına bağlı olduğu görülmüştür. Tüketim eğilimlerinin daha çok dini ve eğlence 

odaklı olduğu, tercihlerinin genel olarak dilenme ve kendini gerçekleştirme temelli olduğu ortaya çıkmıştır. 

Beklentilerin ise daha çok fiyatlar - ucuzluk, tanıtım, alışveriş ve rehberlik hizmetleri üzerinde yoğunlaştığı 

görülmektedir. Elde edilen bulgularına bağlı olarak, genç turistlere yönelik olması gerekenler ve daha çok nasıl 

genç turist çekeriz yönünde değerlendirme ve öneriler geliştirilmiştir. 

 

"YOUNG TOURISTS' RELIGIOUS DESTINATION PREFERENCES, CONSUMPTION 

TENDENCIES AND EXPECTATIONS: THE CASE OF KONYA 

Abstract  

Young tourists have an important market in World tourism market with 20 % largeness. Recently, young tourists’ 

tendencies have been turn to cultural tours. But, it has been observed that in cultural tours, their religious based 

preferences have declined particularly for own religious destinations. Additionally, it can be said, religious 

destination preferences are about secular more than religious reasons. So, the study has hold to find out how young 

tourists’ religiosity level effects to prefer religious destination and their consumption tendencies and expectations 

on religious destinations. The study design is explanatory research and first hand data obtained by questionnaire 

forms (387) and second hand data has been used. It has been hold in Konya as a religious destination. Results say 

that young tourists’ religious motivations affect touristic preferences and all other preferences also have been 

affected by religious motivations. Consumption tendencies are focused on religious side and entertainment. 

Preferences roots are based on resting and self-actualization. Expectations are generally about prices – cheapness, 

destination promotions, shopping and guidance services. Based on the findings, the study suggests new ideas on 

what can we do and how we can increase the young tourists’ flow to religious destinations.         
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GİRİŞ 

Genç turistler dünya turizm hareketleri içinde önemli bir çoğunluğu oluşturmaktadır. Elde edilen 

verilere toplam turist sayısı içinde % 20’lik bir paya sahip olduğu düşünülmektedir. Bu oranla birlikte 

genç turistlerin farklı bir çok turizm çeşidi içinde, farklı tüketim hareketine katıldıkları ve anlamda 

kendilerine has bir takım pazarlar oluşturdukları da söylenebilir. Hatta genç turist eğilimlerinin 

kendilerine has tüketim boyutları ile klasik turistik tüketicilerden ayrışmaya başladıkları da 

vurgulanmaktadır (Buffa, 2015; Prayag ve Hosany, 2014; Demeter ve Bratucu, 2014). Eğitim, kültürel 

değişim, kendini gerçekleştirme ve özellikle merak – öğrenme gibi temel motivasyonlar genç turistler 

için son dönemlerdeki hareketliliğin temel noktalarıdır (Demeter ve Bratucu, 2014; Chhabra, 2011; 

Horak ve Weber, 2000). Genç turistlerin önemine ilişkin olarak Buffa’nın  (2015) vurgusu ise 

sürdürülebilirlik yönündedir. Özellikle, genç jenerasyonun daha bilinçli, öğrenen ve hassas yapısının 

turizmin geleceğini şekillendirmede etkili olacağını işaret etmektedir. Bu söylemlerle birlikte bu 

araştırmacıların genel gözlemi genç turistler konusunda literatürde fazla çalışmanın olmadığı 

yönündedir.  

Diğer taraftan, genç turist akımının kültür turizmine katılımının arttığı vurgulansa da, profil çizme 

anlamında bu tüketimin boyutu çok bilinmemektedir. İnanç turizmi ise turizm pazarı içinde son 

dönemlerde özel Pazar olarak ve genelde kültür turizmi içinde ifade edilen bir turizm çeşidi olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Kozak, Kozak ve Kozak, 2018; Bilim ve Düzgüner, 2015). Kültür turizmi içinde 

yer almasından dolayı tam olarak ayrıştırılamamakla birlikte, inanç turizminin özel bir alan olmasından 

dolayı genel eğilimler içindeki ağırlığının ve profilinin ortaya konması da oldukça zordur. Genel olarak 

350 milyondan fazla insanın yıllık olarak dini amaçlarla seyahat ettikleri belirtilmektedir. Dolayısıyla 

inanç turizm pazarının, bu çoğunluğun anlaşılabilmesi açısından, tutum, davranış ve demografik açıdan 

irdelenmesi gerektiği de vurgulanmaktadır (İrimias, Mitev ve Michalko, 2016). 

Her iki kavram açısından bakıldığında, bir taraftan yoğun bir hareketlilik gösteren genç turistler ve diğer 

taraftan yükselen bir eğilim inanç turizmi, turizm pazarında önemli yerler almaktadır. Fakat bazı 

bulgular ve yapılan gözlemlere göre, genç turistlerin kültür destinasyonlarına olan tercihlerinin 

artmasına rağmen, bu destinasyonlar içinde inanç alanlarına olan eğilimlerinin daha az olduğu ve bu 

alanlarla ilgili tüketimlerinin tam olarak tanımlanmadığı ifade edilmektedir (İrimias, Mitev ve Michalko, 

2016). Buna karşın bazı çalışmalarda (McIntosh and Zahra, 2013) genç turistlerin dini alan tercihlerinin 

daha fazla olduğu da vurgulanmaktadır. Ancak genel olarak, inanç alanlarında daha çok yaşlı insanların 

görüldüğü de, ayrı bir tartışma konusudur. Bu bağlamda genç turistlerin inanç turizmine katılımı ve 

ziyaretleri üzerine farklı fikirler ortaya çıkarılabilir. Çalışma bu tartışma içinde, genç turistlerin inanç 

destinasyonlarını tercihleri, tüketim eğilimleri ve beklentilerini öğrenmeye yönelik hazırlanmıştır. 

Özellikle burada amaç ortaya çıkacak bulgularla, azaldığı ifade edilen genç inanç turistleriyle ilgili bir 

takım tespitler yapmak, yukarıda ifade edilen eksikleri gidermek ve sonraki aşamada eğilimi artırma 

yönünde neler yapılabileceğini tartışmaktır. Daha önce bu alanda çok çalışma yapılmamış olması ve 

ortaya çıkacak sonuçların potansiyeli artırma yönünde yol gösterici olması çalışmanın önemini 

göstermektedir.  

Genç Turistler Ve Gençlik Turizmi 

Çeşitli kaynaklarda farklı yaş dönemleri ifade edilse de, 15-18-24-29 yaşları arasındaki kişilerin 

oluşturdukları, farklı motivasyon ve aktivitelerle ortaya çıkan turizm çeşidi gençlik turizmi, katılımcıları 

da genç turistler olarak tanımlanmaktadır. Doğrudan amaca bağlı olarak değil, yaşam dönemlerine bağlı 

olarak, farklı tüketim ve tercih boyutları ortaya çıkarmasından dolayı gençlik turizmi olarak ayrıca 

değerlendirilmektedir. İsimlendirme olarak yaş grubuna göre ayrışımda yetişkin ve yaşlı turizmi ile 

birlikte sınıflandırılmaktadır (Kozak vd., 2018; Çakar ve Seyitoğlu, 2016; UNWTO, 2008). Gençlerin 

turistik hareketlere katılma düzeyinin diğer yaşlardan daha yüksek olduğu yapılan araştırmalar 

sonucunda ortaya çıkmaktadır. Buna neden olarak da gençlerin psikolojik özellikleri gösterilmektedir. 

Genç nüfus psikolojik yapıları gereği harekete, maceraya ve değişime daha açık bir kişiliğe sahip 

olabilir. Ayrıca, gençlerin aile bağlarının, sorumluluklarının az olması ve konaklama yerlerinin 
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seçiminde çok titiz davranmamaları da bu yaş grubundakilerin seyahat eğilimlerini artırmaktadır. 

Bunların yanında gençler, kolay memnun edilebilme ve fazla konfor aramama gibi özelliklere de 

sahiptirler. Gençlik turizmi, katılanların önemli bir bölümünün aile gelirine bağımlı olması ya da sınırlı 

öğrenci bütçesi ile seyahat etmeleri nedeniyle, birçok ülkede “sosyal turizm” kapsamında da ele 

alınmaktadır (Çakar ve Seyitoğlu, 2016; Bicikova, 2014).   

Dünya Genç ve Öğrenci Eğitim Seyahatleri Konfederasyonu (WYSE Travel Confederation) (2019) 

verilerine göre tüm dünya seyahatleri içinde % 23’lük pay (304 Milyon) genç turistlere aitken, bu 

rakamla birlikte 308 Milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük ortaya çıkmış, ortalama 3000 avroluk kişi 

başı harcama yapılmıştır. Bu bağlamda genç turistlerin giderek daha da değerli hale geldiği, bilinenin 

aksine ekonomik etki anlamında da gelişme gösterdiği ifade edilebilir. Bununla birlikte gençlerin turistik 

aktivitelerine bakıldığında da çok geniş bir alana yayıldıkları görülmektedir. Bağımsız ve yalnız 

gezebilme imkanları, daha fazla zevk amaçlı seyahat isteği ve aktif katılım, macera arayışı ve hareketli 

yaşam, fiziksel yeterlilik ve daha düşük – lüks olmayan tüketim beklentisi, iletişim ve etkileşim 

anlamında yeterlilik, bilgiye ve teknolojiye aşina olmaları genç turistlerin farklı farklı yerlere ve ürünlere 

eğilimine sebep olmaktadır (Kozak vd., 2018; Prayag ve Hosany, 2014; Pizam vd., 2004; Carr, 2002). 

Genç turistlerin bu potansiyeline bağlı olarak farklı turizm çeşitleri içinde de önemli bir tüketimleri 

olduğu, hatta sadece gençlerin oluşturduğu turizm çeşitleri bile göze çarpmaktadır. Carr (1998) genç 

turistlerin katıldığı ve genelini oluşturduğu alt turizm kategorisini vurgular; uluslararası turizm, eğitim 

turizmi, macera turizmi, alternatif turizm gibi. Demeter ve Bratucu (2014) ise genç turistlerin meydana 

getirdiği ve yoğun olarak katıldıkları ya da tercih sebebi olan seyahat tiplerini; eğitim turizmi, gönüllü 

turizmi, work and travel programları, kültürel değişim, spor ve macera turizmi, tatil seyahatleri ve 

rekreasyonel programlar şeklinde ifade etmektedir. Ayrıca, günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve 

iletişim alanındaki hızlı değişim genç turistlerin yaşlılara oranla seyahat ve benzeri bireysel faaliyetlere 

katılımını artırmıştır. Sosyal medya üzerinden ortaya çıkan popüler kültür akımları, ulaşım ve bilgi 

edinmedeki hızlı gelişmeler gençlerin ilgi alanına daha çok girmekte, kullanım olarak yine diğer yaş 

gruplarına göre daha etkin olmalarına, dolayısıyla bu tip eğilimlere katılımlar daha yüksek olmaktadır 

(Bizirgianni ve Dionysopoulou, 2013).   

Kültürel temelli gezilerin gençler arasında çok tercih edilmeye başlandığı vurgulanmaktadır. Öğrenme, 

keşfetme ve kendini gerçekleştirme isteğinin, genç turistleri yönlendiren önemli motivasyon olduğu 

görülebilir (King ve Gardiner, 2015; Bicikova, 2014). Kültür odaklı seyahatlerin daha kendi 

kültürlerinden farklı kültürel ya da otantik alanlara olduğu da ifade edilebilir. Kültürel seyahatlere ek 

olarak, son yıllarda Avrupa’da Erasmus programları ile yoğun bir akım olduğu, yine bu programla 

kültürel seyahatlerinde yapıldığı görülmektedir (Çakır ve Seyitoğlu, 2016). Diğer bir vurgu da, gençlerin 

kültürel arayışları ile otantik ve özel alanlara olan ilgisinin önemidir. Bu alanlar içinde inanç alanları da 

gençlerin tercih ettikleri alanlar olarak ortaya çıkmaktadır (Buffa, 2015; İrimias vd., 2016).  

İnanç Turizmi 

Çeşitli dinlere mensup kişilerin, dini ihtiyaçlarını gerçekleştirmek amacıyla inanç çekim merkezlerine 

yaptıkları seyahatlerin turizm kavramı içerisinde değerlendirilmesi inanç turizmi olarak ifade 

edilmektedir. Kutsal kabul edilen yerler toplumlarda dini hayatın merkezi konumundadır. Bu mekânlar 

insanın Tanrı ile buluştuğu ilahi âlemin hâkim olduğu yerlerdir. Bu mekânların sahip olduğu manevi 

hava ile turistler aynı zamanda manevi şifa gayesi gütmüşlerdir (Küçük, 2013). Dini mekânlar, şehirler, 

mabetler, tapınaklar kutsal sayılmış ve ziyaret edilmesi gereken yerler olarak görülmüşlerdir. Bu da 

inanç esaslı seyahatin temelini oluşturmuştur (Kaya, 1999). İnanç turizmi bu anlamda, özel bir turizm 

çeşidi olmakla birlikte, insan ve din olgusunun varlığından beri varlığını sürdüren bir seyahat 

kavramıdır. İnanç turizmi kültür turizmi içinde ifade edilse de, bazı seyahatlerin kültürün üzerinde dini 

boyuta kavuşması ayrı bir kavramsal çerçeve ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde ise sürekli değişen insan 

doğası ve ihtiyaçlarının da yansımaları inanç boyutunu farklı yönlere çekmektedir. Artık manevi 

gereksinimlerini karşılamak insanların ekstra çaba harcaması gereken faaliyetlerden olmaktadır. Turizm 

faaliyetlerin insanlar dini etkinliklere katılarak, özellikle Müslümanlar hac ziyareti gerçekleştirerek bu 
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gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırmalar bireylerin seyahat 

etmelerinin arkasında yatan nedenlerin başında dinsel objelerin önemli bir yere sahip olduğunu 

göstermektedir. İnsanlar psikolojik, dini arz kaynaklarının zenginliği, dini gün ve bayramları dini 

vecibelerini yerine getirme arzusu ve dini yayma faaliyetleri çerçevesinde inanç turizmine 

yönelmektedirler (Aksoy, 1998).   

Katılımında maneviyatın önemli rol oynadığı inanç turizminin sosyal, ekonomik, dini ve kültürel etkileri 

barındıran özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Bilim ve Düzgüner, 2015; Bilim, 2013; 

Albayrak, 2013);  

* İnsanların dini yerleri görme isteği veya dini açıdan görevi gereği İnanç turizminin talep yaratma 

özelliği vardır. Çünkü insanlar dini yerleri oldukları yerde ziyaret etmek durumundadır.  

* İnanç turizmine yönelten nedenler, psikolojik nedenler, dini arz kaynaklarının zenginliği, dini gün ve 

bayramlarla dini faaliyetleri yayma hareketleri olarak nitelendirilebilir. 

* İnanç turizmi insanların maneviyatlarını gerçekleştirmek ve böylece kendilerini daha rahat hissettikleri 

turizm türüdür. Bu nedenle inanç turizminin insanların zihinsel, ruhsal ve sosyal olarak rahatlamalarını 

sağlayan bir turizm türüdür. 

* İnsan doğası gereği yaşı ilerledikçe manevi açıdan doygunluk hissinin artması sebebi ile inanç turizmi 

üçüncü yaş turizmi ile yakından ilgilidir. 

* İnanç turizmi istenilen her yerde gerçekleştirilen bir turizm çeşidi değildir. Gerçekleştirilmek istenen 

bölge ya da ülkede mutlaka dini çekim yerlerinin olması gerekmektedir. Bu nedenle gerçekleştirildiği 

yerlere rekabet avantajı sağlayan bir turizm türüdür. 

* İnanç turizmi gerçekleştirildiği bölgede kültürel alışverişin ve aynı zamanda farklı dinlerden olan 

insanların kaynaşmasını sağlayan bir turizm türüdür. Bu anlamda manevi boyutu dışında, kültürel ya da 

manevi olmayan (secular) çekiciliğe de sahiptir.  

* İnanç turizmi manevi değerlerin maddi değerlere dönüşmesini sağlayan bir turizm çeşididir. 

Dolayısıyla gerçekleştirildiği bölgeye ve ülkenin turizm ekonomisine gelir sağlama özelliğine sahip bir 

turizm türüdür. 

* İnanç turizmi çekicilikleri eşsiz olmaları nedeniyle özel üründürler. Bazı alanların hac merkezi olarak 

ziyaret edilmesi de bu anlamda mecburi bir potansiyel üretirler. 

* Kültürler, toplumlar ve dinler arasında köprü rolü oynayan, olumlu etkisi gözden kaçırılamayacak 

nitelikte olan bir turizm hareketliliğidir.  

Genç Turistler Ve İnanç Turizmine Eğilimleri 

Daha öncede ifade edildiği gibi, genç turistlerle ilgili yapılan çalışmalar çok yoğun değildir. Bununla 

birlikte genç turistlerin inanç seyahatlerine ilişkin de çok fazla çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak elde 

edilen bazı bulgular bu tip çalışmaların gerekliliğini ifade etmektedir. Albayrak’ın (2013) vurguladığı 

gibi manevi boyutu ve insanların ilerleyen yaşlarda dini hassasiyetlerinin artması sonucu, inanç 

merkezlerini daha çok yaşlı turistlerin ziyaret etmektedir. Her ne kadar kültürel odaklı seyahatler genç 

turistler arasında yaygınlaşsa da, inanç merkezlerine olan tercihler bu oranda yüksek değildir. Bununla 

birlikte inanç merkezlerine ilişkin motivasyonların da manevi boyuttan çok manevi olmayan tercihler 

haline gelmesi bu durumun da bir açıklaması olabilir (Jiang, Ryan ve Zhang, 2018; İrimias vd., 2016; 

Bilim ve Düzgüner, 2015). İrimias ve diğerlerinin (2016) araştırma sonuçlarına göre, genç turistlerin 

dini çekiciliklere olan ilgisi yaşlı turistlere oranla daha düşüktür. Yaşlı turistlerin bu anlamda inanç 

merkezlerinin tarihi ve dini değerini aile üyelerine gösterme anlamında daha istekli oldukları görülürken 

genç turistlerin bu yaklaşımları daha düşük seviyededir. Araştırmadaki diğer bir bulguya göre, yaşlı 

turistlerin inanç merkezlerinde yapılan harcamalarla bu alanlara destek verme istekleri daha yüksektir. 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          342 

 

Demeter ve Bracutu (2014) ise genç turistlerin work and travel organizasyonları ile kültürel deneyimleri 

ile birlikte gidilen yerdeki inançla ilgili deneyimsel faaliyetlerin önemli olduğunu işaret etmişlerdir.  

Genç turistler ve inanç merkezlerine olan ilgi ve eğilimleri yönünde görüldüğü gibi çok fazla çalışma 

bulunmamaktadır. Buffa (2015) ise, genç turistlerle ilgili yapılacak çalışmaların ve özellikle bilinçli 

turistlerin yetiştirilme çabalarının, sürdürülebilirlik anlamında önemini vurgulamıştır. Buna göre genç 

turistlerin tüketim boyutlarının yönlendirilmesi mümkündür. Doğru yönlendirilen genç turistlerin 

gelecek açısından sürdürülebilirliğe daha çok katkı sağlayacakları vurgulanmıştır. Buna göre genç 

turistlerin inanç merkezlerine olan eğilimlerinin artırılması da, bu alanların korunması ve yaşatılması 

açısından değerlendirilmelidir. Pizam ve diğerlerinin (2004) yaptıkları incelemede turist yaş gruplarının 

motivasyon dağılımında, gençlerin sanatsal aktivitelere katılma ve dini seyahatler – ziyaretlerle ilgili 

istekleri en düşük düzeydedir. Bu açıdan gençlerin inanç motivasyonları ve inanç merkezlerine olan 

ziyaret istekleri düşük olarak görünmektedir. Bu anlamda tüketim boyutları ile ilgili de çok fazla çalışma 

yapılmadığı da ifade edilmelidir. 

İnanç Destinasyonu Olarak Konya 

İnanç turizmi açısından Konya ili büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Çatalhöyük kazıları esnasında 

ortaya çıkarılan tanrı ve tanrıça figürleri Konya ilinde tek tanrılı dinler öncesinde inanışın başladığını 

göstermektedir. İlk çağ uygarlıklarının Konya ve bölgesinde yaşam bulması, Hristiyanlık dininin 

yayılması için Havarilerin Konya yöresine sığınmaları ve bu bölgede destek görmeleri ve daha 

sonrasında üç büyük semavi dinin etkisinin günümüze kadar ulaşması Konya ilinin inanç serüvenlerini 

ortaya koymaktadır. Selçuklu Devletine başkentlik etmesi ve önemli ticaret yollarına sahip olması 

Konya ilinin sürekli gelişim halinde olmasını sağlamıştır. Bu sayede Konya ili tarih boyunca üç büyük 

dinin yoğun ilgisini görmüştür. 

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ve bölgede Türk devletlerinin varlığı Konya şehrinin 

Müslümanlaşmasında büyük rol oynamıştır. Selçuklu devletinin Müslüman bir devlet olması Konya’da 

Müslümanlığın hızla yayılmasına neden olmuştur. Mevlana’nın Konya ilinde yaşamış olması ve 

İslamiyet’e hizmet etmesi Konya’yı inanç odaklı bir şehir konumuna taşımıştır. Konya ilinde bulunan 

Selçuklu sultanları türbesi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin türbesi, Şems-i Tebrizi türbesi ve Nasreddin 

Hoca türbesi Müslümanlar için önemli mekânlardır. Bilindiği üzere Mevlana Müzesi ve Türbesi 

Konya’nın en önemli potansiyeli ve tanınırlığını sağlayan değerdir. Müze, Bakanlık verilerine göre en 

çok ziyaret edilen müzelerden bir tanesidir. Ayrıca Konya, Kapadokya ve Antalya rotasında, kültür 

odaklı turların da uğrak noktası konumundadır.  

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Genç turistlerin inanç turizmine eğilimleri ve tüketim boyutlarına ilişkin görüşlerini belirlemeyi 

amaçlayan bu araştırma, açıklayıcı araştırma olarak yapılmış olup, nicel verilere dayalı genel tarama 

modelinde ve ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Veri toplama tekniği olarak nicel araştırma 

olarak uygulanmış ve anket formları üzerinden birincil verilere ulaşılmıştır. Araştırmada Konya iline 

inanç turizmi noktasında Ocak 2018-Eylül 2018 ayları arası ziyarete gelen yerli ve yabancı genç turistler 

maksimum örnekleme sayısı (n=384+) evrenden olasılığa dayalı olmayan kolayda örnekleme alma 

yöntemiyle seçilmiştir.  

Araştırmada kullanılan genç turistlerin inanç turizmine eğilimleri ve tüketim boyutlarını ölçmeye 

yönelik anket formu Steven (1998) ve Bicikova (2014) çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Kullanılan ölçeklerdeki parametreler 5’li Likert tutum ölçeği (katılıyorum – katılmıyorum) şeklinde 

düzenlenmiştir. Değerlendirme ise istatistiki paket programda yapılmış, temel bir değerlendirme olması 

nedeniyle frekans analizi ile yorumlar yapılmaya çalışılmıştır.  
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BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırma bulgularında öncelikle demografik dağılım değerlendirilmesi yapılmış, hangi tür turlara 

katılımın olduğu, inançsal yaklaşımlarının tercihlerine etkisi, inanç merkezine gelişteki motivasyonları 

ölçülmeye çalışılmış ve son olarak beklentilerin değerlendirmesi için “görmek istediğiniz şeyler 

nelerdir” şeklinde açık uçlu bir soru üzerinden sonuçlar elde edilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Dağılım Tablosu 

Değişkenler Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet   

Erkek 200 51,7 

Kadın 187 48,3 

Medeni Durum   

Evli 147 38,0 

Bekâr 240 62,0 

Eğitim Durumunuz   

İlköğretim 53 13,7 

Lise 116 30,0 

Fakülte 187 48,3 

Lisansüstü 31 8,0 

Araştırmaya katılanların demografik dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir. Cinsiyet dağılımı hemen 

hemen birbirine denk durumda iken, beklendiği üzere katılımcıların medeni durumu daha çok bekar 

olarak ortaya çıkmış, eğitim durumunda ise katılımın daha çok üniversite mezunu şeklinde gerçekleştiği 

görülmüştür. Yaş durumu değerlendirilmemiştir, çünkü araştırma konusu gereği sadece 18 – 25 yaş arası 

turistler araştırmaya dahil edilmiştir.  

Katılımcılara, seyahatlerinde en çok ne tür turlara katıldıkları sorulmuş ve önerme olarak; şehir – kültür 

turları, dini merkezli turlar, eğlence amaçlı, alış-veriş turları ve diğer seçenekleri verilmiş ve birden fazla 

tercih yapabilecekleri ifade edilmiştir. Sonuçta ise, en yüksek oranda eğlence amaçlı turlar en çok (% 

74,2) tercih edilen seçenek olurken, dini merkezli turlar ikinci en yüksek (% 71,3), sonrasında sırayla 

şehir – kültür turları (% 65,1), alış-veriş turları (% 39) şeklinde sıralama ortaya çıkmıştır. Bu sonuç 

gençlerin bir inanç merkezini an itibariyle seçmelerine rağmen daha çok eğlence içerikli turları tercih 

ettikleri görülmektedir. Yaş dönemi itibariyle sonucun doğal olduğu söylenebilir. Ancak ikinci olarak 

dini yönlü tur tercihinin çıkması da göreceli olarak, dini turlara katılım noktasında yüksek düzeyli bir 

motivasyon olduğu ifade edilebilir.  

Tablo 2: Dini Ziyaretlerin Amaçları ve İçerikleri 

1-kesinlikle katılmıyorum / 5-kesinlikle katılıyorum 1 2 3 4 5 Ort. 

Bir veya Birden Fazla Dini Yerlerin Ziyareti 

Genellikle Yolculuğumuzun Bir Parçasını Oluşturur 

4,7 2,3 ,8 27,4 64,9 4,45 

Dini yerleri Öncelikle Mimarisi ve Tarihsel Değeri 

İçin Düşünürüm 

4,4 2,3 1,3 37,2 54,8 4,35 

Yurt Dışı Seyahatlerimde Genelde Dini Yerleri 

Ziyaret Ederim 

4,4 2,3 1,8 33,6 57,9 4,38 

Genellikle Dini Cazibesi Olan Yerleri Ziyaret 

Ederim 

4,4 2,3 - 33,3 59,9 4,42 

Turist Olarak Dini Yerleri Ziyaret Ederken Maddi 

Olarak Desteklerim 

4,4 2,3 0,8 25,1 67,4 4,48 
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Dini Duygularımdan Dolayı Dini Yerleri Gezerim 4,4 2,3 3,1 55,6 34,6 4,13 

Huzur ve Sükûnet Aradığım İçin Dini Yerleri Ziyaret 

Ederim 

4,4 2,6 19 37 37 3,99 

Tablo 2’de katılımcıların dini yerleri ziyaret amaç ve içerikleri ile ilgili önermeler ve verilen cevapların 

frekans dağılımları görülmektedir. Buna göre katılımcılar maddi destek seçeneğini yüksek oranda 

seçerken, genelde seyahatlerinde dini yerleri ziyareti tercih ettiklerini de ifade etmektedirler. Genel 

itibariyle dini yönlü motivasyonların olumlu yönde etkisi ve isteği yönlendirme gücü görünmektedir. 

Ancak huzur ve sukünet arama seçeneği nispeten daha düşüktür. Bu konuda bir önceki tabloda 

görüldüğü gibi, eğlence arayışının genç turistler tarafından daha çok olması bu huzur ve suküneti de çok 

aramadıkları şeklinde yorumlanabilir. Her ne kadar dini yerler için bu seçenek daha yüksek düzeyde 

beklense de, genç turistler için çok önemli bir arayış değildir. 

Tablo 3: Konya’ya Tercih Sebepleri 

1-kesinlikle katılmıyorum / 5-kesinlikle katılıyorum 1 2 3 4 5 Ort. 

Günlük Yaşantıdan Kaçış 8,5 4,9 0,5 27,1 58,9 4,23 

Kendimi Gerçekleştirme 6,5 3,6 - 28,2 61,8 4,35 

Nefes Alma ve Dinlenme 4,4 2,3 1,3 19,1 72,9 4,53 

Yeni İnsanlarla Tanışma 4,4 43,9 51,7 - - 2,47 

Yeni Şeyler Arama 4,4 45, 0 50,6 - - 2,46 

Kültürel Deneyimler 4,4 39,3 56,3 - - 2,51 

Macera Arama 4,4 43,7 51,9 - - 2,47 

Tablo 3’de genç turistlerin Konya’yı tercih etme sebeplerine ilişkin dağılım görülmektedir. Bu önemeler 

ile dini merkeze yapılan seyahatin, dini özellik dışında ancak ilişkili olabilecek tercih sebepleri 

incelenmek istenmiştir. “Nefes alma ve dinlenme” seçeneği en yüksek oranda tercih edilen seçenektir. 

Genel değerlendirmede ilginç bir şekilde temel iki turistik motivasyon olan “kaçarak dinlenme – yenilik 

arama” kavramları arasında bu alanda önemli fark görülmektedir. Yani Konya ziyaretinde daha çok 

kaçma – dinlenme motivasyonu ağırlık kazanırken, yenilik arama ile ilgili eğilim çok daha düşüktür. Bu 

durum Konya’nın manevi ve dini havası ile açıklanabileceği gibi, dini motivasyonun etkisi ile yeni 

şeyler yapma isteğinin çok olmadığı ifade edilebilir.  

Beklentilerin ölçümü amacıyla, “Konya’da keşke olsaydı dediğiniz 5 şey nedir?” sorusunun cevabı açık 

uçlu olarak yöneltilmiş ve cevaplar çözümleme olarak kelime değerlendirmesi ile nicel bir sonuca 

bağlanmıştır. Katılımcıların yazdıkları sıralama üzerinden, en çok tekrar eden ifadeler ortaya 

çıkarılmıştır. Buna göre en çok tekrar eden ifadelerin düzenlenmiş hali şöyledir; ucuzluk, Mevlana’nın 

tanıtımı, doğrudan uçuş, rehberlik hizmetleri, uygun yemek imkanları, alış-veriş alanları, esnaf ilgisi, 

yeşil alan, yeterli konaklama imkanı. Bu ifadeler bakıldığında Konya hakkındaki eksiklikleri görmek 

mümkündür. Katılımcıların genç olması ve ekonomik yapıları da göz önüne alındığında, fiyatlar ve 

ucuzluk ile ilgili beklentilerinin öne çıkması doğal olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte yeşil çevre 

beklentisi de önemli bir mesajdır. Bununla birlikte öğrenme isteğine bağlı olarak hem tanıtım hem de 

rehberlik hizmetleri konusundaki beklentileri de gençlere özgü olarak kabul edilebilir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma genel olarak genç turistlerin inanç merkezi ziyaretlerine ilişkin, açıklayıcı bir yapıya sahiptir. 

Literatürde vurgulandığı üzere genç turistlerin potansiyeli oldukça yüksek olmakla birlikte, ilgilerinin 

de eğitim ve kültür seyahatlerine yönelmektedir. Ancak araştırmanın çıkış noktası itibariyle kültür 

turizmi içinde olan inanç turizmine genç turistlerin eğilimi göreceli olarak düşük seviyededir. Çalışma 

ile gençlerin inanç merkezlerine gelişlerini artırabilme adına açıklayıcı verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Ancak literatürün bu anlamda çok fazla irdeleyici olmadığı, araştırma sayısının az olduğu görülmüştür. 

Alan araştırma sonuçlarında farklı boyutlar ele alınmıştır. Genel olarak gençlik dönemi itibariyle 

katılımcıların eğlence odaklı turları tercih ettikleri, dini düşüncelerinin seyahatlerinde farklı şekillerde 

etkili olduğu, motivasyon olarak da daha çok kaçma – dinlenme isteklerinin olduğu görülmektedir. 

Ancak ortaya çıkan çelişkide, eğlence amaçlı turlara katılma isteği yüksekken, motivasyon kökeni 

olarak Konya’da motivasyonlarının kaçma – dinlenme şekline dönüştüğü ortaya çıkmıştır. Buradaki 

yorum genel olarak eğlence arayışında olan gençlerin, dini merkezlere olan ziyaretlerinde daha manevi 

ve ruhsal dinginlik üzerine yoğunlaştıkları vurgulanabilir. Bu da hali hazırda gençlerin inanç 

merkezlerinden beklentilerinin manevi dinlenme yönünde olduğu söylenebilir.  

Beklentiler değerlendirildiğinde yorumlandığı gibi farklı yönde ifade çıkmamıştır. Ancak öneri 

anlamında genç turistler açısından fiyatların makul olması, bilgi sunma açısından rehberlik 

hizmetlerinin geliştirilmesi de önemli öneriler olabilir. Bununla birlikte çevre düzeni ve yeşillik 

anlamındaki eksikliklere göre yerel yönetimleri ilgili çalışmalar yapması beklenebilir. Gençlere yönelik 

daha özel ve kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Vurgulandığı gibi gelecek nesil olarak 

gençlerin sürdürülebilirliğe katkısı çok fazla olacaktır. 
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Özet 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için gün geçtikçe zorlaşan rekabet unsurları ve rakip ülkelerin geliştirdiği 

pazarlama stratejileri, turistik destinasyonların farklı turizm uygulamalarına yönelmesine neden olmaktadır. Hatta 

şehir, bölge ve ülkeler bazında ele alındığında, kendilerine özgü ürünler, tabiat güzellikleri gibi destinasyona özgü 

cazibe unsurları ile marka şehir haline gelme söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, Kastamonu kent merkezinin 

Müslüman dostu destinasyon olarak markalaşması yolunda bölgenin algısını incelemektir. Aynı zamanda kent 

merkezinin Müslüman dostu destinasyon olarak, kentin tanıtımına ve kalkınmasına ne ölçüde katkı sağlayacağı 

irdelenmiştir. Görüşme formundaki açık uçlu sorular Kastamonu’da turizmin geleceği noktasında söz sahibi olan 

kamu, özel, sivil toplum kuruluşları ve akademideki ilgili kişiler ile yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında Kastamonu 

kent merkezinin Müslüman dostu destinasyona dönüşme potansiyeli yolundaki avantajları ve dezavantajları 

saptanıp, daha sağlam altyapılı bir markalaşma sürecinde, kentin mevcut durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Elde 

edilen bulgularda destinasyonda yapılan değişikliklerin bölgenin kalkınmasında önem arz ettiği ve bu bağlamda 

Kastamonu kent merkezinin Müslüman dostu destinasyon markalaşmasına uygun olmakla birlikte marka kent 

imajı çıkış noktasının öncelikle doğa turizmi üzerine inşa edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Destinasyon Algısı, Marka, Helâl Turizm 

 

THE PERCEPTION OF THE REGION IN THE MANNER OF BRANDING OF 

KASTAMONU CITY CENTRE OAS A MUSLIM-FRIENDLY DESTINATION 

Abstract 

The harder challenging competition elements for developed and developing countries day by day and the 

marketing strategies developed by the rival countries cause the tourist destinations to tend towards different 

tourism practices. Even in terms of cities, regions and countries, they are becoming a matter of  brand cities with 

their unique products, natural beauties, and attraction elements that are specific to the destination. The aim of this 

study is to examine the perception of the region in the manner of branding of Kastamonu city centre as a Muslim-

friendly destination.  Also, the extent to which the city centre will contribute to the promotion and development of 

the city as a Muslim-friendly destination is examined. Open-ended questions in the interview form were carried 

out to public, private, non-governmental organizations and academicians who have a say in the future of tourism 

in Kastamonu. The current situation of the city has been tried to be figured out in the process of branding with a 

more robust infrastructure by determining advantages and disadvantages about the potential of converting into a 

Muslim-friendly destination of Kastamonu city center in the lights of that knowledge.  In the findings gathered, 

the changes made in the destination are important in the development of the region and the city centre of 

Kastamonu is suitable for the Muslim friendly destination for branding, and it is emphasized that the starting point 

of the urban image should be built primarily on nature tourism. 

Keyword: Perception of Destinations, Halal Tourism 
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GİRİŞ 

Turizm, bireyin ikamet ettiği bölgenin haricindeki alana seyahati kapsamında gerçekleşen konaklama, 

seyahat, rekreasyon, ulaşım gibi olay ve olguların tamamıdır. Bu olay ve olguların İslami kural ve 

inanışlar çerçevesinde yapılması haline ise ‘helâl turizm’ denmektedir (Batman vd.,2016: 1). Helâl 

turizm dini görev ve sorumluluklarını yerine getirirken tatil yapmak isteyen, İslami değerlere ve 

inanışlarına saygı gösterip buna uygun hareket eden mütedeyyin turistlerin konaklama, ulaşım, yeme 

içme gibi ihtiyaçlarının İslami kural ve inanışlara uygun şekilde karşılanmasıdır (Pamukçu, 2017: 10). 

Günümüzde turizm olgusu gün geçtikçe alternatif çeşitlerini sunmaktadır. Helâl turizm ise Müslüman 

seyahat pazarında popüler artış gösteren bir turizm uygulamasıdır (Crescentrating, 2018).  

Mütedeyyin turistlerin İslami inanışları doğrultusundaki seyahat anlayışları ve amaçları şunlardır: 

Maneviyat duygusunu güçlendirmek, ibadet etmek(hac-umre), bilgi edinmek ve aktarabilmek, tecrübe 

sahibi olmak, ticari ilişkileri güçlendirmek ve geçmiş ümmetlerden ibret almak şeklindedir (Pamukçu, 

2017: 10). Tatile çıkma isteği, bireyin gelir düzeyiyle bağlantılı olup, hayat tarzıyla da ilişkilidir. Tatil 

anlayışı içerisine ticari ilişkiler, aile ve akraba ziyareti ve sosyo-ekonomik amaçlar da girebilir (Din, 

1989; Zulfikli vd. 2011: 298; Tekin 2014: 757).  

Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Müslümanın tatile gitmesi caiz midir?’ sorusuna cevaben “İslam’ın bir fıtrat 

dini olduğu ve dinlenmenin de insanın fıtri bir ihtiyacı olduğu gerçeğini göz önüne aldığımızda 

Müslümanların tatile gidip ruhen ve bedenen dinlenmeleri gerek fizyolojik gerekse psikolojik açıdan bir 

gereklilik haline dönüşebilir.” yanıtını vermiştir. Aynı zamanda bu durum Müslüman turistin tatil 

algısında gayrı meşru şeylerin de caiz olacağı ya da dinen yapılması zorunlu ibadetleri 

gerçekleştirmeyeceği kanısına varılmamalıdır (Batman ve Arpacı, 2016: 22-23). 

Mütedeyyin turistlerin beklentilerine göre tasarlanan destinasyon,  rekabet avantajını sağlayacaktır. Bu 

bağlamda destinasyonun rakip bölgelerden farkını gösterebilmesi için destinasyonun özelliğini ve 

cazibe unsurunu açığa çıkararak turistik beklentiyi karşılaması gerekmektedir. Aynı zamanda bölgenin 

rakip bölgelerden farkını ortaya çıkaracak turistik ürün ve hizmetleri içerisinde bulundurması 

beklenmektedir.  

Destinasyonun özgün ve etkili bir şekilde pazarlanabilmesi için bütün hizmet pazarlaması elemanlarını 

kullanması önem arz etmektedir (Dereli ve Baysakoğlu 2017: 119). Bölgenin pazarlamasının önemi 

bütün doğal özellikleri ve çekiciliği ile gidilmeye değer oluşunu ortaya çıkarmaktadır (Altunışık vd., 

2006: 163). Destinasyon pazarlaması, belirlenen bölgenin öne çıkarılması ve bu bölgenin sürdürülebilir 

karlılık elde edilmesine katkı sağlar. Bir bölgenin pazarlaması, o bölgenin turizmine sağlayacağı 

iyileştirme çabaları ve gelir sağlama faydalarının artmasına olanak sağlar. Bu bakımdan gidilen turistik 

yeri belirlemede öncelik ülke odaklı değil destinasyon odaklıdır (İlban, 2007: 11). 

Türkiye’nin dünya turizm pazarında markalaşabileceği birçok nokta olmakla birlikte helâl turizm 

uygulaması bunlardan sadece bir tanesidir. Bir kentin helâl konseptli destinasyon olarak markalaşması 

yolunda konaklama, seyahat, rekreasyon, ulaşım gibi turistik hizmetlerinin İslami kural ve inanışlara 

uygun bir şekilde sunulması gerekmektedir. Bu çalışmada, Kastamonu’da turizmin geleceği noktasında 

söz sahibi olan kamu, özel, sivil toplum kuruluşları ve akademideki ilgili kişilerin görüşleri çerçevesinde 

Kastamonu kent merkezini Müslüman dostu destinasyon olarak nasıl gördükleri ve nasıl bir imaj 

sezdikleri araştırılmıştır.  

LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürde marka ile ilgili çalışmalar 1950’li yıllara dayanmaktadır. 1960’lı yıllarda ise tüketicilerin 

ürün seçiminde markaya yönelimleri olumlu seviyede iken 1990’larda marka artık güven seviyesini üst 

sınırlara taşıyan ve pazarlama sektöründe tutunmayı sağlayan bir olgu haline gelmiştir. Günümüzde ise 

marka, sadece üretim yerini belirtmek amacıyla değil, şekil ve sembolleriyle de dikkatleri üzerine 

çekmektedir. Markanın sadece hediyelik eşya dükkânlarında satışa sunulmasından ziyade dijital medya 
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sayesinde de pazarlanması gerekmektedir (Perry ve Wisnom, 2004: 12; Ercan vd., 2010: 55; Kaya, 2014: 

48). Marka kavramı nesnel olmakla beraber oldukça kapsamlıdır. Kotler’e göre kısaca ürünle ilgili 

betimleme yapabildiğiniz her şey bir markadır (Kotler, 2016: 77).  

Marka, tüketicinin hafızasında rakip firmalardan ayrılan sembollere vurgu yapıp, müşteriyle iletişim 

sağlamaktadır (Pechlaner vd., 2007). Marka, tüketici gözündeki imajı belirlemede önemli rol 

üstlenmektedir. Tüketiciye sunulan ürün imajı kalite, güven, reklam ve tanıtım faaliyetleri, katma değer, 

tüketici memnuniyeti gibi birçok olguya sebep bağlamıştır. Bu maddelerin bir bütün olarak ele alınması 

tüketicinin marka olarak ifade ettiği olgudur. Marka, üretici ve tüketici arasındaki köprü rolündedir. 

Tüketicilerin markaya duyduğu güven, üreticilerin markalama önemini günümüze getirmesine sebep 

olmuştur (Kaya, 2014: 50).  

Markalaşma ise kurumun kendi itibarını koruyup akıllarda soru işareti bırakmaması adına atılan 

adımların tamamıdır. Markalaşma kavramı günümüzde fazlasıyla önem arz etmektedir. Günlük 

yaşantının her alanında oluşması mümkündür; sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamın kilit noktası haline 

gelmiştir. Aynı zamanda sosyoloji, psikoloji, finans gibi alanlarda marka olgusunu beraberinde 

getirmiştir. Ülkenin elindeki kaynakların etkin kullanımında ulusal ve uluslararası pazarda kendi 

tanıtımını yapması tam anlamıyla markanın avantajıdır (Kaya, 2014: 52). 

Turistik destinasyon ise turist çekim gücü açısından içinde bulunduğu kültürel değerlere ve özelliklere 

sahip, kişinin tatili boyunca gereksinim hissedebileceği turistik değerlerin hepsini veya bir kısmını 

önüne serebilen bölgedir (Olalı, 1988: 179). Bir coğrafyanın turistik destinasyona dönüşmesi yolunda 

ulaşım, konaklama, yeme içme gibi tesisler önem arz etmektedir (Atay, 2003: 27). Bölgenin ulaşımda 

kolaylığı, talep-arz ilişkisi, faaliyetlerin gösterimi ve işletmelerdeki farklılık destinasyonu kazançlı 

gösterdiğinin işaretidir (Bardakoğlu, 2011: 30).  

Turistik bölgenin markalaşması, destinasyonun kimliğini belirtmektedir. Destinasyon markasını 

oluşturabilmek için, rakip bölgenin farklı temel niteliklerini belirlemek gerekmektedir. Bu nitelikler; 

logo, sembol, işaret, slogan gibi unsurlardır. Kısaca bunların devamında bir destinasyon markasını ve 

diğer bölgelerden farklı kılacak imajı oluşturulabilir. Turistik ürünün markalaşmasında birkaç farklı 

nitelik görülmektedir. Bu nitelikler; marka değeri, marka için görsel ve işitsel öğeler ve markalaşma ile 

ilişkili strateji ve kavramlardır (Memiş, 2016: 213). Bu nitelikler aynı zamanda destinasyon 

markalaşması için de sayılabilen unsurlardır. 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Kastamonu kent merkezinde Müslüman dostu destinasyon markalaşmasının araştırılacağı bu çalışmada 

araştırmanın sorularına derinlemesine cevap almak için nitel yöntem kullanılmıştır. Nitel yöntem, 

bireylerin düşüncelerini, tecrübelerini ve davranışlarını derinlemesine ele alan araştırma yöntemidir 

(Yıldırım ve Şimşek,  2011: 41, Güler vd., 2013: 39). Veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış 

görüşme formu aracından yararlanılmıştır.  Görüşme formundaki 10 tane açık uçlu soru Kastamonu’da 

turizmin geleceği noktasında söz sahibi olan kamu, özel, sivil toplum kuruluşları ve akademideki ilgili 

kişilere yöneltilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenerek araştırmanın bulguları 

oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. Çalışma kapsamında veri toplama aracı olarak görüşme tekniğinin 

kullanılmasının nedeni; konuyla ilgili derinlemesine bilgi edilmek istenmesidir. Ayrıca yarı 

yapılandırılmış görüşme formu, araştırmacıya ek soru sorma imkânı sunan ve katılımcıya sonradan 

aklına gelen ek bilgileri sunma fırsatı sağlayan bir tekniktir.  

Çalışmada görüşme formu soruları iki bölümden hazırlanmıştır. Birinci bölümde demografik sorular 

bulunmaktadır. İkinci bölümde ise literatür taramasından uyarlanarak hazırlanan ucu açık sorular yer 

almaktadır. Görüşme formunda sorular araştırmanın iki temel amacına göre hazırlanmıştır. İlk 7 soru 

Kastamonu ilinin markalaşma ve cazibe unsurunu belirlemesinde, sonraki 3 soru ise Kastamonu ilinin 

Müslüman dostu destinasyon ve helâl turizme uygunluğunu ölçmesini tespit etmeye yöneliktir. Görüşme 

formundaki sorular, ilgili literatürdeki yüksek lisans ve doktora tezlerinden yararlanılarak 
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hazırlanmıştır. Görüşme formu soruları ve cevapları ilgili uzmanların izni istenerek ses kaydına 

alınmıştır. Görüşmeler sonucu elde edilen veriler, betimsel ve içerik veri analiz tekniği ile analiz 

edilmiştir.  

Betimsel analiz, ulaşılan verilerin özgünlüğü bozulmadan aktarılması durumuna denmektedir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2011: 253). İçerik analizi ise metnin çözümlenerek ulaşılması gereken asıl bilgiyi açığa 

çıkarma çalışmasıdır (Özdemir, 2010: 328). Her katılımcı için numara verilmiş ve yanıtları görüşme 

formunda belirtilmiştir.  

Araştırmanın evrenini Kastamonu kent merkezinde turizmin geleceği noktasında söz sahibi olan kamu, 

özel, sivil toplum kuruluşları ve akademideki ilgili kişiler oluşturmaktadır. Örneklemini ise 2019 Ocak-

Şubat aylarında randevu alınıp görüşülen ilgili 11 kişi oluşturmuştur. Tüm tarafların görüşlerini ortaya 

koymak adına konaklama ve seyahat acentelerinden ilgili üst düzey yetkililer, rehberlik faaliyetini 

Kastamonu merkezde sürdüren profesyonel kokartlı kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili 

uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile görüşülerek bu çalışma yapılmıştır. 

BULGULAR 

Katılımcıların Demografik Bilgileri  

Katılımcıların cinsiyet durumuna bakıldığında 9’u erkek ve 2’si kadındır. Eğitim durumlarına 

bakıldığında ise 1’i lise, 1’i lisans, 4’ü yüksek lisans ve 5’i doktora düzeyindedir. 

            Tablo 1.Katılımcıların Demografik Bilgileri 

NO CİNSİYET YAŞ MEDENİ 

DURUM 

EĞİTİM 

DURUMUNUZ 

Pozisyon 

1 Erkek 34 Evli Yüksek Lisans Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği 

Yönetim Kurulu Üyesi 

2 Erkek 37 Evli Doktora Kamu Orta Düzey Yönetici 

3 Kadın 32 Evli Doktora Akademisyen 

4 Kadın 30 Evli Doktora Süreci Akademisyen 

5 Erkek 59 Evli Lise Butik Konak Müdürü 

6 Erkek 45 Evli Yüksek Lisans Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar 

7 Erkek 25 Bekâr Yüksek Lisans Yiyecek-İçecek İşletmesi Müdürü 

8 Erkek 36 Evli Yüksek Lisans Genel Koordinatör Proje Uzmanı  

9 Kadın 37 Evli Doktora Akademisyen 

10 Erkek 34 Evli Lisans Turist Rehberi 

11 Erkek 40 Evli Doktora Akademisyen 

Çalışmada katılımcıların görüşleri etik kurallar dikkat alınarak kodlanmıştır. Toplamda 11 katılımcı ile 

görüşüldüğü için katılımcılar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11’ olarak kodlanmıştır.  

         Tablo 2. Verilerin Analizi 

Soru No Açıklama Toplam 

Görüş 

Katılımcı No 

Soru 1 Kastamonu sizin için ne anlam ifade etmektedir?   

 Turizm potansiyeli taşıyan, huzur ve refah kentidir.  4 1,6,8,10 

 Kastamonu’yu içinde farklı turizm türlerini 

barındıran ama kabuğunu kıramamış ve kendini 

ifade edememiş bir şehir olarak tanımlamak 

mümkündür. 

7 2,3,4,5,7,9,11 
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Soru 2 Günümüzde Kastamonu, hangi özellikleri ile ön 

plana çıkmaktadır? Turistleri Kastamonu’ya 

çeken şey nedir? 

  

 Kastamonu her mevsim her insana hitap edebilecek 

inanç, doğa ve kültür turizmini içerisinde barındıran 

bir turizm şehridir.  

9 1,2,4,5,6,7,8,10,11 

 Ilgaz dağı ile ön plana çıkmaktadır. 1 3 

 Turistleri Kastamonu’ya çeken cazibe unsurunun 

bulunmamasıyla birlikte sadece geçiş güzergâhıdır.  

1 9 

Soru 3 Kastamonu’nun tanıtımının yapılmasında en 

önemli bulduğunuz unsur nedir? 

  

 Kastamonu’nun tanıtımının halâ tam anlamıyla 

yapıldığı söylenememektedir. Kastamonu kentinin 

tanıtılmasında ana çıkış noktası özgün bir ürün 

bulmaktan geçmektedir.  

4 1,2,4,5 

 Kastamonu kentinin tanıtımının yapılmasında en 

önemli unsur doğadır. Tanıtımı yetersiz kaldığından 

dolayı reklam faaliyetlerine daha fazla önem 

verilmelidir.   

3 3,9,11 

 Tarihi yapıları ve kültürel miraslarıdır.       3                 6,7,10 

 Gastronomidir. 1 8 

Soru 4 Kastamonu’nun cazibesini arttırmak için nelerin 

yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Merkezi 

yönetim tarafından? Sivil Toplum Kuruluşları 

tarafından? 

  

 Eski yerleşim yerlerinin korunması gereklidir. 

Özellikle Kastamonu mimari yapısının çoğaltılması 

ve insanların ilgisi çekilmelidir. 

 

4 

 

3,5,9,10 

 Kurumların birlikte çalışması kentin turizm 

geleceğine yön vermesi açısından önem arz 

etmektedir. 

4 4,7,8,11 

 Destinasyona özgü turistik ürün oluşturulması, 

paketlenmesi ve satılması kentin tanıtımında 

oldukça etkili olacaktır.  

 

3 

 

1,2,6 

Soru 5 Kastamonu’nun hangi özelliği ile bir marka kent 

haline gelebileceğini düşünüyorsunuz? 

  

 Kastamonu, doğa güzellikleriyle bir marka kent 

haline gelmelidir. 

8 1,3,4,5,8,9,10,11 

 Marka kent haline geleceği düşünülemez.       2 2,7 

 Taşköprü Sarımsağı olduğu düşünülmektedir.       1 6 

Soru 6 Sizce Kastamonu marka kent olarak ne gibi 

kazanımlar elde edecektir? 

  

 Herkes tarafından bilinen bir şehir haline gelecektir. 7 1,2,5,6,8,9,11 

 Marka kent algısı, insanların güvenini perçinleyen 

bir unsurdur ancak zor ulaşılan bir hedeftir, yolu 

stratejik kararlar almaktan geçmektedir. Ekonomik 

açıdan bakıldığında faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  

4  

3,4,7,10 
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Soru 7 Sizce Kastamonu’nun tanıtımında en çok hangi 

araçlar kullanılabilir? 

  

 İnternet ortamında yer alan her türlü tanıtım 

araçlarının Kastamonu için faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 

6 1,3,4,6,7,10, 11 

 Tur operatörleri ve seyahat acenteleri bağlantısı ile 

Kastamonu tanıtımı gerçekleştirilmelidir. 

1 2 

 Kastamonu kentinin tanıtımında film turizmi 

kullanılabilir.  

3 5,8,9 

Soru 8 Helâl turizm Kastamonu’da ikamet eden 

insanların hayat tarzına uygun mudur? 

  

 Uygundur. Uygun olmakla beraber Türkiye’nin 

diğer illeri baz alındığında Evliyalar Diyarı olarak 

anılması neticesinde avantajı çoktur.  

9 1,2,4,5,6,7,9,10,11 

 Müslüman ülkede yaşayan insanların kendilerine 

göre yaptıkları her şey helâl diye düşünüldüğü için 

bu konu tartışmaya bile açık değildir. 

1 3 

 Helâl turizm uygunluğunun belirlenmesi için yerel 

halkın bilinçlendirilmesi gereklidir ve görüşleri 

doğrultusunda bir karara varılmalıdır.  

1 8 

Soru 9 Kastamonu’nun helâl konsept destinasyon olarak 

markalaşmasını nasıl buluyorsunuz? 

  

 Belli pazara odaklanıldığı zaman diğer tarafların 

kaybedeceği düşünülmektedir. 

3 1,3,9 

 Kastamonu kentinde yerel halk ve muhafazakar 

kesime helâl konsept destinasyon markalaşması 

kavramı sorulup, hareket edilmelidir. Aynı zamanda 

kurumların desteğiyle birlikte fikir uyumunun 

sağlanması dahilinde ilerleme kaydedeceği 

düşünülmektedir. 

4 2,4,10,11 

 Kastamonu kentinin gerek insan yapısı, gerek 

kültürel ve tarihi yapısı ve evliyalar diyarı oluşu bu 

ortamın hazır olduğunu göstermektedir. Bu pazarda 

yurt içi ve yurt dışı kazanımlar olacaksa, potansiyel 

varken kentin bu yolda markalaşması denenmelidir. 

4 5,6,7,8 

Soru 10 Kastamonu’nun helâl konseptli bir destinasyon 

olarak markalaşma yönlerinde eksikleri 

nelerdir? Engelleri nelerdir? 

 

  

 Kastamonu kentinin engeli olmadığı, eksikliklerin 

ise tanıtım yoksunluğundan ibaret olduğu 

belirtilmiştir.  Önce mevzuat sonra zihinsel sonra da 

fiziki eksikliklerin tamamlanmasından sonra 

Kastamonu çok iyi bir turistik destinasyondur. Fakat 

çıkış noktası helâl konseptli bir destinasyon olmak 

yerine doğa konseptli destinasyon olmalıdır.  

9 1,2,4,5,6,7,9,10,11 

 - 2 3,8 
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Katılımcıların geneli (5 uzman katılımcı) Kastamonu kenti sizin için ne anlam ifade etmektedir 

sorusuna,  kentin donanımlı olmasını ileri sürerken, kendini ifade edemeyen şehir olarak yorumlamıştır. 

Kastamonu’nun hangi özellikleriyle ön plana çıkmıştır sorusuna ise 9 uzman katılımcı doğa, kültür ve 

inanç turizmi ile kentin turistleri çektiğini belirtmiştir. Kentin tanıtımında en önemli unsuru ise 4 uzman 

katılımcı şehre özgü turistik ürün olmamasını vurgulamıştır. Kastamonu kentinin cazibesini arttırması 

için yapılması gerekenlere ise 4 uzman katılımcı Kastamonu mimarisinin korunması ve çoğaltılması 

gerektiğini dile getirirken, 4 uzman katılımcı şehrin tüm kurumlarının birlikte çalışarak turizmin 

geleceğine yön vermesi gerektiğini söylemiştir. Kastamonu hangi özelliği ile marka kent haline gelebilir 

sorusuna ise katılımcıların çoğu (8 uzman katılımcı) doğa turizmi ile marka kent olması gerektiğini dile 

getirmiştir. Kastamonu’nun marka kent olarak ne gibi kazanımları olacaktır sorusuna ise katılımcıların 

çoğu (7 uzman katılımcı) herkes tarafından bilinen bir şehir haline gelebileceğini söylemiştir. 

Kastamonu’nun tanıtımında kullanılabilecek araçlar sorulduğunda 7 uzman katılımcı dijital medyanın 

fayda getireceği söylemiştir. Helâl turizm Kastamonu’da ikamet eden insanların hayat tarzına uygun 

mudur sorusuna ise katılımcıların büyük bir çoğunluğu (9 uzman katılımcı) uygun olduğunu belirtmiştir.  

Kastamonu’nun helâl konseptli bir destinasyon olarak markalaşmasına nasıl bakıldığı sorulduğunda ise 

4 uzman katılımcı yerel halka ve muhafazakar kesime helâl turizm kavramı sorulup hareket edilmeli ve 

bu şekilde fikir uyumu sağlanması gerektiğini söylerken, 4 uzman katılımcı Kastamonu’nun bu ortama 

hazır olduğunu ve potansiyel varken kentin bu yolda markalaşmasının denenmesi gerektiğini söylemiş 

diğer 3 uzman katılımcı ise farklı alana gidilmesi gerektiğini söylemiştir.  

Kastamonu’nun helâl konseptli bir destinasyon olarak markalaşması yönünde eksikleri sorulduğunda 

ise katılımcıların çoğunluğu (9 uzman katılımcı) kentin engeli olmadığını aksine tanıtım eksikliği ve 

altyapı sorunlarının olduğunu belirtmiştir. Markalaşma konusunda ise helâl konsept destinasyon değil, 

doğa turizmi destinasyonu olması gerektiği vurgulamıştır.  

Katılımcılara eklemek istedikleriniz sorusuna verdikleri cevaplar ise; Kastamonu kentinin tek eksikliği 

tanıtım olarak görülmüştür. Tur operatörleri ve seyahat acenteleri açısından bakıldığında Kastamonu 

kentinin sadece geçiş güzergâhı olarak kullanıldığı açıktır. Ayrıca Kastamonu kentinin doğa turizmiyle 

çıkış yapacağı görülmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Destinasyon pazarlaması, bölgenin güvenilirliğinde ve ekonomik kalkınmasında önemli rol 

oynamaktadır. Aynı zamanda benzer illerden farklı yönlerini ortaya koyarak çekim unsurunu avantaja 

dönüştürmektedir. Ziyaretçilerin destinasyondan memnun ayrılmaları da bölgenin sürdürülebilirliğini 

olumlu etkilemektedir. Ana unsura zarar vermeyecek şekilde destinasyona yapılan değişiklikler ise  

bölgenin kalkınmasında oldukça etkilidir. Bu sayede gelecek nesillere daha ferah ortam bırakmak söz 

konusudur.  

Bir bölgenin Müslüman dostu destinasyon olarak markalaşmasında taşıması gereken nitelikleri 

Kastamonu kent merkezi taşıyor olsa da Kastamonu marka kent imajı çıkış noktasının öncelikle doğa 

turizmi üzerine inşa edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kastamonu kentinin markalaşmasındaki mevcut 

durum ve potansiyel değerlendirildiğinde:  

 Tanıtım faaliyetinde eksik kaldığı,  

 Altyapı-konaklama işletmesi-ulaşım yetersizliği,  

 Turistik satış amaçlı ürün konusunda markalaşma olmaması, 

 Kastamonu’yu keşfe gelinmediği ve geçiş güzergâhı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 

Çalışmada çıkan sonuç kısaca şöyledir: Kastamonu kenti, günümüzde doğa turizmi ile varlığını 

göstermeli, kendine özgü cazibe unsurlarının tanıtımını sağlamalı, ekonomik gelir düzeyini arttırmalı ve 

markalaşma yolunda ilerlemesini sağlamalıdır. Bölgenin doğa turizminde markalaşması akabinde yerel 
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halkında görüşlerinin alınması akabinde ilerleyen zamanlarda Müslüman dostu destinasyon olarak 

markalaşmasının denenmesi belirtilmiştir. 

Kastamonu kentine ulaşımda karayolu taşımacılığı yetersiz olmak ile birlikte havayolu firmalarında da 

uluslararası uçuşlar bulunmamaktadır. Aynı zamanda şehir içi ulaşımda da birtakım sıkıntılar 

bulunmaktadır. Bir otobüs işletmesi ile yürütülen şehir içi ulaşım, ulaşımın uzun süreli olmasına sebep 

olmaktadır. Havayolu firmalarının ve karayolu taşımacılığının çoğaltılması sonucunda turizm talebinin 

yükseleceği öngörülmektedir. Aynı zamanda gelen potansiyel kültür turistlerinin tarihi mekânlara 

kolaylıkla ulaşım sağlaması ve doğa turistlerinin kanyonlar bölgesine ulaşımı için gerekli altyapı 

hizmetleri sunulmalıdır.  

Kastamonu’nun markalaşması yolunda ise kentin altyapı ve üstyapı yetersizliği giderilmeli ve yerel 

halkın turizm bilinci arttırılmalıdır. Tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşların birlikte çalışmalıdır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı destinasyon keşfinde destek vermelidir. Kastamonu kentinde kültürel 

alanda faaliyetlerin yapılması gerekmektedir ve bu faaliyetlerin uygulanması için belirli yapılar 

sağlanmalıdır. Ayrıca Kastamonu mutfağının tanıtılması ve Türkiye çapında değerlendirilmesi için 

gerekli festivaller düzenlenmelidir. Örneğin Geleneksel Kastamonu Yemek Festivali, Kastamonu 

Gastronomi Yemek Yarışmaları düzenlenip kente özgü yöresel ürünlerin satılması sağlanmalıdır. 

Kastamonu kentinde bulunan tarihi yerlerin dizi ve film turizmi ile buluşturulması önem arz etmektedir.  
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Özet 
Helal turizm, günlük yaşantısında İslami kaidelere hassasiyet gösteren mütedeyyin bireylerin seyahati esnasında 

ki ihtiyaçlarının karşılanması üzere günden güne gelişme gösteren bir turizm uygulamasıdır. İnanç turizmiyle 

karıştırılmaması gerekir. İnanç turizmi kapsamında turistler dini çekim noktasına ziyaret gerçekleştirirken helal 

turizmde kişinin gittiği yerin bir önemi bulunmamaktadır. Helal turizmde önemli olan kişinin turistik davranışlarını 

İslami usullere göre yapmasıdır. Ülkemizde helal turizm uygulayan konaklama işletmelerinin sayısı hızla 

artmaktadır. Bunun en önemli nedenleri olarak; mütedeyyin kesimin refah seviyesinin yükselmesi, turizm 

bilincinin artması, toplumun sağlıklı yaşamaya ve beslenmeye olan yoğun ilgisi şeklinde sıralanabilir. Bu çalışma 

kapsamında, Türkiye’de helal turizm uygulayan konaklama işletmelerinin sayısı, konumu, bölgesel dağılımları, 

çevresindeki denizi, ormanı, tarihi ve kültürel varlıklar gibi turizm potansiyeline sahip alanlarla olan mekânsal 

ilişkileri, Google Earth programından elde edilen haritalar kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca, helal turizm 

uygulayan konaklama işletmelerinin çok az olduğu bölgeler için özellikle kaplıca, atlı/yaya dağ yürüyüşü, dağ 

bisikleti, yamaç paraşütü, çim kayağı, kuş gözetleme, foto-safari, botanik gezileri gibi alternatif turizm 

potansiyelleri kullanılarak bu tür konaklama işletmelerinin açılabileceği, bunun da bölge ve ülke ekonomisine 

önemli katkılar sağlayacağı hususunda önerilerde bulunulmuştur.    

Anahtar kelimeler: Helal Turizm, Mekânsal Analiz, Turizm Potansiyeli.     

     

SPATIAL ANALYSIS OF HOSPITALITY ENTERPRISES APPLYING HALAL 

TOURISM 

Abstract  
Halal tourism should not be confused with religious tourism. Belief is that tourists go to places that are important 

to their religious beliefs. Halal tourism, on the other hand, is to make people's tourist behaviors according to Islamic 

methods. The number of accommodation enterprises that implement halal tourism in our country is increasing 

rapidly. The most important reasons for this are; intense interest in healthy living and nutrition of the population, 

Turkey's economic progress in parallel with the increase in national income and therefore can be listed as an 

increase in the purchasing power of the people. In this study, the spatial relations with the tourism potential areas 

such as number, location, regional distribution, marine, forest, historical-cultural assets of the halal tourism-hosting 

accommodation in our country were analyzed using the maps obtained from the Google Earth program. In addition, 

alternative tourism potentials such as thermal spring, horse/pedestrian mountain walk, mountain bike, paragliding, 

grass slide, bird watching, photo safari, botanical trips can be opened for the regions where accommodation 

companies do not have halal tourism, regional and national economies. It has also been suggested that this will 

make significant contributions to the region and the country's economy. 

Key Words: Halal Tourism, Spatial Analysis, Tourism Potential. 

 

GİRİŞ  

Helal turizm, helâl olan herhangi bir amaçla seyahat eden, turizm davranışı boyunca İslam'ın emir ve 

yasakları dairesinde hareket eden helâl bilinçli Mütedeyyin turistlerin gereksinimlerini gözeten turizm 

faaliyetlerine verilen isimdir (Pamukçu, 2017: 31).  

Haritacılık bilimi ise bir objenin konumunu inceleyerek çevresindeki diğer varlıklarla (dağ, deniz, göl, 

ulaşım ağı, iklim… vb.) mekânsal olarak aralarındaki ilişkileri ve etkileşimleri ortaya çıkarmaya 

çalışmaktadır. Bu çalışmada söz konusu olan helal turizm uygulayan konaklama işletmeleri gibi 
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yeryüzündeki her obje belirli bir konuma sahiptir. Koordinat veya adres gibi konum bilgilerini içeren 

her türlü veri mekânsal veri olarak tanımlanabilir. Harita altyapısını kullanarak sorgulama ve analizler 

yapılmasına izin veren Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), mekânsal ve sözel verilerin birlikte tutulmasını 

sağlayan bir sistemdir. Mekânsal veriler, yeryüzündeki objelerin konumunu, şeklini ve diğer objelerle 

olan ilişkilerini belirler. Sözel verileri ise objelere ait öznitelik verilerinin bir veri tabanında tutulmasıdır. 

Mekânsal verilerin haritalardaki konum bilgisi Coğrafi/Kartezyen dik koordinatlarla veya adres bilgisi 

ile temsil edilebilir. Mekânsal veriler CBS ortamında; Vektör veya Raster Veri Modeli Formatlarında 

depolanır (Şekil 1). Vektör veriler nokta, çizgi ve alan özellikleri coğrafi koordinat değerleriyle φ, λ 

veya dik koordinat değerleriyle x, y olarak, raster veriler ise, aynı boyuttaki hücrelerin bir araya gelmesi 

ile temsil edilir (URL_1). 

 

  

Şekil 1: Mekânsal Verilerin Yeryüzündeki Şekilleri ve Birbirleriyle İlişkileri (URL-1).  

 

LİTERATÜR TARAMASI  

Yeryüzündeki objelerin mekânsal dizilimi, fiziki veya kültürel süreçlerin bir sonucu olup, bu objelerin 

neden ve nasıl dağıldığı hakkında bilgi vermektedir (Kervankıran ve Aktürk; 2017). Türkiye’de farklı 

mesleki disiplinlerde mekânsal analiz yöntemi kullanan birçok çalışma bulunmakla birlikte turizm 

alanında bu yöntem kullanımı yenidir (Alaeddinoğlu, vd., 2006; Kervankıran, 2015; Kervankıran ve 

Eryılmaz, 2015; Kervankıran ve Çuhadar, 2016; Kervankıran ve Aktürk; 2017). 

Turizmde mekânsal analiz tekniklerinin kullanımı konusunda dünya genelindeki literatürde muhtelif 

çalışmaların olduğu görülmektedir (Yang ve Wong, 2013; Kervankıran, 2015; Kervankıran, vd., 2016). 

Türkiye’de ise mekânsal veri analiz tekniklerinin kullanımına ilişkin az sayıda çalışma vardır. Bu 

çalışmalardan birisi olan; Kervankıran (2015)’ın Türkiye’de ilçelere göre konaklama sayılarının 2000-

2013 yılları arası mekânsal dağılımını analiz ettiği çalışmasında, ilçelere göre konaklama verileri 

kullanılarak, konaklamanın mekânsal kümelenmesi ve kümelenmenin değişimi değerlendirilmiştir. 

Kervankıran vd. (2016)’in, müze sayılarını mekânsal analiz etmek amacıyla yaptıkları çalışmada, 
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Türkiye’deki müzelerin illere göre mekânsal dağılımı CBS ortamında haritalandırılmıştır (Kervankıran 

ve Çuhadar, 2016). 

Türkiye’de turizm alanında yapılan mekânsal analiz çalışmaları ise genellikle belli bölgelerin 

incelendiği çalışmalar şeklindedir. Buna örnek olarak Antalya için (Erkuş-Öztürk, 2010; Erkuş-Öztürk 

ve Eraydın, 2011), Ege Bölgesi için (Gülcan vd., 2009), Ürgüp için (Tosun, 1998) ve Pamukkale için 

(Yüksel vd., 1999) yapılmış çalışmalar verilebilir. Ancak, tüm bölgeler düşünüldüğünde De la Mata ve 

Verduras (2011), Marrocu ve Paci (2013) ve Yang ve Fik (2014) gibi çalışmalar oldukça az sayıdadır 

(Türkcan, 2014).  

Turizm alanında Türkiye’de yapılmış en önemli mekânsal analiz çalışması Türkcan (2015) çalışmasıdır. 

Bu çalışmada, il düzeyinde mekânsal analiz yapılarak, gelen yabancı turist sayıları için belirleyici 

unsurlar belirlenmiştir. Çalışmada en çok yabancı turist çeken illerden ilk 5 il (Antalya, İstanbul, Muğla, 

Aydın ve İzmir) en büyük halkalarla; ikinci 5 il (Nevşehir, Denizli, Ankara, Bursa ve Çanakkale) orta 

büyüklükteki halkalarla,  üçüncü 5 il ise (Konya, Balıkesir, Gaziantep, Kocaeli ve Trabzon) en küçük 

halkalarla gösterilmiştir. Türkiye’nin batı bölgelerinde oluşan turizm yoğunlaşması bu haritada da 

görülmektedir (Şekil 2). Bunun yanında, Konya, Ankara, Nevşehir, Trabzon ve Gaziantep illerindeki 

yoğunlaşmalar, yabancı turistlerin bölge tercihlerinde özellikle doğal, kültürel ve tarihi mekânları da 

gezme tercihlerinin olduğunu göstermektedir (Türkcan, 2015). 

 

Şekil 2: Türkiye’de En Fazla Yabancı Turist Çeken İller (Türkcan, 2015). 

Yeryüzünün etkili bir biçimde idare edilebilmesinde, haritacılık bilimi içerisinde yer alan kartografik 

çalışmaların önemli katkıları vardır. Günümüzde CBS ortamı, veri depolayan, analiz eden ve sunan 

etkili bir araçtır (Harvey, 2012; Yomralıoğlu, 2002). CBS, mekâna bağlı analizleri yapabildiğinden 

dolayı, turistik konaklama işletmelerinin, müzelerin ve diğer destinasyon noktalarının dağılışının, 

gelişiminin ve etkilerinin ortaya konmasında mekânsal veri analizi olarak en etkili araçlardan birisidir. 

Bu nedenle, disiplinler arası bir bilim olan turizm alanında son yıllarda yapılan çalışmalarda da yaygın 

olarak kullanılmaya başlanmıştır (Kervankıran, 2015). 

 

YÖNTEM 

Türkiye'de helal turizm uygulayan konaklama işletmeleri ile ilgili resmi bir istatistik bulunmamaktadır. 

Bu hususta yapılmış çeşitli bilimsel çalışmalar (Duman, 2011; Yeşiltaş vd., 2012; Tekin, 2014; Tekin 

ve Yılmaz, 2016; Comcec, 2016-2017) bu şekilde hizmet veren konaklama işletmelerinin sayılarına 

ilişkin farkı veriler sunmuştur. Bu durumun ortaya çıkmasındaki temel sorunlar şunlardır (MÜSİAD, 

2017);  

 Bu şekilde hizmet veren işletmelerin sayılarını belirleyebilecek kesin bir veri kaynağı ve resmi 

istatistiğin olmaması, 

 Araştırmaların farklı tarihlerde, farklı bakış açıkları ve yöntemlerle yürütülmüş olması, 

 Konunun araştırılmasında kullanılabilecek genel-geçer bir standardın bulunmaması, 
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 Bazı işletmelerin bir sezon geleneksel işletmecilik, bir sonraki sezon ise helal konseptte hizmet 

veriyor olması, 

 İşletme sayılarında ve isimlerinde sezonluk meydana gelen değişimlerin yanıltıcı etkisinin 

olması,  

 Helal turizm uygulayan konaklama işletmelerinin hizmet içeriklerine, belgelendirilmesine ve 

standardizasyonuna ilişkin farklı değerlendirmelerin olması. 

 

Bu ve benzeri gerekçeler ülkemizde helal turizm uygulamaları ile ilgili olarak çözümlenmesi gereken 

önemli sorunlara işaret etmektedir.  

Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de helal turizm uygulayan konaklama işletmelerinin sayısı, konumu, 

bölgesel dağılımları, çevresindeki denizi, ormanı, tarihi ve kültürel varlıklar gibi turizm potansiyeline 

sahip alanlarla olan mekânsal ilişkileri, Google Earth programından elde edilen haritalar ve excel 

grafikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca, helal turizm uygulayan konaklama işletmelerinin çok az 

olduğu bölgeler için alternatif turizm imkânlarının kullanılması için öneriler sunulmuştur.  

 

BULGULAR  

Yapılan araştırma sonucunda, Türkiye genelinde en az 63 konaklama işletmesinin helal turizm 

konseptine benzer içerikte hizmet verdiği görülmüştür (Tablo 1). Türkiye'de helal turizm uygulayan 

konaklama işletmelerinin %46.03’ünün Antalya ili sınırları içerisinde, %28.57'sinin ise doğrudan 

Antalya'nın Alanya ilçesinde, %25.04'ünün Muğla ili sınırları içerisinde hizmet verdiği anlaşılmaktadır 

(MÜSİAD, 2017). Bu illerimizi sırasıyla %6.35 ile Balıkesir, %4.76 ile İstanbul, Bursa, İzmir ve Yalova 

takip etmektedir. Kocaeli ve Aydın illerimizde oran ise %1.59 düzeyinde kalmıştır (Tablo 1). Şekil 3 ve 

Şekil 4’de Türkiye'de helal turizm kapsamında hizmet verdiği düşünülen tesislerin il ve ilçe bazlı 

dağılımı verilmiştir. Şekil 5’de ise aynı türde hizmet veren tesislerin Google Earth görüntüsü üzerinde 

il bazlı dağılımı gösterilmiştir. Tablo ve şekillerden, Türkiye'de bu tür helal turizm hizmetlerinin de 

deniz - kum - güneş temelli denize kıyısı olan destinasyon noktalarında yoğunlaştığı anlaşılmaktadır 

(MÜSİAD, 2017). 

 

 

Tablo 1. Türkiye'de Helal Turizm Kapsamında Hizmet Verdiği Düşünülen Tesislere İlişkin Sayısal 

Bilgiler (MÜSİAD, 2017). 
İl İlçe Tesis Sayısı % (ilçe bazlı) % (il bazlı) 

Antalya (29) Alanya 18 28.57 

 

46.03 

 

 Kumluca 3 4.76 

 Kemer 3 4.76 

 Manavgat 2 3.17 

 Kaş 1 1.59 

 Gazipaşa 1 1.59 

 Serik 1 1.59 

Muğla (16) Fethiye 7 11.11 
25.40 

 

 Bodrum 4 6.35 

 Marmaris 4 6.35 

 Ölüdeniz 1 1.59 

İstanbul (3) Bakırköy 1 1.59  

4.76 

 

 Silivri 1 1.59 

 Bağcılar 1 1.59 

Bursa (3) İnegöl 3 4.76 4.76 

İzmir (3) Çeşme 2 3.17  

4.76 

 

 Selçuk 1 1.59 
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Yalova (3) Armutlu 1 1.59  

4.76 

 

 Merkez 2 3.17 

Balıkesir (4) Edremit 3 4.76  

6.35 

 

 Erdek 1 1.59 

Kocaeli (1) Kartepe 1 1.59 1.59 

Aydın (1) Kuşadası 1 1.59 1.59 

Toplam 63 100.00 100.00 

 

 

Şekil 3: Türkiye'de Helal Turizm Kapsamında Hizmet Verdiği Düşünülen Tesislerin İl Bazlı Dağılımı 

(MÜSİAD, 2017). 

 

Şekil 4: Türkiye'de Helal Turizm Kapsamında Hizmet Verdiği Düşünülen Tesislerin İlçe Bazlı 

Dağılımı (MÜSİAD, 2017). 
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Şekil 5: Türkiye'de Helal Turizm Kapsamında Hizmet Verdiği Düşünülen Tesislerin Google Earth 

Görüntüsü Üzerinde İl Bazlı Dağılımı ve Sayısı (MÜSİAD, 2017; URL_2). 

 

Özellikle batı bölgelerimizdeki deniz kıyılarına yakın bazı illerde helal turizm kapsamında hizmet 

verdiği düşünülen tesislerde konaklama faaliyetinin başladığı görülmektedir. Ancak, diğer kesimlerde 

kalan illerde ise hala bu konsepte hiç konaklama tesisi yoktur. Helal turizm kapsamında hizmet verdiği 

düşünülen tesisler belirli mekânlarda yoğunlaşmakta ve mekânsal bağımlılık göstermektedir (Şekil 6 ve 

Şekil 7).  

 

 

Şekil 6: İşletme Sayılarının İl Bazlı Dağılımı. 
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Şekil 7: İşletme Sayılarının İlçe Bazlı Dağılımı. 

 

Çalışmada kullanılan işletme sayılarının ArcGIS CBS yazılımında istatistiksel olarak değerlendirilmesi 

yapılarak, bu konseptteki işletmelerin mekânsal boyutu analiz edilmiştir. Bunun için yine aynı CBS 

programında Türkiye’nin tüm il ve ilçelerin geometrik olarak ortalama merkezleri belirlenmiştir. 

Sonuçta; Burdur ve Antalya illerinin ağırlıklı merkez ve ağırlıklı ortalama merkezler olduğu 

görülmüştür (Şekil 8). Buna göre helal turizm uygulayan konaklama işletmelerinin ağırlıklı ortalama 

merkezi Antalya ili ve çevresidir. Türkiye’de helal turizm uygulayan konaklama işletmelerinin 

sayılarına göre işletmelerin mekânsal dağılışının durumunu, mekânsal yayılımın derecesini ve yönünü 

değerlendirebilmek için Standart Sapma ve Ortalama Merkez Standart Sapma Elipsleri oluşturulmuştur. 

İşletmelerin Türkiye genelindeki yayılımı ve yönü, ağırlıklı ortalama merkez ile örtüşmektedir. 

Elipslerin batı bölgesinde oluşması ve kuzey-güney yönünde uzanması, Türkiye’deki helal turizm 

uygulayan konaklama işletmelerinin sadece belirli bir yönde ve mekanda kümelenmediğini, genel olarak 

işletmelerin yoğunluğunun batı bölgesinde ve kuzey-güney yönünde olduğunu göstermektedir (Şekil 8).  
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Şekil 8: İşletme Sayılarının Ortalama Merkezi, Ağırlıklı Ortalama Merkezi ve Ağırlıklı Standart 

Sapma Elipsi. 

 

Türkiye’de helal turizm uygulayan konaklama işletmelerin ilçelere göre mekânsal kümelenme analizi 

için CBS ortamında çeşitli analizler yapma imkânı veren ArcGIS yazılımı kullanılmıştır. Her bir ilçenin 

konumsal değerleri dikkate alınarak anlamlılık ve güvenirlik bağlamında 7 farklı sınıfta (Soğuk Nokta-

Sıcak Nokta ve % Güvenirlik) analiz yapılmıştır. Sonuçta, mekânsal kümelenmenin Antalya ve Muğla 

illerinin ilçelerinde yoğunlaştığı görülmüştür (Şekil 9).  
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Şekil 9: İşletme Sayılarının Mekânsal Kümelenme Analizi. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Helâl turizm kapsamında hizmet gösterip Müslümanları ülkesine turistik faaliyetler kapsamında çeken 

birçok ülke görülmektedir. Elbette ki turizm faaliyetleri kapsamında ülkeler bu pazara yönelebilir ama 

Müslüman nüfus yoğunluğu fazla olmayan ülkelerin helâl turizm ile çeşitli strateji ve politikalar 

yürütürken Türkiye’nin de geç kalmaması gerekmektedir. Bu açıdan Türkiye’nin, helâl turizm pazarına 

yönelik stratejiler belirleyerek hem ülke içindeki hem de ülke dışındaki bu profile uygun turistlere 

odaklanması, helâl turizm için bir standardizasyon ve akreditasyon sistemi geliştirmesi önem arz 

etmektedir. 

Dünya helâl turizm pazarının durumu ve potansiyeli göz önüne alındığında Türkiye’nin bu pazardan 

uzak kalması beklenemez. Coğrafi konumu ve İslam ülkeleri ile yoğun ilişkileri Türkiye’ye ayrı bir 

fırsat sunmaktadır. Bu bakımdan gün geçtikçe büyüyen helâl turizm pazarından gerekli payı almak için 

Türkiye kendine has helâl turizm stratejisini belirlemelidir. 

Türkiye'de helal turizm hizmetlerinin deniz - kum - güneş temelli denize kıyısı olan destinasyon 

noktalarında yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Denize kıyısı olmayan iç bölgelerdeki helal turizm uygulayan 

konaklama işletmelerinin olmadığı illerimiz için deniz - kum - güneş turizmi dışındaki alternatif turizm 

imkânları düşünülmelidir. Özellikle kaplıca, atlı/yaya dağ yürüyüşü, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, çim 

kayağı, kuş gözetleme, foto-safari, botanik gezileri gibi alternatif turizm potansiyelleri kullanılarak bu 

tür konaklama işletmeleri açılabilir, bu da bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabilir.    

Turistik konaklama işletmeleri, turizmin büyüdüğü ve gelişme gösterdiği mekânlarda 

yoğunlaşmaktadır. Turistlerin coğrafi olarak birbirine yakın mekânlarda konaklamalarının 
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yoğunlaşması, bu bölgelerde mekânsal kümelenmelerin oluşmasına neden olmaktadır. Kümelenmelerin 

rekabet avantajı sağlaması, fiyatların düşmesi ve kalitenin artması gibi olumlu yönleri yanında; düzensiz 

yapılaşma, doğal peyzajın bozulması, güvenlik, turist memnuniyetinin düşmesi gibi bazı olumsuz 

yönleri de vardır. Mekânsal kümelenmelerin oluşturduğu bu gibi olumsuzlukların önlenmesi için, 

kümelenmenin olduğu mekânların stratejik olarak planlanması ve stratejik bir şekilde yönetilmesi 

gerekir (Kervankıran, 2015). 

Değişen arz ve talep yaklaşımlarının dikkate alınarak en uygun mekânlardaki turizm kümelenmelerinin 

devlet politikası haline getirilmesi gerekir (Kervankıran ve Çuhadar, 2016). Turizmin yayılış gösterdiği 

alanların belirlenmesinde, mevcut turizm alanları dışında alternatif turistik mekânların planlanmasında, 

turizm rotalarının haritalandırılmasında, mekânsal ilişkilerin analiz edilmesinde CBS’nin önemi gittikçe 

artmaktadır. Türkiye’de diğer etkilerinin yanında mekânsal etkisi de önemli derecede hissedilen 

turizmin, mekânsal dağılımının ortaya konması bu alandaki çalışmalara farklı bir katkı sağlayacaktır 

(Kervankıran, 2015). 

Bu konu üzere çalışma yapacak uzmanların öncelikle; 

 Mevcut helal turizm konsepti uygulayan işletmeleri gösterir harita altyapılı görsel broşürler 

hazırlaması ve bu harita üzerinde belli merkezlerden (Ankara, İstanbul, İzmir gibi) bu noktalara 

olan çeşitli ulaşım (deniz/kara/havayolu) imkânlarının zamansal ve uzaklık bilgilerini içeren 

tablolara yer verilmesi, 

 Helal turizm alanında çalışmayı düşünen yatırımcılar için uygun turizm çeşidi (kaplıca, atlı/yaya 

dağ yürüyüşü, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, çim kayağı, kuş gözetleme, foto-safari, botanik 

gezileri) ve konum bilgilerini içeren haritalı görsellerin sunulması, 

 Bölgede daha önceden açılmış helal turizm uygulayan konaklama işletmelerinin sayısı, 

konumu, bölgesel dağılımları, çevresindeki denizi, ormanı, tarihi ve kültürel varlıklar gibi 

turizm potansiyeline sahip alanlarla olan mekânsal ilişkilerini gösterir harita altyapılı analizleri 

oluşturmaları, 

 Diğer ülkelerdeki Müslüman turistleri bu işletmelerde konaklamaları konusunda ikna 

edebilmek adına değişik dillerde hazırlanmış harita tabanlı (işletmelerin konum ve ulaşım 

bilgilerini de içeren) tanıtım materyalleri ve görseller hazırlamaları, 

 Her ne kadar tatil ve turizm denince akla deniz ve kum gelse de, helal turizmin dört mevsim 

uygulanabileceği çeşitli alternatiflerin (kaplıca, kayak ve kış sporları, yayla turizmi gibi) 

zamansal ve konumsal bilgilerini içeren harita tabanlı görselleri oluşturmaları ve bunları ulusal 

ve uluslararası medyada sunmaları önerilmektedir.          
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Özet 
Bu çalışmada günümüzde hızlı bir ivme kazanan helal turizm uygulamasının, Düzce şehrinde bulunun yeniden 

işlevlendirilmiş tarihi evlere uygulanabilirliği araştırılmıştır. Araştırmanın birincil amacı Düzce şehrinde bulunan, 

yeniden işlevlendirilmiş tarihi evlerin helal turizm kavramının kriterlerine uygun hizmet ve ortam sağlayıp 

sağlamadığı ve bu girişimin uygun olup olmadığına dair bilgiler aramaktır. Ayrıca Düzce şehrinin dokusu ve 

mimarisinin inanç turizmine yatkın olması, dolayısıyla Düzce şehrinin genelinde bulunan helal konseptli bir 

konaklama veya yiyecek-içecek tesisinin, şehrin tanıtımına ve turizm gelirine ne ölçüde katkısı olacağı 

araştırmanın alt amacı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmanın sorularına yanıt alabilmek ve gerçek bilgilere ulaşabilmek adına Düzce şehrinde 

yiyecek-içecek hizmeti veren dört tarihi evin yöneticisine görüşme tekniği ile açık uçlu hazırlanmış on üç soru 

yöneltilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda Düzce şehrinde 

bulunan tarihi evlerin fiziki olarak uygunluğu ve dönemin İslami anlayışının izlerini barındırması neticesiyle helal 

turizme uygun olduğu belirtilmiş ve helal turizmin şehrin tanınması ve turizm gelirine katkı sağlayabileceği 

saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Helal Turizm, Yeniden İşlevlendirme, Sürdürülebilirlik, Tarihi Düzce Evleri 

 

RE-FUNCTIONING OF HISTORICAL HOUSES IN HALAL TOURISM 

Abstract 
In this study, the feasibility of the application of halal tourism, which gained a rapid acceleration in today, to the 

re-functionalized historical houses in Düzce city was investigated. The primary purpose of the research is to find 

out whether the re-functioned historical houses in Düzce city provide services and environment that meet the 

criteria of the concept of halal tourism and whether the initiative is appropriate or not. In addition, the structure 

and architecture of the city of Düzce to be prone to faith tourism, so that a halal concept in the city of Düzce, or 

food and beverage facility, the city's promotion and tourism income to contribute to the research was examined as 

a sub-objective. In addition in Düzce, structure design and architecture is prone to faith tourism, So that Halal 

concept accommodation or food and beverage facility, promotion and tourism income to contribute to the research 

was examined as a sub-objective. The data were analyzed by content analysis. In order to get answers to the 

questions of the research and to reach the real information, 13 open-ended questions were asked to the manager of 

the four historical houses in Düzce. In this study, interview technique from qualitative research methods was used. 

As a result of the research, it was determined that the historical houses in Düzce city were physically compatible 

with the traces of the Islamic concept of the periods, therefore it appropriate to halal tourism and that they could 

contribute to the recognition of the city and the tourism income. 

Key Words: Halal Tourism, Re-Functioning, Sustainability, Historical Düzce Houses 

 

GİRİŞ 

Yeniden işlevlendirme, ekonomik olma, tarihsel ve kültürel değerlerin devamlılığını yaşatmak, ayrıca 

çevresel korumayı ve ekolojik bir yaklaşımın göstergesi olabilme yönüyle tercih edilmektedir (Özdemir, 
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2005: 100-103; Selçuk, 2006: 21; Langston ve Shen, 2007: 193; Stas, 2007: 13). Yeniden işlevlendirme 

ile mevcut yapı stokundan istifade edilerek, doğal çevreye verilecek zarar azaltılmakta, toplumsal bir 

kültür ürünü olarak gelecek nesillerin de bu kaynaklardan yararlanması sağlanmaktadır (Dyllick ve 

Hockerts, 2002: 130; Aydın ve Yaldız, 2010: 1-2). Bu olgu sürdürülebilirlik kapsamında önemli bir 

unsurdur. Sürdürülebilirlik bugünün ihtiyaçlarının dışında ayrıca gelecek kuşaklara daha iyi ve 

yaşanabilir bir çevre bırakmak için yapılan harekettir. Bu kapsamda sosyal yaşantının değişmesiyle 

fonksiyonel özelliğini kaybetmiş bir yapının işlevlendirilerek yaşanılan zamanda fayda sağlaması 

beklenirken, geleceğe yönelik ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda koruma tedbirlerinin alınması da 

sürdürülebilirlik açısından önemlidir. 

İşlevlendirme aynı zamanda o yapıya en elverişli fonksiyonu yükleyip koruma esasının 

oluşturulmasıdır. Sürdürülebilirlik kapsamına dayalı olarak koruma esasının önemi her geçen gün 

artmaktadır; ancak kullanımın olmadığı koruma, sürdürülebilirlik ile değil konservatif anlayışla 

açıklanmaktadır (Tapan, 2007). Bu bağlamda tarihi yapıları yeniden kullanıma kazandırırken, yapının 

eski kimliği göz önünde bulundurulmakta, bu sayede işlevlendirme daha başarılı olmaktadır. 

Bu araştırmada, değişen çevresel nedenler sonucu fonksiyonlarını yitirmiş Düzce’deki tarihi yapıların, 

koruma esasına dayalı olarak yeniden işlevlendirilmesi ele alınmıştır. Bu yapıların işlevlendirilmesinin 

sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilmesi için: yapılara uygun işlevin belirlenmesi, yapının 

üzerindeki tarihi ve mimari dokunun bozulmaksızın kazandırılması, çevreyle bütünleşmesi ve varlığını 

devam ettirmek için ekonomik gelir elde etmesi gerekmektedir. Düzce şehrinde bulunan tarihi evlerin, 

inşa edildiği dönem göze alındığında İslami yaşam tarzına, dolayısıyla helal turizm anlayışına ve 

standartlarına uyumluluğu görülmektedir. Helal turizm, inanç turizminin yanı sıra İslami düşünceye 

aykırı olmayan diğer turizm faaliyetlerinin de, yine İslami değerler esas alınarak gerçekleştirilmesi 

kavramıdır. Helâl turizm kavramının temelini, seyahatler esnasında ihtiyaç duyulan konaklama, yeme 

içme ve ulaşım gibi unsurların İslami kural ve inanışlara göre karşılanması oluşturmaktadır. Çünkü helâl 

turizm, Kur'an-ı Kerim, sünnet ve bu iki temel etrafında oluşturulmuş seyahat kültüründen istifade edilen 

bir turizm uygulamasıdır (Pamukçu, 2017: 29).  

Düzce şehrinde bulunan tarihi evlerin mekan tasarımı da, helal turizm kavramının yiyecek-içecek 

tesislerinde aradığı fiziki yapı potansiyelini istenirse konaklama tesisine dahi dönüştürülebilir yapıdadır. 

Son yıllarda Müslüman turistler, hassasiyetlerinin dikkate alındığı ve beklentilerinin karşılandığı 

destinasyonları tercih etmeye başlamışlardır. Günümüzde bu hassasiyetlere ve beklentilere önem veren 

Malezya, Dubai, Türkiye gibi destinasyonlardaki tesisler, Müslüman turistlerin tercih ettiği yerler haline 

gelmiştir (Mastercard CrescentRating, 2015). 

Düzce’deki tarihi evlerin fiziki yapısı itibariyle helal turizm pazarına uygun olduğu ve helal turizm için 

gerekli adaptasyonu sağladığından Müslüman turist pazarına hitap edebileceği düşünülmektedir. 

 Anlatılanlar ışığında araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Düzce’de bulunan, yeniden işlevlendirilmiş tarihi evler, helal turizm konseptinde yeniden 

değerlendirilebilir mi? 

2. Düzce’deki tarihi evlerde verilecek olan helal turizm hizmetinin Düzce’ye katacağı değerler nelerdir? 

3. Günümüzde Düzce ilinde yiyecek-içecek hizmeti veren tarihi evlerin işletmecilerinin bu konu 

hakkındaki görüşleri nelerdir? 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Yeniden İşlevlendirme Kavramı 

“Yeniden işlevlendirme” denildiğinde, konuyu temel iki kavram yönlendirmektedir; “Yeniden 

Programlama” ve “Yeniden Mimari” olarak iki başlık altında incelenmiştir (Moravanszyk, 2001; 

Selçuk, 2006). Her iki kavramı da “Yeniden Değerlendirme” ortak paydasında ele almak bu ana 

yaklaşımını oluşturmaktadır. Uçkan’ın (2000) belirttiği gibi, artık kullanılmayan depo-antrepo 

yapılarının konutlara dönüştürülmesi, eski bir hapishane yapısının bir otele dönüştürülmesi yeniden 

işlevlendirme kavramına örnek oluşturmaktadır. Bir yapının işlevi, fiziksel ömrüne oranla çok daha 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          369 

 

kısadır. Yapının sağlamlığı, malzeme kalitesi halen kullanıma elverişli olsa da, bakımı yapılmadığı, o 

günün şartlarına göre güncellenmediğinde, teknolojik ya da sosyal ve kültürel anlamda eskimeye yüz 

tutar. Fiziksel olarak kullanıma müsait olsa da işlevsel olarak standartlara uymayan, ihtiyaçlara cevap 

vermeyen yapıların, ilk inşa edildiğinde barındırdığı nitelik ve niceliklere sadık kalınıp tadilatının 

yapılarak atıl halden kurtarılmasına ve tekrar bir yaşam alanı haline getirilmesine yeniden işlevlendirme 

denir (Büyükarslan ve Güney, 2013: 34; Burden, 2004: 215). Sosyo-ekonomik açıdan ve bugünün 

şartlarına cevap vermekte yetersiz kalınan yapıların yıkılması ve atıl vaziyete gelmesi gibi sorunlar 

mevcuttur. Yeniden işlevlendirme ise, işlevsel olarak önemini yitirmiş yapıları yok etmek yerine bu 

yapıları yenileyerek sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Fakat yeniden işlevlendirme kararı 

sağlam araştırmalar ve çalışmalar sonucu verilmesi gereken bir müdahaledir. Zira uygulama esnasında 

uzmanın yapıyı, ilk inşa dönemindeki fiziki özelliklerinden koparmaması, aslına sadık kalması 

gerekmektedir (Göçer, 2003: 80-83; Büyükarslan ve Güney, 2013: 34; Küçüktaşdemir, 2013: 53). 

 

Yeniden İşlevlendirmenin Önemi 

Dünyada hızla değişen ve gelişen kentleşme, çevresel olumsuzlukları, kimliksiz, plansız, geçmiş ve 

gelecekle bağı olmayan yapıları beraberinde getirmiştir. Bu yapılara rağmen kent merkezlerinde 

varlığını sürdürmeye çalışan tarihi yapılar kent kimliğinin önemli bir unsurudur. Süreç içerisinde sosyal 

ve fonksiyonel özelliklerini yitirse de, yaşadıkları dönemin birikimlerini aktaran tarihi yapıların bu 

değişimde özgün kimliğinin korunması konusu önem kazanmıştır (Enlil, 1992). Bu doğrultuda 

karşılaşılan sorunların çözülebilmesinde bütünleşik bir koruma anlayışının geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bu anlayış, Avrupa Konseyi’nin 1975 yılını Dünya Mimari Miras Yılı ilan etmesi ardından yayınlanan 

Amsterdam bildirgesiyle ortaya konulmuştur. Bu bildirgede sosyal dokunun korunması, yapı için uygun 

işlevin belirlenmesi, hassas restorasyon tekniklerinin uygulanması ve tarihi yapının fiziksel çevresi 

içinde yaşayanların korunmasına özen gösterilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur (Aksoy vd., 

2012). Bu düşünceden yola çıkarak bütünleşik bir koruma anlayışı kapsamında, tarihi yapıları yeniden 

işlevlendirmek dünyanın pek çok ülkesinde (Amerika, Kanada, Hong Kong, Kuzey Afrika, Avustralya 

ve İspanya) güçlü bir alternatif haline gelmiştir (Langston, Wong, Hui ve Shen, 2007: 1712).  Yeniden 

kullanım ayrıca sürdürülebilirlik kavramıyla doğrudan ilişkilidir. Tarihi varlıkların korunmasına 

yardımcı olan yeniden işlevlendirme, gelecek nesillere kültürel değerlerin aktarılmasında önemli bir rol 

oynamaktadır.  Kültürel anlamda toplumların miraslarının bir birikimi olan tarihi yapılar ayrıca nesilden 

nesle aktarılması gereken toplumsal bir sorumluluktur. Bu aktarımın yapılması için gereken eğitim ve 

bilince sahip olmak ve tarihi bir yapının dokusunu bozmadan restore edilmesi son derece elzem bir 

noktadır. İşlevlendirmenin başarılı olması için gereken araştırma yapılırsa hem çevreyi hem de çevrede 

yaşayan insanların yapıyı kabullenme sürecini hızlandırmakta, kabullenilen yapı kullanılıp, korunup 

sürdürülebilirliğini devam ettirmektedir  (Tanrısever, Saraç ve Aydoğdu, 2016). Tarihi alanların yeniden 

işlevlendirilmesi, tarihi kentsel dokunun ulaşım olanakları, diğer kentsel fonksiyonlarla bağlantıları ve 

alanın iç ulaşım ağı etüdü yapılarak değerlendirilmelidir. Ayrıca kentsel dokuda yapılacak yeniden 

işlevlendirme de, kentsel dokunun fonksiyonlarına cevap verebilecek servis imkânlarından 

yararlanabilmesi sağlanmalıdır. Kentsel tarihi dokunun günümüzün mevcut teknolojik olanaklarından 

faydalanabilmesinin sağlanması gereklidir. Fakat teknolojik gelişmelerin mekâna yansımaları minimum 

düzeyde tutulmalıdır (Uğursal, 2011). 

 

Sürdürülebilirlik 

“Sürdürülebilirlik” kavramı ilk kez 1970’li yıllarda kullanılmasına rağmen “1987 yılında Birleşmiş 

Milletler sponsorluğundaki Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun (WCED) yayınladığı “Ortak 

Geleceğimiz” raporunda resmi olarak tanımlanmıştır. Rapor geneli itibariyle dünyayı tehdit eden 

çevresel sorunlar ve bu sorunların çözümü için ulusal ve uluslararası düzeyde yapılması gerekenlerin 

sunumu niteliğindedir. Üzerinde çokça tartışılmakla beraber, bu raporda yer alan sürdürülebilir gelişme 

tanımı, dünyanın geleceği konusunda genel bir görüş getiren oldukça kullanışlı bir tanımdır: “Mevcut 

zaman diliminde, ihtiyaçların karşılanması sırasında ödün vermeksizin gelecek nesillerin temel 

gereksinimlerini de göz önünde bulundurmaktır.” (UN, 1987; Öktem, 2013). İlk medeniyetlerden 

bugünkü devletlere kadar bütün insanlık tarihi yaşadığı coğrafyadaki doğal kaynakları gerek günlük 

yaşam, gerek savaşlar, gerek teknolojik yenilikler için kullanmıştır. Özellikle zaman içerisinde 

endüstriye ve teknolojiye olan yönelim arttıkça doğal kaynak tüketimi de artmış, bunun sonucu olarak 

eko sistem bozulmaya ve tahrip olmaya başlamıştır (Öktem, 2013: 79). Sürdürülebilirlilik sadece 
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çevreyi korumak değil aynı zamanda, ekonomik, sosyal ve çevre ile ilgili açılardan son derece önemli 

bir anlam ve değer taşıyan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Sürdürülebilirlik, devamlılık arz eden toplumsal, ekonomik veya ekolojik herhangi bir sistemin 

fonksiyonlarının kullanılan kaynakları bozmadan ve tüketmeden aralıksız olarak devam etmesini 

öngören, yüksek verimliliği hedefleyen anahtar bir kavramdır (Atıl, Gülgün ve Yörük, 2005: 217). 

“Sürdürülebilir kalkınma, temel çevresel, sosyal ve ekonomik hizmetlerin, bu hizmetlerin dayandığı 

ekolojik ve toplum merkezli sistemlerin varlığını tehdit etmeksizin, herkese sunulabildiği kalkınma 

olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilir kalkınma, yaşayan ve gelecekte yaşayacak tüm insanların, mevcut 

çevresel sınırlar dahilinde, sosyal ve ekonomik gelişmeye adil olarak katılmalarını sağlayabilmek için 

gerekli olan üretim ve tüketim tarzlarındaki değişimlerle ilgilidir” (Emrealp, 2005). 

 

Helal Turizm Kavramı ve Gelişimi 

İslam dininin emir ve yasakları hususunda hassasiyeti olan bireylerin dinlenme, gezme ve sosyalleşme 

gibi turizm taleplerine cevap verebilmek adına ortaya koyulmuş olan helâl turizm, önemli bir pazar olma 

yolunda ilerlemektedir. İnanç turizminden farklı olarak helâl turizm, ziyaret edilen destinasyonların dini 

açıdan anlam ifade eden coğrafyalar ve mekanlar olması koşulunu aramamaktadır. Helâl turizmin 

kriterleri, seyahatten konaklamaya, yeme-içmeden eğlence yapılan tüm turistik faaliyetlerin İslami 

hükümler içerisinde gerçekleştirilmesidir. Kısacası helâl turizm, bireylerin turizm eylemini İslam 

dininin emir, yasak ve önerileri çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve bu alanda hizmet veren seyahat 

acenteleri, oteller, restoranlar vb. kuruluşların da, aynı emir, yasak ve öneriler çerçevesinde hizmet 

vermesidir (Yılmaz ve Gürel, 2012: 372; Pamukçu, 2017: 29; Kaynaş vd., 2017). Helâl turizm kavramı, 

turizm sektöründe yeni duyulan ve gelişmekte olan bir turizm bölümüdür. 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 2013 yılı sonu itibariyle Dünya’da, nüfusunun tamamı ya da tamamına 

yakını Müslüman olan 57 ülke bulunduğunu belirtmiştir (OIC, 2013). Bu ülkelerden önemli bir kısmının 

nüfusu ve ekonomik durumu gün geçtikçe güçlenmektedir. Dünya genelinde güçlü Müslüman nüfus 

helal turizm pazarı adına pozitif bir görüş oluşturmaktadır (Tekin, 2014). 

Dünya çapında potansiyel turistlerin değişen turizm algısından Müslüman turistler de etkilenmektedir. 

İslam ülkelerinin son yıllardaki turizme bakış açısında, değişen turizm algısı büyük rol oynamıştır. İslam 

ülkelerinin iştirakleriyle kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), üye ülkelerde turizm faaliyetlerinin 

geliştirilmesini ve gayrimüslim turistlerin kabulü ile ilgili değerlendirmeler yapılmasın temenni etmekte 

ve düzenlediği toplantılarda bu iki konuyu gündeme getirmektedir. Bunun yanında İslami Kalkınma 

Bankası (İKB), helal turizm faaliyetleri için finansal destek sağlayabileceklerini bildirmiştir (Namin, 

2012:17-23). 

Dünyada’ki Müslümanların gelir seviyesinin artması ve seyahate yönelme istekleri Müslümanların istek 

ve beklentilerine uygun turistik ürün ve hizmetlerin sunulmasını zorunlu hale getirmektedir. Müslüman 

tüketicilerin dini hassasiyet düzeylerinin de artması ve özellikle eğitim seviyesi yüksek gençlerin İslami 

kural ve inanışları çerçevesinde bir yaşam sürdürme eğiliminde olması helâl ürünlere olan talebin de 

hızla artmasını sağlamıştır. Turizm sektöründe faaliyet gösteren ülkeler bu talebin karşılanması üzere 

araştırmalar yapmaya başlamıştır. Böylece Malezya, Türkiye ve Endonezya gibi Müslüman nüfusu 

yoğun ülkelerin yanında, Avustralya, Singapur, Tayland, İngiltere, Fransa, Japonya, Filipinler, Yeni 

Zelanda ve Brezilya gibi ülkelerde de dini hassasiyeti yüksek olan Müslüman turistlere uygun 

konaklama hizmeti sunulmaya başlanmıştır (Zulkharnain ve Jamal, 2012:338; GIFR, 2013:141; Carboni 

vd., 2014; Tekin, 2014: 758; Battour and Ismail, 2015; Mohsin vd., 2016; Boğan vd., 2016). 

Türkiye’de helâl turizm son yıllarda talebi artan bir turizm uygulaması haline gelmiştir. 1980 öncesinden 

günümüze değişen siyasal atmosferle birlikte turizm faaliyetleri ve gelişimi incelendiğinde, Türkiye’nin 

hemen hemen bütün turizm ürünlerinde rekabet edebilir düzeyde olduğu görülebilir (Duman, 2011). Son 

yıllarda açılan konaklama tesislerinde mütedeyyin turistlerin oluşturduğu talebi karşılamaya yönelik 

artış görülse de, şuan mevcut tesis sayısının yetersizliğinden kaynaklı arz-talep dengesi oluşmamıştır. 

Bu dengesizlik neticesinde, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinin turistik destinasyonlarında yer alan ve 

helal turizm konseptinde hizmet veren konaklama tesislerinde konaklama ücretlerinin, ortalama 

konaklama ücretlerine oranla çok yüksek olduğu görülmektedir (Tekin, 2014).  
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Türkiye ekonomide dünyada ilk 10’a girmeyi hedeflerken, turizmde ilk 3’ün içinde yer almak için 

mücadele etmektedir. Hizmet kalitesinin arttırılması, ürün çeşitliliği, kültürel ve tarihi birikimi ve insan 

kaynağını etkin şekilde kullanması ile de hızla bu sektördeki gelişimini sürdürmektedir (Pamukçu, 2017: 

55). Türkiye’nin özellikle son 10 yılda turizm çeşitliliğine gitmesi ve hareket alanlarını genişletmesi ile 

ülkeyi tercih eden turistlerin sayısında ciddi miktarda ve oranda artmalar başlamıştır 

(https://www.tccb.gov.tr). 

 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Günümüzde trend olan helal konsept uygulamasının Düzce şehrinde bulunan ve yeniden işlevlendirilmiş 

tarihi evlerde uygulanabilirliği araştırılmıştır. Ayrıca tarihi evlerin helal turizm pazarına sunulmasına 

uygun olup olmadığına dair yanıtlar aramak bir diğer amacı olarak işlenmiştir. 

Helal turizm uygulaması henüz yaygınlaşan ve büyüyen bir pazar bölümüdür. Yapılan çalışmaların 

çoğunluğu yaz turizmi kapsamında hizmet veren sayfiye otelleri üzerinedir. Düzce ilinde yapılan olan 

bu çalışma, yeniden işlevlendirilmiş tarihi evlerin helal turizm standartlarına uygun yiyecek-içecek 

hizmeti vermesi konusunda değerlendirmelerde bulunan ilk çalışmalardandır. Düzce şehri dışarıdan çok 

göç almaya başlaması ile tanınmaya ve doğal güzellikleri ile gündeme gelen bir şehre dönüşmüştür. Bu 

öneri pozitif sonuçlandığı ve uygulandığı takdirde kentin daha fazla tanınması, farklı turizm alanlarında 

hizmet vermesi ve kalkınmasında büyük rol oynayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın sorularına yanıt alabilmek ve gerçek bilgilere ulaşabilmek adına Düzce şehrinde yiyecek-

içecek hizmeti veren tarihi evin sahipleri ve yöneticisine nitel araştırma yöntemi görüşme tekniği ile on 

üç soru yöneltilmiştir. Araştırma deseni olgu bilimdir. Olgu bilim deseni, konuya dair farkındalın olduğu 

fakat derinlemesine ve ayrıntılı bilgiye sahip olunmadığı olgulara odaklanmadır.   

 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın çalışma grubunu, Düzce İline has bir mimaride inşa edilmiş ve yeniden işlevlendirilerek 

hizmet veren 7 tarihi ev oluşturmaktadır. Bu evlerden bir tanesi çalışmaya dahil olmak istememiş, diğer 

iki ev ise ticari faaliyetini sonlandırdığı için örneklem dışı kalmış, araştırmanın kaynağını toplamda 4 

tarihi ev oluşturmuştur. Araştırmanın yalnızca Düzce şehrinde bulunan ve hizmet sunan tarihi evler 

üzerinde yapılmış olması araştırmanın kısıtlılığını oluşturmaktadır. 

 

Veri toplama Yöntemi 

İki aşamalı olarak yürütülmüş araştırmanın birinci aşamasında ilgili alan yazında birikmiş kaynaklardan 

literatür taraması bölümü için bilgi toplanmış ve Düzce İlinde yeniden işlevlendirilmiş yiyecek-içecek 

hizmeti veren tarihi evler tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise tespit edilen evlerin işletmecileriyle 

görüşülerek helal turizm konseptinin Düzce İlindeki tarihi evler üzerinde uygulanabilirliğine yönelik 

çalışma yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği tercih edilmiş ve 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formları, ilgili alan yazındaki hakemli dergi 

makaleleri, yüksek lisans ve doktora tezleri ve raporlardan esinlenerek hazırlanmıştır. Araştırmada 

hazırlanan görüşme formu iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümde araştırma sorularına nesnel ve geçerli 

cevap almak adına ilgili alan yazından esinlenerek hazırlanmış ucu açık on üç soru yer almaktadır. İkinci 

bölümde tarihi evlerde görüşülen yönetici veya işletme sahiplerine yönelik demografik sorular 

bulunmaktadır. Görüşmeler yüz yüze görüşme tekniği ile yapılmıştır. Aynı zamanda katılımcının izni 

alınarak görüşme ses kaydına alınmış ve hazırlanan form da doldurulmuştur. Araştırma sorularına 

verilen cevaplar değişkenliklerine göre sıralandırılmıştır. İçerik analizi için her katılımcıya birer rakam 

verilmiş, bu rakamlar katılımcının araştırmanın sorularına verdiği yanıtların not edildiği görüşme 

formunda belirtilmiştir. Ardından araştırmanın sorularının bulunduğu bir tablo oluşturulmuş ve 

katılımcıların verdiği yanıtlar ilgili soruların altına sıralanmıştır. Birbirine zıt yanıtlar farklı cümleler ile 

birbirine yakın cevaplar ise tek bir cümle ile ifade edilerek katılımcıların hangi cevabı verdiği, 

cevapların yanına katılımcı numarası yazılarak belirlenmiştir. 
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BULGULAR 

 

Araştırmanın sorularına yanıt alabilmek adına Düzce şehrinde yiyecek-içecek hizmeti veren dört tarihi 

evin sahibi ve/veya işletmenin yöneticisine hazırlanmış görüşme tekniği ile ucu açık on üç soru 

yöneltilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri. 

No Cinsiyet Yaş 
Medeni 

Durum 
Eğitim Meslek 

Çalışma 

Süresi 

İşletmedeki 

Pozisyon 

1  Kadın 47 Evli Lise Serbest  1-3 yıl Sahibi 

2  Kadın 50 Evli Lisans Turizmci 
15 yıl ve 

üzeri 

 

Sahibi 

3  Kadın 45 Bekar Lisans Serbest 8-11 yıl Sahibi 

4  Kadın  32 Evli 
Orta 

Öğretim 
İşçi (Turizm) 

1-3 yıl  

Yönetici 

Araştırmanın örneklemini oluşturan katılımcıların tamamı kadındır. Tüm katılımcıların yaş ortalaması 

44,2’dir. Katılımcılardan ikisinin uzun yıllardır turizm sektöründe çalıştığı saptanmıştır. 1, 2, ve 3 

numaralı katılımcı konak sahibi, 4 numaralı katılımcı ise konağın yöneticisidir. 

Araştırma sorularına güvenilir ve geçerli yanıtlar bulmak adına gerçekleştirilen görüşmelerden elde 

edilen veriler tablo 2’ de verilmiştir. 

Tablo 2. İçerik Analizi 

Sorun 

Sınıf No 

Açıklama Toplam 

Görüş 

Katılımcı 

No 

 

Soru 1 

 

Helal turizm ifadesi size neyi anımsatıyor? 

  

 Müslüman bir bireyin İslami yönden uygunsuz hiçbir hizmeti almadan 

turizm faaliyetlerini gerçekleştirmesi olarak tanımlanabilir 
 

1 

 

3 

 Domuz eti ve alkolün olmadığı turizm işletmeleridir. 2 2,4 

 Müslümanların gittikleri yerde yaptıkları ibadetlerdir. Mekke ve Medine 

gibi kutsal yerlerin ziyaret edilmesidir. 

 

1 

 

1 

Soru 2 İslam dini ile turizm arasında sizce nasıl bir ilişki vardır?   

 İslamiyet’in turizm içerisinde yer almasının doğru olduğunu 

düşünmüyorum. Müslümanların yaptıkları dini faaliyetler turizm adı 

altında yer almamalıdır.  

 

1 

 

3 

 İslam dininin gereklerini, tatil yaparken yerine getirilmesi için hizmet 

alınmasının son derece önemli olduğuna ve doğrudan bir ilişkisi olduğunu 

düşünüyorum.   

 

 

3 

 

1,2,4 

Soru 3 Hizmetler hemcins personel tarafından sunulmalı mıdır?  

 

 

 

 Gelen misafirlerin daha önce böyle bir tercihi olmadığı için ayrıca bu 

konuyla ilgili bir sorunla karşılaşmadığımdan dolayı gerek olduğunu 

düşünmüyorum.  

 

3 

 

1,2,4 

 Çalışanların kılık-kıyafet ve hal-hareketlerinin toplum ve İslam ahlakına 

uygun olmasının helal turizm konsepti için yeterli olduğunu 

düşünüyorum. 

 

1 

 

3 

Soru 4 Tarihi ev içerisinde kullanılan ürünler için helal sertifikası alınması 

hususunda ne düşünüyorsunuz? 
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 Bölge nüfusunun tamamına yakını Müslüman olması ve daha önce böyle 

bir talebin olmamasından dolayı bu konuya sıcak bakmamaktadır. Bu 

durumun Türkiye geneli için de söz konusu olmasından dolayı 

gayrimüslim ülkeler helal turizmle ilgili sertifikasyon çalışmaları 

yaparken Türkiye’nin de bu konuda geri kalmasına da neden olmuştur 

 

3 

 

1,2,4 

 Yapılan bu hamlelerin bir kesimi işletmeye çekerken başka bir kesimi de 

işletmeden soğutabileceğini düşünüyorum.  

 

1 

 

3 

Soru 5 Tarihi yapıların helal konseptli işletmelere dönüştürülmesine bakış 

açınız nedir? 

 

 

 

 Tarihi değerlerin sadece dönemine ait bir kimliğinin bulunmasının daha 

doğru olduğunu ve tarihi anlamda değerli olan kültürel mirasların 

kategorize edilmesinin doğru olmadığı düşünüyorum 

 

2 

1,3 

 Müslüman coğrafyalarında bulunan mimari eserlerin yine dönemindeki 

İslamiyet anlayışına uygun yapıldığından, böyle bir konsept üzerinden 

restore edilebilir.  

 

2 

 

2,4 

Soru 6 Yerel halkın helal konseptli işletmelere karşı sergiledikleri tutum 

nasıldır? 

 

 

 

 

 Böyle bir işletmenin devamlılığı adına yardımcı olacaklarını 

düşünüyorum.  
 

4 

 

1,2,3,4 

Soru 7 İslam dininin gereklerini yerine getirmek isteyen misafirlere bunu 

karşılayacak hizmet verilmekte midir? 

  

 Gelen misafirlerin istekleri üzerine gereken kuran-ı kerim, seccade gibi 

dini eşyalar verilmektedir. Namaz kılmak için bir oda işletme içerisinde 

bulunmaktadır. Tarihi evlerin iç mimarisinin İslamiyet inancına göre 

yapılmış olması da bu durumu kolaylaştırmaktadır. Odaların içerisinde 

çok eskiden kalma kıble gösteren semboller halen durmaktadır. 

 

3 

 

1,2,4 

 İşletmenin içerisinde, dini emirleri yerine getirebilecek herhangi bir alanın 

olmamasından dolayı böyle bir hizmet verilmemektedir. 

 

1 

 

3 

 

Soru 8 

Bugüne kadar helal turizm hususunda ek hizmet isteyen 

misafirleriniz oldu mu hangi hususlarda istek veya şikâyet aldınız 

mı? 

 

 

 

 

 Hizmet olarak sadece namaz kılmak isteyen misafirlere seccade, Kuran-ı 

Kerim ve tesbih verilmiştir. Bu konuya dair daha önce herhangi bir istek 

ya da şikayet almadım. 

 

3 

 

1,2,4 

 İşletmenin çevresinde ibadet yapılabilecek yerin olmamasından dolayı, 

gelen misafirler işletme içerisinde namaz kılabilecek bir alanın olması 

talebinde bulunmuştur.  

 

1 

 

3 

Soru 9  İslam dininde önemli gün ve gecelerde program hazırlanmalı mıdır?   

 

 

İşletme içerisinde böyle programlar yapılmakta ve büyük katılım 

olmaktadır.  Ayrıca işletmenin konumu ve yapısının müsait olması bu 

konuda önemli avantaj sağlamaktadır. 

 

3 

 

1,2,4 

 İşletmenin böyle programlar için uygun bir yapıya sahip olduğunu 

düşünmüyorum. 
 

1 

 

3 

Soru 10 
 

Helal turizmin ülkemizde halen emekleme aşamasında olmasını neye 

bağlıyorsunuz? 

 

 

 

 

 

Türkiye’nin genel inancının İslam dini olmasından dolayı bu turizm 

anlayışında istek ve talebin olmamasından dolayı ilerleme sağlamadığını 

ve ayrıca helal konseptli işletmelerin fahiş fiyat uyguladığını 

düşünüyorum. 

 

 

1 

 

 

3 

 Yeterli tanıtım ve reklamların yapılmamasından dolayı insanların bu 

turizm çeşidini yeteri kadar tanımadığını düşünüyorum. 
3 1,2,4 
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Soru 11 Helal turizm Türkiye’de ikamet eden insanların hayat tarzına uygun 

mudur? 

  

 Uygundur. 4 1,2,3,4 

Soru 12 Tarihi evlerin helal turizm konseptinde değerlendirilmesine yönelik 

sertifika çalışmalarına ihtiyaç var mıdır? 

  

 Böyle bir çalışmanın sadece helal konseptli hizmet verecek olan 

işletmelere uygulanmalıdır. 
4 1,2,3,4 

Soru 13 Tesis, helal konseptli hizmet almak isteyen misafirin beklentilerini 

karşılar nitelikte işlevlendirilebilir mi?  

 

 

 

 

 Evin yapısı helal konseptli bir işletmeye dönüştürülmesine son derece 

uygundur. Döneminin İslami anlayışına göre inşa edilmiştir.  
2 2,4 

 Yapılan restorasyon çalışmalarından dolayı böyle bir dönüşüme uygun 

olmadığını düşünmüyorum.   
2 1,3 

Alınan cevaplar, helal turizme uygun olan destinasyonlarda sektördeki paydaşlara, çalışanlara ve yerel 

halka helal turizm hakkında bilgi verilmesi gerektiğini göstermiştir. Tarihi evlerin helal turizm 

sertifikası alması ve evin hizmet birimlerinde kullanılan ürünlerin helal sertifikalı olmasıyla ilgili 

katılımcıların fikri sorulduğunda 3 katılımcı bu fikre sıcak bakıp, yapılan sertifikasyon çalışmalarından 

sonra denetleme yapılmasının da doğru olacağını belirtmiştir. Yalnızca 1 katılımcı ''yapılan bu 

hamlelerin bir kesimi işletmeye çekerken başka bir kesimi de işletmeden soğutabileceği'' cevabını 

vermiştir. 

Hizmetler hemcins personel tarafından sunulmalı mıdır sorusuna tüm katılımcılar, tarihi evde verilecek 

hizmetler için hemcins personelin çok önemli bir kriter olmadığını, çalışanların kılık-kıyafet ve hal-

hareketlerinin toplum ve İslam ahlakına uygun olmasının helal turizm konsepti için yeterli olduğu 

konusunda ortak fikri savunmuştur. 

Tarihi yapıların helal konseptli işletmelere dönüştürülmesine bakış açınız nedir sorusuna 2 katılımcı 

''Tarihi değerlerin sadece dönemine ait bir kimliğinin bulunmasının daha doğru olduğunu ve tarihi 

anlamda değerli olan kültürel mirasların kategorize edilmesinin doğru olmadığı düşünüyorum'' yanıtı 

verirken diğer 2 katılımcı Müslüman coğrafyalarında bulunan mimari eserlerin yine dönemindeki 

İslamiyet anlayışına uygun yapıldığından dolayı böyle bir konsept üzerinden restore edilebileceği 

görüşünde bulunmuştur. 

İslam dininin gereklerini yerine getirmek isteyen misafirlere bunu karşılayacak hizmet verilmekte midir 

sorusuna 3 katılımcının verdiği cevaplar analiz edilerek kısaca, gelen misafirlerin istekleri üzerine 

kuran-ı kerim, seccade gibi dini eşyalar verilmektedir. Ayrıca namaz kılmak için bir oda işletme 

içerisinde bulunmaktadır şeklinde toparlanabilir. Tarihi evlerin iç mimarisinin İslamiyet inancına göre 

yapılmış olması da bu durumu kolaylaştırmaktadır. Gözlem sonucu araştırmanın çalışma grubu olan tüm 

evlerdeki odaların içerisinde eskiden kalma kıble gösteren semboller halen durmaktadır. 

İslam dininde önemli gün ve gecelerde program hazırlanmalı mıdır sorusuna 3 katılımcını özetle cevabı, 

İşletme içerisinde böyle programlar yapılmakta ve büyük katılım olmaktadır.  Ayrıca işletmenin konumu 

ve yapısının müsait olması bu konuda önemli avantaj sağlamaktadır şeklinde toparlanabilir. 1 katılımcı 

aynı soruya ''İşletmenin böyle programlar için uygun bir yapıya sahip olduğunu düşünmediğim için bu 

konun dışında kalmayı tercih ediyorum'' cevabını vermiştir. 

Tarihi evlerin helal turizm sertifikası alması ve konağın hizmet birimlerinde kullanılan ürünlerin helal 

sertifikalı olmasıyla ilgili katılımcıların fikri sorulduğunda 1,2,4 numaralı katılımcılar bu fikre sıcak 

bakıp, yapılan sertifikasyon çalışmalarından sonra denetleme yapılmasının da doğru olacağını 

belirtmiştir. 3 numaralı katılımcı yapılan bu hamlelerin bir kesimi işletmeye çekerken başka bir kesimi 

de işletmeden soğutabileceğini düşünerek bu konuya dahil olmak istememiştir. Soru 6 incelendiğinde 

tarihi ev sahiplerinin, konakta verilecek hizmetler için hemcins personelin çok önemli bir kriter 

olmadığını, çalışanların kılık-kıyafet ve hal-hareketlerinin toplum ve İslam ahlakına uygun olmasının 

helal turizm konsepti için yeterli olduğunu düşündükleri görülmektedir. Katılımcıların verdiği cevaplara 
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genel olarak bakıldığında, helal turizm kavramıyla ilgili yapılacak akademik ve sektörel çalışmaların 

artması gerektiği görülmüştür. Katılımcıların neredeyse tamamı helal turizm kavramını yabancı olarak 

görmemiş, hatta Türkiye’de ikamet eden insanların yaşam tarzına uygun olduğunu belirtmiş, fakat net 

bir tanımda yapmamıştır. Bu durum şehirdeki turizm işletmelerinin sahipleri ve çalışanları dahil olmak 

üzere yerel halkın helal turizm konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini göstermiştir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yeniden işlevlendirme kavramı, bir şehrin, bir ülkenin ve bir coğrafyanın ekonomik gelişimi, somut ve 

somut olmayan miraslarını koruması konusunda önem arz etmektedir. Öyle ki tarihi bir olguya sahip 

olan yapıların bulundukları coğrafyanın yaşanmışlıklarının bir anlatımıdır. İnşa edildiği günden bu yana 

o coğrafyada yaşanan her olay ve olguya tanıklık etmiştir. Bu yaşanmışlıklar o yapıyı turistik anlamda 

çekici kılabileceği gibi, bulunduğu yörenin gelecek nesillerinde tarihi ve kültürel bir bilinçlenme 

uyandıracaktır. Yaşadığı yörede geçmişten hiçbir iz görmeyen birey, kültürü ve tarihi hakkında yeterli 

bilgiye ve hassasiyete sahip olamayacak, kültürünü yaşayamayacak ve koruyamayacaktır. Dolayısıyla 

yeniden işlevlendirme kavramı ve yapıların sürdürülebilirliği bir turizm stratejisi olmasının yanı sıra, 

aynı zamanda bir sosyal sorumluluktur. Tarihi evler bulundukları coğrafyanın yapısına uygun restore 

edilerek yeniden kullanıma kazandırılmaktadır. İnsanların kültürel bir kimliği olan yapılara olan 

ilgisinin artması ile somut ve somut olmayan değerlerin yeniden kullanılarak gelecek nesillere 

aktarıldığı görülmektedir. Türkiye’den bu duruma örnek teşkil edebilecek birçok yapı sıralanabilir 

(Sultan Ahmet Camii, Galata Kulesi, Safranbolu vb.). 

Yapılan araştırma da hem somut hem de kültürel bir miras olan, Düzce şehrinde bulunan ve tarihi bir 

özelliğe sahip olabilecek kadar eski dönemde inşa edilmiş evlerin, yine Türkiye’de ikamet eden birçok 

insanın yaşam tarzına uygun olan helal turizm kavramıyla aynı çerçevede inceleyerek, helal turizm 

konseptli tarihi evleri Düzce şehrinin, tarihine, somut ve somut olmayan kültürünün aktarılmasına ve 

ekonomisine ne denli katkıda bulunabileceği sorusunun cevabı araştırılmıştır. Araştırmanın yapıldığı 

Düzce kentinde bulunan tarihi evlere bakıldığı zaman bölge halkını ortak dini olan İslamiyet’in izleri bu 

evlerde oldukça rahat bir şekilde görülmektedir. Bu araştırmada Düzce kentinde bulunan, yeniden 

işlevlendirilmiş tarihi evler saptanmış ve bu evlerin ne ölçüde helal turizm konseptine uygun olduğu 

ortaya konmuştur. Ayrıca tarihi evlerde helal turizm konseptinin uygulanması konusunda 

işletmecilerinin bakış açısı saptanmış ve bu konseptin uygulanabilirliği saptanmıştır. 

Katılımcıların verdiği cevaplara genel olarak bakıldığında, helal turizm kavramıyla ilgili yapılacak 

akademik ve sektörel çalışmaların artması gerektiği görülmüştür. Verilen cevaplar şehirdeki turizm 

işletmelerinin sahipleri, yöneticileri ve çalışanları dahil olmak üzere yerel halkın helal turizm konusunda 

bilinçlendirilmesi gerektiğini göstermiştir. Helal sertifikanın ne olduğu ve helal sertifikaya sahip olmak 

için neler yapılacağına dair bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Tarihi evlerin yeniden işlevlendirme 

sayesinde ayakta tutularak şehrin ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Günümüzde 

kullanılmayan, terk edilmiş tarihi evlerin ve ilçelerdeki kullanılan ve kullanılmayan tarihi evlerin de 

yeniden kullanıma kazandırılması, sürdürülebilir olabilmesi için gelecek nesillere özgün haliyle 

aktarılabilmesi adına çalışmalar geliştirilmesi önerilmektedir. 

 

KAYNAKÇA 

Aksoy, A., Enlil, Z., Ünsal, D. F., Pulhan, G., Dinçer, İ., Zeren, G., Ahunbay, Z., Köksal, G. (2012).              

Kültürel Miras Yönetimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, I. Baskı, Web-Ofset, Eskişehir 

Aslı, A. T. I. L., Gülgün, B., & Yörük, İ. (2005). Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı. Ege 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(2), 215-226. 

Aydın, D. Ve Yaldız, E. (2010). Yeniden Kullanıma Adaptasyonda Bina Performansının Kullanıcılar 

Üzerinden Değerlendirilmesi, Metu Jfa, 27 (1): 1-22. 

Battour, M., Ve Ismail, M. N. (2015). Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges And Future. 

Tourism Management Perspectives. 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          376 

 

Boğan, E., Batman, O. Ve Sarıışık, M. (20-22 Mayıs 2016). Helâl Turizmin Kavramsal Çerçevesi Ve 

Türkiye’deki Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme, 3rd International Congress Of Tourism 

& Management Researches, Antalya, 14251440. 

Burden, E. (2004). Illustrated Dictionary Of Architectural Preservation : Restoration, Renovation, 

Rehabilitation, Reuse. New York: Mcgraw-Hill Press. 

Buyukarslan, B., & Guney, E. D. (2013). Endüstriyel Miras Yapılarının Yeniden İşlevlendirilme 

Süreci Ve İstanbul Tuz Ambarı Örneği. 

Carboni, M., Perelli, C., Sistu, G. (2014). Is Islamic Tourism A Viable Option For Tunisian Tourism? 

Insights From Djerba. Tourism Management Perspectives. 11. 1-9. 

Crescentrating. (2017). MasterCard - CrescentRating Global Muslim Travel Index -2017. Erişim: 30 

Ağustos 2018https://www.crescentrating.com/reports/mastercard-crescentrating-

globalmuslim-travel-index-gmti-2017.html. 

Duman, T. (2011). The Value Of Islamıc Tourısm:Perspectıves From The Turkısh Experıence, Islam 

And Cıvılısatıonal Renewal, 1-739 

Dyllick, T. Ve Hockerts, K. (2002). Beyond The Business Case For Corporate Government, 

Department Of Environment And Heritage. Avusturalya: Prion. 

Emrealp, S., 2005, Yerel Gündem 21 Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler El Kitabı, Iula-

Emme Yayını, Şubat. 

Enlil, Z. (1992). “Tarihi Bir Çevreyi Yaşatmak: Paris Ve Bologna’da Bütüncül Koruma Yaklaşımları” 

YTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Mf Şbp 92.039/02, 199-204. 

Gıfr (Global Islamic Finance Report), (2013). The Global Halal Industry: An Overview. 

Www.Gifr.Net/Gifr2013/Ch_13.Pdf, Erişim Tarihi: 14.06.2017. 

Göçer, P.Ö. (2003). “Devingen Toplum Esnek Mekânlar İster”, Arredamento Mimarlık, Sayı: 02, 

S.80- 83. 

Kaynaş, F. A., Pamukçu, A. ve Tanrısever, C. (2017). Repurposing Ottoman Mansions in Kastamonu 

in the Context of Halal Tourism. Ed. Aslan, C. ve Ördem, A. Ö. Social Science 1 içinde (75-

86). Akademisyen Kitabevi, Ankara. 

Küçüktaşdemir, D. (2013). “Türkiye’de Turizm Mimarisi Olgusunun Yerden Bağımsızlık, 

Kimliksizlik Ve Yeniden İşlevlendirme Kavramları Açısından İrdelenmesi: Akdeniz Bölgesi, 

Antalya Örneği” Hacettepe Üniversitesi, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans 

Tezi, S.53, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

Langston, C.; Wong, F. K.W; Huı, E.C.M. & Shen, L.Y. (2007) “Strategic Assessment Of Building 

Adaptive Reuse Opportunities İn Hong Kong”, Building And Environment. 

Mastercard & Amp; Crescentrating, (2015). “Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index 

2015”, Bymastercard & Amp;Crescentrating. 

Mohsin, A., Ramli, N., Ve Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal Tourism: Emerging Opportunities. Tourism 

Management Perspectives. 19. 137–143. 

Moravanzky, A. 2001. Modernin Mirasını Korumak, Arredamento Dekorasyon, Sayı 9, S.90-93 

Namın, Amin Tajzadeh (2012). “Islam And Tourism: A Review On Islamic Republic On Iran”, 

International Journal Of Management And Humanity Sciences, Vol:1, No:1, Ss.17-23. 

OIC, Organisation Of Islamic Cooperation. (Www.Oic-Oci.Org/Erişim:19.10.2013) 

Öktem, G. (2013). “Türkiyede Turizm Mimarisi Olgusunun, Yerden Bağımsızlık, Kimliksizlik Ve 

Yeniden İşlevlendirme Kavramları Açısından İrdelenmesi: Akdeniz Bölgesi, Antalya Örneği” 

Sanatta Yüksek Lisans Tezi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Ana Sanat Dalı, Hacettepe 

Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Özdemir, İ. M.; Kars, F. B. ; Şahin, S. (2005) ”İşlevsel Ve Fiziksel Eskimeye Alternatif Bir Tasarım: 

Ktü Hangar Binasının Kafeteryaya Dönüşme Si”, Tasarım Yayıngrubu, İstanbul, Sayı:153, 

100-103. 

Pamukçu H. (2017). Konaklama İşletmelerinde Helâl Turizm Standardizasyonu Önerisi, Yayınmış 

Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sbe 

Selçuk, M. (2006) Binaların Yeniden İşlevlendirilmesinde Mekânsal Kurgunun Değerlendirilmesi, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, 

Konya. 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          377 

 

Stas, N. (2007). “The Economics Of Adaptive Reuse Of Old Buildings A Financial Feasibility Study 

& Analysis”, University Of Waterloo, Master In Arts In Planning, Waterloo, Ontario, Canada. 

Sustainability, Business Strategy And Environment. 11.2. 130.141. 

Tanrısever, C., Saraç, Ö., & Aydoğdu, A. Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliği. 

Selçuk, M. (2006). “Binaların Yeniden İşlevlendirilmesinde Mekansal Kurgunun Değerlendirilmesi”, 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi Konya 

Tapan, M. (2007). “Soru Ve Cevaplarla Koruma”, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 

Şubesi Yayını, İstanbul 

Tekin, Ö. A. (2014). “İslami Turizm: Dünyadaki Ve Türkiye’deki Genel Durum Üzerine Bir 

İnceleme”.    Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi. The Journal Of International Social 

Research, Cilt: 7 Sayı: 29 

Uçkan, O. (2000). Korumadan Yeniden İşlevlendirmeye Sürdürülebilir Kent, Domus, 8,36-37. 

Uğursal, S. (2011). Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesi: İzmir Sümerbank Basma Sanayi 

Yerleşkesi Örneği (Doctoral Dissertation, Deü Fen Bilimleri Enstitüsü). 

United Nations, (1987), Report Of The World Commission On Environment And Development: Our 

Common Future 

Yılmaz, L. ve Güler, E. M. (2012). “Türkiye’de Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm Ve Tatil        

Algısındaki Değişme”, Iı. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 367-378, 12 – 15 

Nisan 2012,  Kemer, Antalya 

Zulkharnain, A., ve Jamal, S.A. (2012). Muslim Guest Perception Of Value Towards Syariah Concept 

Hotel. A. Zainal, S.M. Radzi, R. Hashim, C.T. Chik, R. Abu (Eds.), Current Issues İn 

Hospitality And Tourism, Research And Innovations. Taylor & Francis Group. London. 337-

340. 

https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/71058/turizm-sektor-temsilcileri-ilebulusmasinda-yaptiklari-

konusma.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          378 

 

Dünya’da ve Türkiye’de Helâl Turizmin Yeri ve Önemi 

Dr. Öğ. Üyesi Hüseyin PAMUKÇU 

Kastamonu Üniversitesi 

Turizm Fakültesi 

pamukcuhuseyin@gmail.com 

Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Turizm Fakültesi 

msariisik@sakarya.edu.tr 

Özet: 

Amacı: Bu çalışmanın amacı helal turizmin Dünya’da ve Türkiye’de yeri ve önemine binaen 

araştırmalar yapmak ve helâl turizm pazarının sağlayabileceği katkıları gün yüzüne çıkarmaktır. 

Araştırma Yöntemi: Bu çalışma nitel bir araştırma olup, veri toplama tekniği olarak doküman analizi 

tekniğinden faydalanılmıştır. Bunun yanında, ilgili kurumsal web sayfaları incelenmiştir. 

Bulgular: Helâl turizmin ulaştığı boyutları istatistiki olarak analiz edip dünya çapında veri toplayan 

kuruluşların raporları incelenmiştir. Helâl turizm zengin Arap turistlere has bir faaliyet olmaktan öte 

tüm Müslümanları kapsayan bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır ve helâl gıda ürünlerinin servis 

edilmesinden ötürü gayrimüslim turistlerin de tercih sebebi olmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler: Turizm eğilimleri çerçevesinde düzenlenen ve gelecekteki değişimlere ayak 

uydurabilen bir turizm politika ve stratejisi hem kaynakların etkin kullanılmasını sağlayacaktır hem de 

ülkeye her bakımdan turizmde rekabet avantajı sunacaktır. Güncel turizm eğilimlerine bakıldığında 

Müslüman nüfus yoğunluğunun fazla olması bakımından Türkiye’de rahat bir şekilde uygulanıp 

sürdürülebilirliğinin sağlanabileceği eğilimlerden birinin helâl turizm olduğu görülmektedir. 

Türkiye’nin helâl turizmde rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için hedef ve stratejilerini günlük planlar 

üzerine değil orta ve uzun vadeli planlar üzerine tesis etmelidir. Türkiye, hızla gelişen helâl turizm 

pazarında İslami inanç ve uygulamalara uygun bir destinasyon olduğunu ve farklı turistik ürün ve 

hizmetlerden oluşan tüm hizmetleri bünyesinde barındırdığını bu pazara göstermek üzere tanıtım ve 

pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermesi gerekmektedir.       

Kısıtlılıklar: Araştırma, literatür taraması sonucu ulaşılan kaynaklar (rapor, bildiri, makale ve tez gibi), 

konu ile ilgili güncel yayınlar, makaleler, haberler, araştırma kapsamındaki yerlerde gözlemler, görsel 

veri toplama ve İnternet erişimi ile sınırlıdır. 

Anahtar kelimeler: Turizm Politikaları, Turizm Eğilimleri, Helal Turizm 

 

SIGNIFICANCE OF HALAL TOURISM AND WHERE IT STANDS BOTH IN 

TURKEY AND IN THE WORLD 

 
Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to explore the significance of halal tourism both in Turkey and 

in the world and to uncover the potential of halal tourism has to offer for the tourism market. 

Method: This study was a qualitative design, and document analysis technique was used for data 

collection. In addition, web pages of relevant organizations were reviewed. 
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Findings: The size of halal tourism was analyzed statistically and reports of the worldwide data 

collectors were examined. The nature of halal tourism as a practice embracing all the Muslims, not only 

rich Arabic people, was explored and it was emphasized that this practice is also cherished by non-

Muslim tourists who prefer halal food products served as part of this practice. 

Results & Recommendations: Tourism policies and tourism strategy may allow the nations to gain 

competitive advantage while ensuring efficient use of resources, if such policies and strategy are based 

on tourism trends and designed in a way to keep up with the changes to come. A closer look at the 

current tourism trends showed that halal tourism is one of the tourism trends which is convenient for 

Turkey, given the majority Muslim population of the country, and that it may prove sustainable. In order 

for Turkey to gain competitive advantage in halal tourism, the sector will need to build their target and 

strategies on medium- and long-term plans, and not on short-term ones. In the rapidly growing halal 

tourism market, it is a must for the Turkish tourism sector to focus on advertising and marketing 

operations in order to communicate that it has all the necessary means to offer a wide range of touristic 

practices and services and that it is a destination suitable for Islamic beliefs and practices.       

Limitations: This study is limited to resources found in the literature review (reports, studies, articles, 

dissertations, etc.), recent publications on the subject, articles, news pieces, in-site observations, visual 

data collection and data found on the Internet. 

Keywords: Tourism Policies, Tourism Trends, Halal Tourism 
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Özet  
Gelişen iletişim ve bilgi teknolojileri sayesinde, tüketicilerin istek ve beklentilerinde de önemli değişimler 

yaşanmaktadır. Günümüzde tüketicilerin istekleri çok hızlı bir şekilde değişmekte ve bunlar üreticilere birer yeni 

talep olarak yansımaktadır. Tatil yapmak isteyen tüketicilerin de yeni bir talebi olarak helal turizm ortaya çıkmıştır. 

Buna bağlı olarak son yıllarda Türkiye’de konuya ilişkin akademik araştırmalarda da ciddi artışlar yaşanmıştır. Bu 

kapsamda çalışmada, Türkiye’de helal turizm alanındaki bilimsel çalışmalarda yaşanan artışın sebeplerini ortaya 

koymak amaçlanmaktadır. Söz konusu çalışmalarda helal turizm kavramının yeni ve moda olmasına bağlı olarak, 

literatürde yer alma kaygısının ana motivasyon olduğu fikrinden hareket edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak mülakat kullanılmıştır. Veriler Türkiye’deki turizm 

akademisyenlerinden toplanmıştır. Toplam 43 akademisyenden, sorulan 10 adet soru yardımıyla görüşleri 

alınmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre helal turizm ile ilgili çalışmalarındaki artışın kavramsal ve sektörel katkı, 

kavramın yeni ve modası oluşu ve literatürde yer alma kaygısı gibi sebepleri ön plana çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Helal Turizm, Akademik Araştırma, Türkiye 

 

 

IS HALAL TOURISM NEW FASHION OF ACADEMIC RESEARCHES IN  

TURKEY? 
 

Abstract 

Thanks to the developing communication and information technologies, significant changes are experienced in the 

demands and expectations of the consumers. Nowadays, the demands of consumers are changing very quickly and 

these are reflected as new demands on the producers. Halal tourism has emerged as a new demand of consumers 

who want to make a holiday. Accordingly, in academic research on the subject in Turkey in recent years it has 

experienced significant increases. In this context, the study aims to reveal the reasons for the increase in scientific 

studies in the field of halal tourism in Turkey. In the mentioned studies, due to the new and fashionable concept 

of halal tourism, the idea of taking part in the literature is the main motivation. Qualitative research methods were 

used in the study. Interview was used as data collection tool. Data were collected tourism academics in Turkey. It 

views were taken 43 academicians with the aid of 10 questions. According to the results of the research, reasons 

such as conceptual and sectoral contribution, new and fashion of the concept and anxiety in the literature have 

come to the fore to the increase in the studies related to halal tourism. 

Keywords: Halal Tourism, Academic Study, Turkey 
 

 

GİRİŞ 

Dünya hızla gelişmekte ve bu gelişmeler ile birlikte insanların yaşam biçimlerinde de önemli değişimler 

ortaya çıkmaktadır. İnsanlar bu gelişmelere ayak uydurmakta oldukça zorlanmaktadır. Bu anlamda 

insanların önemli bir kısmı zaman zaman geleneksel yaşam tarzı ile modern hayat arasında geçişler 

yaşayabilmekte ve bunda zorlanmaktadırlar. Hatta bu geçiş bazen öyle bir noktaya ulaşıyor ki geleneksel 

olanın kötü olduğu gibi bir imaj bile toplumsal yaşamda kendine yer bulmaktadır. Ancak burada önemli 

olan konu, geleneksel veya modern olandan ziyade insanı mutluluğa taşıyacak erdem, ahlak, aile, inanç, 

kültür gibi bireysel özellik ve toplumsal normlardır. Bu değerler sadece geleneksele özgü olmayıp, 

modern yaşayış içerisinde de yer almaktadır.  
 

Yukarıda sözü edilen gelişmelerin çarpıcı bir şekilde yaşandığı alanlardan biride turizmdir. Turizmin 

günden güne gelişiminin toplumlara ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda önemli katkıları olduğu 
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muhakkaktır. Ancak özellikle turizmin lüks bir tüketim olduğu algısı, kavramın toplum tarafından 

sıklıkla modern hayat tarzının bir biçimi olarak algılanmasına sebep olmaktadır. Bu durum turizm 

faaliyetlerine katılacak olan çok farklı talepleri de beraberinde getirmektedir. Öyle ki kadının meta 

olarak kullanıldığı turizm çeşitleri bile son zamanlarda telaffuz edilmeye başlanmıştır.   
 

Son zamanlarda bu taleplerden biri olarak farklı araştırmacılar tarafından bir konsept, bir yaklaşım veya 

bir turizm çeşidi olarak helal turizm kavramı da ön plana çıkmıştır. Tanrısever ve arkadaşları (2016, 

s.60) helal turizmi 11 yeni turizm trendinden birisi olarak ifade etmektedir. Aydemir (2013, s.661) bu 

yeni trendi dini turizm olarak değerlendirmektedir. Helal turizmi talep eden bir pazarın olması konuyu 

son zamanda önemli hale getirmiştir. MÜSİAD (2014, s.159) verilerine göre helal turizm 123 milyon 

kişinin yıllık dolaşımı ile turizm pazarının %12’nin biraz üzerinde seyretmektedir. Bu helal turizm 

pazarının potansiyelini ortaya koyan önemli bir veridir. Ayrıca helal turizm pazarındaki artışın yakın 

geçmişe sahip olması, bu trendin gelecekte daha da iyi bir noktaya gelebileceğini göstermektedir.  

Nitekim pazardaki gelişmelerin yanında, helal turizme ilişkin esaslar, kurallar ve standartlar getiren, 

kavramsal analizler içeren, işletme ve tüketicilerin görüşlerini ön plana çıkaran akademik çalışmaların 

sayısında da önemli artışlar yaşanmıştır (Şimşek, 2013; Oflaz, 2015; Arpacı ve Batman, 2015; Boğan, 

vd., 2016;  Pamukçu ve Arpacı, 2016; Pamukçu, 2017; Akdemir ve Selçuk, 2017; Sormaz, vd., 2017).  
 

Bu çalışmanın takip eden bölümünde helal turizm kavramına ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Bu 

konunun gerekliliği, çalışmanın amacı, gerekçeleri, araştırma sorusu ve çalışmada kullanılan yönteme 

ilişkin bilgilerin olduğu yöntem bölümü yer almaktadır. Sonrasında, çalışmanın verilerine ilişkin 

bulgulara yer verilmektedir. Çalışma sonuç ve değerlendirme bölümü ile tamamlanmaktadır.  

 

 

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Helal turizm kavramından önce helal kavramının tanımlanmasında fayda vardır. Allah’ın yasaklamadığı 

her şeye helal denmektedir. Yani Allah’ın kullarınca yapılmasında bir sıkıntı görmediği, onların 

yapmasına müsaade edilen davranış kalıplarına helal denilmektedir. Helal kavramının en sık telaffuz 

edildiği konu yiyecek-içecek tüketimidir. Özellikle Müslüman kesimin yiyecek ve içeceklerin helal 

etiketi veya helal sertifikası ile satışını onaylamaları bu kavramı çok sık gündeme getirmektedir 

(Batman, 2015, s.50). Ancak günümüzde helal kavramı hayatın her noktasında dikkat edilen bir 

hassasiyet olarak öne çıkmaktadır. 

Helal turizm Kavramı ile ilgili farklı tanımlamalar mevcuttur. Doğan (2010) helal turizmi kıyı 

bölgelerde yer alan işletmelerin İslami esaslara göre hizmet vermesi şeklinde tanımlanmaktadır. Burada 

hela turizmin kıyı bölgeleri ile sınırlı tutulması tanımı daraltmaktadır. En geniş tanımı ile helal turizm, 

bütün turizm hizmetlerinde genel mal ve hizmet tüketimi sunuş süreçlerinin İslami esaslara uygun olarak 

gerçekleşen turizm çeşidi olarak tanımlanabilir (Hassan, 2007; Carboni, vd., 2014; Jafari ve Scott, 2014; 

Arpacı ve Batman, 2015). Bu tanımlamalar helal turizm ile ilgili akademik çalışmaların bazı kavramları 

netleştirmekten uzak oluğunu göstermektedir. Özellikle bir turizm çeşidi, anlayışı, felsefesi, uygulaması 

veya konsepti olarak ele alınabilen kavramın tam olarak nasıl anlaşıldığının netleşmesi, kavramın 

isimlendirmesi sürecini de etkileyebilir.  

Helal turizm kavramı Müslüman kesimin talepleri doğrultusunda oluşmaktadır. Müslümanların turizm 

faaliyetlerinde kullandıkları her türlü hizmetin İslami esas ve kaidelere göre olmasını ifade etmektedir. 

Bu talepler, özellikle konaklama işletmeleri başta olmak üzere yiyecek ve içecek işletmelerine yönelik 

olabilmektedir. Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin ekonomik olarak gelişmeye başlaması,  bu 

ülkelerdeki gelirleri de arttırmıştır. Bu gelir artışı da söz konusu kesimin taleplerine daha duyarlı 

olunması sonucunu beraberinde getirmektedir (Doğan, 2008, s.21).  

Bu taleplerin yoğunlukla otel işletmelerine yönelik olması nedeniyle,  Türkiye’de de kavramın ilk 

uygulamalarının otel işletmelerinde gerçekleşmesini sağlamıştır. Özellikle 1990’lı yılların ikinci 

yarısında İslami oteller ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu otellerin ürün ve hizmetleri aynı guruba hitap 

etmeleri nedeni ile dini esaslara uygun olarak verilmektedir. 2002 yılında Türkiye’de sadece bir otel 

mevcutken, 2010’lu yıllardan itibaren Helal Turizm olarak sıkça ifade edilen ürün ve hizmetleri sunan 

işletmelerinde sayısı artmıştır (Yeşiltaş, Cankül ve Temizkan, 2012, s.196). Tekin (2014) 2013 yılı 

itibarı ile helal konseptte hizmet veren 152 turizm işletmesi olduğunu ifade etmektedir. Bu oteller 
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Türkiye’de zaman zaman “Helal Otel”, “İslami Otel”, “Muhafazakâr Otel”, “Alternatif Otel” ve 

“Tesettür Otel” kavramları ile de ele alınmaktadır (Arpacı ve Batman, 2016, s.1506). İnternettin gittikçe 

turizm endüstrisinde etkin olduğu bu dönemde, islamitailyerleri.com, islamioteldetatil.com, ispa.com, 

muhafazakarotelim.com, halalbooking.com, islamitatil.com, helaloteller.com, helaltatilvillaları.com 

gibi sitelerin çoğu bu talepleri karşılamak için hizmet vermektedir (Alternatif İslami Tatil, 2016).  

Tekin (2014, s.756) helal turizmi konsept kavramı ile değerlendirmektedir.  Helal turizm konseptine 

sahip işletmeler, ürünlerini, hizmetlerini ve sunumlarını İslami kaideleri göz önünde bulundurarak 

yapmak durumundadır. Bu gayeyi taşıyan işletmeler helal konseptine uygun işletmelerdir. Ancak bazı 

işletmeler bunun dışında kalmaktadır. Casino (kumarhane), alkollü ürün sunan pub ve barlar gibi bazı 

işletmeler verdikleri hizmet ve teknik nitelikleri gereği bu konseptte olamaz veya bu konsepte 

dönüştürülemez. 

Helal konseptli turizm işletmelerinin taşıması gereken bazı özellikler vardı. Bu özellikler bu işletmelerin 

helal turizme hizmet edip etmeyeceğinin en belirleyici nitelikleridir. Bunlar aşağıda verilmektedir 

(Özdemir, 2015, s.10; Arpacı, 2015, s.5); 
 

 Rekreasyon, havuz ve Spa alanlarının kadın ve erkeklere göre ayrılması 

 Her türlü alkollü içeceğin satışı, sunumu ve tüketiminin yasak olması, 

 Otel müşterilerinin ibadetlerini yapabileceği yerlerinin olması,  

 Odalarda kıble yönünü gösteren işaretlerin v seccade olması,  

 Banyo, tuvalet ve yatakların kıbleye göre konumlandırılmış olması,  

 Erkek müşterilere erkek, kadın müşterilere kadın çalışan hizmeti 

 Yiyeceklerinin güvenilir (Helal) olması 

 Çocuklar için İslami aktiviteler olması 

 Ramazan ayında iftar ve sahur imkânının olması 

 İslami aktivitelerin olması (sohbet, ilahi vs.) 

 Namaz saatleri göstergesinin olması 

Bütün bu özellikler için Batman (2015) kapsayıcı olacak nitelikte bir değerlendirme yapmaktadır. Helal 

turizm faaliyetlerinde; gıdanın helal olması, eğlencenin helal olması ve ortamın helal olması olmak 

üzere üç temel nokta ön plana çıkmaktadır. Bu üç temel bileşenlerden herhangi birinin sağlanmadığı 

yerlerde helal turizmden söz etmek oldukça güçtür.  

Helal turizm ile ilgili yapılan akademik çalışmalarda bazı problemlerin olduğunu söylemek 

gerekmektedir.  İlk olarak söz konusu çalışmaların bazılarında helal turizmin genellikle konaklama 

perspektifi ile ele alınmasıdır. Eğer helal turizm konaklama hizmetlerine indirgenecekse kavram neden 

bu kadar çok boyutlu, büyük bir pazar ve ne anlam ifade ettiği ile ilgili konularla tartışılmaktadır? 

İkincisi, bazı çalışmalarda helal turizm algısı, helal turizm beklentisi veya helal turizme yönelik bakış 

açıları gibi konuların yanlış zamanlarda ve örneklemlerde çalışılmasıdır. Helal turizm ile ilgili 

kavramsal bir altyapı oluşturulmadan, metodolojik kaygıların ön planda olduğu araştırmaların yapılması 

problem olarak değerlendirilebilir. Üçüncü olarak ise konunun yeni ve popüler olmasından dolayı, 

konuya ilgi duyan araştırmacıların sayısındaki fazlalıktır. Bu önemli ve yaygın bir sorun olup sadece 

helal turizmle de ilgili değildir. Örneğin Gastronomi turizminde de aynı problemin olduğu söylenebilir. 

 

 

YÖNTEM 

Helal turizm talebi giderek aratan pazar haline gelmektedir.  Yeni bir trend olarak değerlendirilen bu 

konu ile ilgili son zamanlarda çok fazla akademik çalışma da yapılmaktadır (Akyol ve Kılınç, 2014; 

Dinçer ve Bayram, 2017; Baysal, 2017; Bilgin 2017). Bu akademik çalışmaların artması bazı endişeleri 

de beraberinde getirmektedir. Çünkü konu ile ilgili yapılan çalışmalarda, literatürde yer alma kaygısının 

merak duygusuna hâkim olduğu gözlemlenmektedir. Bu anlamda çalışmada konun yeni ve moda 

olmasının çalışmaların artışındaki en önemli sebep olduğu öngörüsüyle hareket edilmiştir.  Dolayısıyla 

Türkiye alan yazında helal turizm ile ilgili giderek artan akademik çalışmaların artışında konun yeni ve 

moda olmasının etkileri ile literatürde yer alma kaygısının olup olmadığının araştırılması bu çalışmanın 

amacını oluşturmaktadır.  
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Çalışmada nitel araştırma yöntemlerin yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak mülakat tekniğinden 

yararlanılmıştır. Mülakat tekniklerinden ise yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmış ve 

katılımcılara daha açıklayıcı olması açısından destekleyici sorular sorulmuştur. Araştırmacılar 

tarafından oluşturulan 14 soruluk soru formu alınan uzman görüşleri neticesinde 10 ana soruya 

indirgenmiştir. Bu sorular yardımıyla katılımcılardan helal turizm ile ilgili kavramsal ve pazar bilgisine 

yönelik görüşleri ve Türkiye alan yazında helal turizm ile ilgili nicelik olarak artan akademik 

çalışmaların artışındaki sebeplere ilişkin görüşleri alınmıştır. Örneklem hesaplamasına gidilmemmiş ve 

cevapların tekrarından sonra veri toplama sürecinin tamamlanması hedeflenmiştir. 40 kişiden sonra 

cevapların birbirini fazla tekrar etmesi nedeniyle 43 akademisyenden alınan veriler üzerinden raporlama 

yapılmıştır. Elde edilen veriler her bir soru için ayrı ayrı değerlendirilirmiştir. Tablolar yardımıyla 

verilen görüşlerin yanı sıra, katılımcıların verdiği doğrudan cevaplara da yer verilmiştir.   

 

 

BULGULAR 

Bulgularda verilen cevapların sıklık değerleri ile katılımcıların bazı ifadelerine doğrudan yer verilmiştir. 

Sıklık değerlerinin hesaplanmasında SPSS programında yararlanılmıştır. Doğrudan ifadeler sıklık 

değerlerini destekleyecek şekilde ve rastgele katılımcılardan alınmıştır. Tablo 1’de verilen bulgular helal 

turizm bilgisini ölçmeye yöneliktir. Katılımcıların tamamı helal turizm ile ilgili fikir sahibi olduklarını 

belirtirken, katılımcıların yaklaşık %80’ni ise helal turizmi bir gereklilik olarak ifade etmektedir. Helal 

turizm ile ilgili bilgi düzeyi genellikle helal turizm pazarı ile ilgilidir. Bu pazarı küçük ve bir niş pazar 

olarak gören katılımcılar olduğu gibi, pazarı geniş bir pazar olarak görmektedir. Helal turizm az veya 

çok olma durumuna bakılmaksızın talep gören bir pazar olduğu için, birçok katılımcı tarafından bir 

gereklilik olarak görülmektedir. Bu konulara dair bazı katılımcıların görüşleri aşağıda verilmektedir; 

 Helal turizm küçük ve niş pazar olarak değerlendirebilir. Konuya ilişkin verilen ve özellikle 

potansiyel ile ilgili öngörüler sunan sayısal veriler abartılmaktadır.  

 Helal turizm yatırım yapılması gereken büyük bir pazardır. 

 Dünyada hem Müslüman nüfus, hem de bunların gelirlerinde artış sağlanması beklenmektedir. 

Dolaysıyla bunların taleplerinin sağlanması gerekmektedir. Kıyı turizmindeki taleplerinin 

karşılanması için de helal turizm gereklidir. Sadece Türkiye ile ilgili bir durum değil, Müslüman 

birçok ülkede bu talep söz konusudur. Dolaysıyla bütün bunlar helal turizmi bir gereklilik olarak 

ortaya çıkarmaktadır.  

 Helal turizm daha çok yurt dışında yaşayan Müslümanlar ve yurt içinde yaşayıp tatilini İslami 

şartlara uygun bir şekilde geçirmek isteyen turistler tarafından tercih edilmektedir. Bu yüzden 

pazar olarak olması gerekli olduğunu düşünüyorum. Fakat isim olarak ‘helal turizm’ olarak değil 

de, farklı isimlerle de tanımlanabileceğini düşünüyorum.  

 Bir pazar olduğu için olması gerektiğini düşünüyorum. Ama abartılmamalıdır.  

 Pazar ile ilgili büyük bir rant var. Dert helal turizmi ve helal kavramından ziyade ekonomik 

kazançtır.   

Tablo 1: Helal Turizm Bilgisine Yönelik Görüşler 

SORULAR Evet Hayır 

Helal turizm ile ilgili fikriniz var mı? 
n* 43 0 

% 100,0 0 

Helal turizm bir gereklilik mi? 
n* 35 8 

% 81,4 18,6 

Helal turizm ile ilgili endişeleriniz var mı? 
n* 13 30 

% 30,2 68,8 

Helal turizmi bir turizm çeşidi olarak değerlendirebilir mi? n* 6 37 
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% 14,0 86,0 

Helal turizm kavramı kalmalı mı? 
n* 9 36 

% 20,9 79,1 

* Katılımcı sayısını ifade etmektedir. 

Katılımcıların yaklaşık %30’unun helal turizm ile ilgili endişeler taşıdığı Tablo 1’den anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların %86’sını oluşturan büyük bir çoğunluğu ise helal turizmin bir turizm çeşidi olarak 

değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Katılımcıların yaklaşık %80 ise helal turizm 

kavramının değişmesi gerektiğinin ve alternatif isimlerle kullanılması gerektiğini söylemektedir.  

Özellikle helal turizmi bir konseptin dışında, bir turizm çeşidi veya anlayışı olarak değerlendirmenin, 

helal dışı uygulamaları haram gibi gösteren kesin bir ayrışmanın olabileceğine dair endişeler söz 

konusudur. Dolaysıyla helal turizmin bir turizm çeşidi olmanın ötesinde belli bir İslami kesimin 

isteklerini içeren bir konsept veya bir turizm anlayışı gibi değerlendiren katılımcılar çoğunluktadır. Bu 

sebeplerden dolayı, kavramın helal turizm yerine farklı alternatif isimlerle kullanılmasının daha doğru 

olacağını savunan katılımcılarda çoğunluktadır. Bu üç değerlendirmeye ait bazı katılımcıların görüşleri 

aşağıda verilmektedir; 

 Helal turizm ile ilgili şimdilik endişem yok. Ancak böyle devam etmesi halinde zamanla bütün 

topluma dayatılmasından korkuyorum. İster istemez bu tür uygulamaların zamanla toplumu 

ayrıştırma problemini doğuracağından endişeliyim.   

 Helal turizm bir turizm çeşidi olmaktan ziyade inanç turizmi altında İslami hassasiyetleri ön 

planda uttan bir anlayış veya konsept olarak yer almalıdır. Bu anlayışı sağlayan herhangi bir 

isim kullanılabilir. İsmin çok fazla önemi yoktur.  

 Helal turizm ile ilgili endişelerim var. Özellikle otel işletmeleri bir mescitle helal olduklarını idea 

edebiliyorlar. Hem sertifikasyon hem de denetleme prosedürleri ile ilgili endişelerim var.  Bu 

durum için bir yetki biriminin olması yararlı olur.  

 Helal turizm bir turizm çeşidi değildir. Bir tatil anlayışı veya sürdürülebilir turizm gibi bir turizm 

yaklaşımı olabilir.  

 Helal turizm isminin kullanılmasında bir sakınca yoktur. Ancak helal turizmi bir turizm çeşidi 

olarak görmüyorum.  

 Bu konudaki en temel düşüncem helal diyerek tesislerin, destinasyonların İslamiyet’i bir 

pazarlama aracı kullandıklarıdır. 

 Helal turizm kavramı yerine Müslüman dostu turizm kullanılabilir. Özellikle helal turizm,  tesettür 

turizmi yada İslami turizm gibi isimleri doğru bulmuyorum.  

 Helal turizm ismi kalmalıdır. Alternatifleri içinde en iyisi helal turizmdir.  

 Helal turizm dışında isimler kullanılmalıdır. Çünkü bu durumda diğer turizm çeşitleri haram mı? 

İslami turizm, helal konseptli tatil veya otel gibi isimler kullanılabilir.  

 Helal turizm ismi çok keskin bir ifadedir. Eğer meselle belli bir kitlenin İslami kurallara göre tatil 

yapması ise, isim muhafazakâr turizm olabilir. 

Tablo 2’de katılımcıların helal turizm ile ilgili akademik çalışmalara ilişkin görüşleri yer almaktadır. İlk 

olarak katılımcıların yaklaşık %30’nun helal turizm ile ilgili çalışma yaptığı tespit edilmiştir. Konuya 

ilişkin çalışma yapanlar amaçlarını, yapmayanlar ise gerekçelerini ifade etmişlerdir. Konuya ilişkin bazı 

katılımcıların görüşleri aşağıdaki gibidir;  

 Helal turizm ile ilgili çalışmalar yaptım. Çünkü helal gıda ve sertifikasyon gibi konular ilgimi 

çekmektedir.  

 Helal turizm ile ilgili çalışmalar yaptım. Özellikle kavramsal çerçevenin oluşmasına yönelik 

çalışmalar yaptım.  

 Helal turizmle ilgili çalışmalar yaptım, Yapmaya da devam edeceğim. İster literatürde yer alma 

kaygısı, ister konun yeni olması isterse de ilgi ve merak. Ne amaçla yaptığım kimseyi 

ilgilendirmez.  

 Helal turizm ile ilgili çalışmam yoktur. Zaman kısıntından dolayı yapamadım. Fırsatım 

olduğunda özellikle kavramın aydınlatılması, standartlarının oluşturulması, konuya ilişkin 

suiistimallerin azaltılması gibi konularda çalışmak isterim. 
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 Helal turizm ile ilgili çalıma yapmadım. Çünkü Çalışma alanlarım farklı ve helal turizm ilgili 

alanım olmadığı için konuyla ilgili şeyleri merak etmiyorum. 

 Helal turizm ile ilgili çalışma yapmadım. Çünkü kavram ile inanç ticarileştiriliyor. Ben bunun bir 

parçası olmayı asla istemem.  

 Çalışma yapmadım. Çünkü konu ilgimi çekmemektedir. Ayrıca konuya ilişkin çevremde çalışma 

yapıp katılımcılarla aynı duygulara sahip olmayan araştırmacılar var. Benim katılımcılarla aynı 

duygulara ve kültüre sahip olmamam da çalışma yapmamda etkilidir.   

Katılımcıların görüşlerinin birbirine en yakın dağılımı gösterdiği konu, helal turizm ile ilgili akademik 

çalışmaların konun kavramsal veya pazar olarak gelişiminin hedeflenip hedeflenmemesidir. %58’lik bir 

kısım söz konusu çalışmaların konun kavramsal ve pazar olarak gelişiminin hedeflenmediğini ifade 

etmektedir. Aksi görüşü savunanlar ise özellikle çalışmaların konun kavramsal gelişime olan 

katkılarının daha çok olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların neredeyse %90’ı helal turizm ile ilgili 

çalışmalarda yaşanan artışında konun yeni ve moda olmasının etkileri olduğu görüşündeler. Aynı şekilde 

konuya ilişkin bilimsel çalışmalardaki bu sayısal artışı literatüre yer alma kaygısına bağlayan 

katılımcıların oranı ise %93’tür. Bu durum bilimsel gelişmenin önünde önemli bir engeldir. 

Tablo 2: Helal Turizm ile İlgili Akademik Çalışmalara İlişkin Görüşler 

SORULAR Evet Hayır 

Helal turizm ile ilgili çalışma yaptınız mı? 
n* 13 30 

% 30,2 69,8 

Bu bilimsel çalışmalarla konun kavramsal veya pazar olarak gelişimi hedeflenmekte midir? 
n* 18 25 

% 41,9 58,1 

Bu bilimsel çalışmaların artmasında konun yeni ve moda olmasının etkileri var mıdır? 
n* 38 5 

% 88,4 11,6 

Bu bilimsel çalışmaların artmasında literatürde yer alma kaygısı var mıdır?  
n* 40 3 

% 93,0 7,0 

Literatürde yer alma kaygısı ile yapılan bu çalışmaların kavramın metodolojik ve pazar 

olarak gelişimine olumsuz yansımaları olabilir mi? 

n* 36 7 

% 83,7 16,3 

* Katılımcı sayısını ifade etmektedir. 

Çünkü bu düşüncelerle yapılan bilimsel çalışmalar bilimsel katkı sağlamaktan uzak kalabilirler. 

Katılımcıların %83,7’si ise araştırmacıların bu kaygı ile hareket etmelerinin kavramın metodolojik ve 

pazar olarak gelişimine olumsuz yansımalarının olacağını düşünmektedir. Bu kısım ile ilgili bazı 

katılımcı görüşleri aşağıdaki gibidir; 

 Evet, bu kavramın bu kadar kullanılması ve akademik çalışmaların yapılması kavramsal ve pazar 

olarak geliştirilmesi içindir.  

 Bu konuya ilişkin çalışmaların artması kavramsal gelişmeyi hedeflerken, pazar olarak gelişimi 

hedeflememektedir. Tam tersine önemli ve büyük bir pazar olduğu için helal turizm ile ilgili 

çalışmalar artış göstermektedir. 

 Helal turizm ile ilgili akademik çalışmaların giderek artmasındaki ana motivasyon konun yeni ve 

moda olmasıdır.  

 Bütün çalışmalar veya araştırmacılar için konunun moda olması ve literatürde yer alma kaygısı 

ile hareket edildiğini söylemek yanlış olur. Ama niyetle hareket etmeyenlerin sayısı çok azdır.  

 Türkiye’de bu çalışmaların sayısındaki artışın popüler kültür ve siyasi konjonktür gibi iki ana 

sebebi vardır. 

 Konuya ilişkin akademik çalışmalar yapan samimi ve ilgili kişiler söz konusudur. Ancak 

çalışmaların önemli bir kısımda atıf alma, ilk olma ve ismini tanıtma gibi düşüneler hâkimdir. 
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 Helal turizm ile ilgili çalışmaların artmasında konun yeni ve moda olmasının belirleyici olduğunu 

düşünüyorum.  Bazı akademisyen veya akademisyen adayları kendilerini ön plana çıkarma 

hevesiyle sığ çalışmalar yapabilmektedir. 

 Helal turizmin nispeten yeni bir konu olması araştırmacıların ilgisini bu alana yönlendirmiş 

olabilir. Zaman içinde mevcut cazibenin biteceğini düşünüyorum.  

 Helal turizm ile ilgili yapılan akademik çalışmaların artışında literatürde yer alma kaygısı vardır. 

Çalışmalar bu maksatla yapılsa bile bu çalışmaların helal turizm ile ilgili kavramsal çerçevenin 

oluşmasına katılarının olacağını düşünüyorum.  

 Son yıllarda konu ile ilgili akademik çalışmaların artışında literatürde yer alma kaygısından 

ziyade, kavramın daha çok benimsetilmek ve genişletilmek istenmesinin payı olduğunu 

düşünüyorum. 

 Bu çalışmaların artmasındaki temel neden yeni bir alan olması, boşlukların fazla olması, 

rekabetin az olmasıdır. Bu alanda yapılacak ilk çalışmalar atıf alma konusunda önemli bir 

avantaja sahip olacak ve dolayısıyla bu alana yönelen akademisyenler bilinirlik ve 

tanınırlıklarını arttırma arzusundadırlar. Bunlar için ilgi ve merak ikinci plandadır. Söz konusu 

çalışmaların helal turizmin kavramsal olgunlaşmasına katkıları olabilir, Ancak sektörel anlamda 

gelişmeye katkı sağlayacaklarını düşünmüyorum. 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Helal turizm bazı araştırmalara göre büyük bir pazar, bazılarına göre ise küçük veya niş bir pazar olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak ortada boyutu fark etmeksizin ekonomik gücü yüksek belli bir talep 

bulunmaktadır. Bu yönüyle bu talebe karşılık verecek arzın olması bir gerekliliktir. Dolaysıyla bu 

pazardan yararlanmak isteyen destinasyonlardaki kamu ve özel sektör işletmelerinin buna uygun bir 

davranış sergilemeleri olağandır.  

Helal turizm ile ilgili bazı konuların netleştirilmesinde yarar vardır. Öncellikle bu kavram bir turizm 

çeşidi değil, sadece konaklama, seyahat, yeme-içme vb. tüm turistik alanlarda uyulması veya 

uygulanması gereken bir anlayış veya konsept olarak değerlendirebilir. Bununla birlikte, bu konseptin 

helal turizm olarak adlandırılması, bazı çevrelerce sakıncalı görülmesi de söz konusudur. Çünkü helal 

kavramı aynı dine mensup olanlar için olmasa da diğer dinlerin mensupları için keskin bir ayrışmayı da 

içermektedir. Dolaysıyla helal turizm kavramı insanlarda temel turistik hizmetlerin dışındaki 

faaliyetlerini harammış gibi bir algı oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu haliyle bir grubun talebi için 

olumlu bir durum ortaya çıkarken, geriye kalanların talebi ile ilgili olumsuz bir durum ortaya 

çıkabilmektedir. Baz katılımcıların görüşleri neticesinde konuya ilişkin helal turizm yerine Müslüman 

olma vurgusu veya konunun konsept olma özelliğini ön plana çıkaran isimler tercih edilebilir.  

Araştırma sonuçlarına göre; helal turizm ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların artmasında konunun yeni 

ve moda olmasının önemli etkileri vardır. Bu bilimsel çalışmalar için tehlike arz eden bir durumdur. 

Çünkü bilimsel çalışmalar için çıkış noktası herhangi bir konunun yeni ve moda olmasından ziyade ilgi 

ve merak duygularıdır. Buna bağlı olarak, helal turizm ile ilgili çalışma yapan araştırmacılar da 

literatürde yer alma kaygısının yüksek olduğu söylenebilir. Literatüre katkı yapma fikrinin yerini 

literatürde yer alma veya atıf sayısını arttırma vb. kaygılar alırsa; bilimsel gelişmenin zarar görmesi söz 

konusu olabilecektir. Böyle bir durumda bilimsel gelişim yavaşlar ve hatta durma noktasına gelebilir. 

Ayrıca konu ne olursa olsun, bilimsel çalışmalarda moda olanı çalışmak veya literatürde yer alma 

kaygısı taşımak, ilgili konuya sektörel, metodolojik veya kavramsal açıdan katkı yapmayı engelleyebilir.  
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Özet 
Günümüz pazarlarında marka ve ürün bolluğu ile karşı karşıya kalan işletmeler, rekabette üstünlük elde edebilmek 

üzere, bilinç düzeyi yüksek olan tüketicilere yeni alternatifler sunabilmek için yenilikçi farklı stratejilere yönelmek 

durumunda kalmışlardır. Giderek yükselen pazar potansiyeline sahip olan ve tüketicilerin dini inançlarına uygun 

ürün ve hizmet geliştirerek değer yaratmak amacıyla ortaya çıkan helal turizm çerçevesindeki ürün ve hizmetler 

de yenilikçi ürün olarak kabul edilebilmektedir. Helal turizm ürün pazarı, gerek büyüyen yapısı ve gerekse dini 

hassasiyetlere sahip tüketiciler için değer sunumu noktasında birçok boyutuyla tanımlanması önem taşıyan bir 

özelliğe sahiptir. Bu araştırmada, içeriği ve niteliği açısından sürekli gelişim gösteren helal turizm ürünlerine 

yönelik tüketicilerin ürün ilgilenimi üzerinde tüketicilerin bireysel yenilikçilik özelliklerinin etkili olup 

olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 402 tüketici üzerinde yapılan anket çalışmasından elde edilen 

veriler analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, tüketicilerin bireysel yenilikçilik özelliklerinin dört, helal 

turizm ürün ilgilenimi boyutlarının ise üç faktör altında toplandığı belirlenmiştir. Yenilikçilik boyutları ve ürün 

ilgilenimi boyutları arasında çeşitli ilişkiler olup, bireysel yenilikçiliğin helal turizm helal turizm ürün ilgilenimi 

üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, pazarlama uygulamacıları ve bu alanda çalışma 

yapacak olan araştırmacılara çeşitli öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Helal Turizm Ürün İlgilenimi, Bireysel Yenilikçilik 

 

RELATIONS BETWEEN INDIVIDUAL INNOVATION AND HELAL TOURISM PRODUCT 

INVOLVEMENT 

Abstract 

In today’s markets, enterprises faced with an abundance of brands and products, so they have had to turn to 

innovative strategies to offer new alternatives to highly conscious consumers in order to gain competitive 

advantage. Products and services within the framework of halal tourism, which have an increasing market potential 

and are created to create value by developing products and services that are appropriate to the religious beliefs of 

consumers, can also be considered as innovative products. The Halal tourism product market is characterized by 

many dimensions in terms of both the growing structure and the value presentation for consumers with religious 

sensitivities. In this study, it is aimed to investigate whether consumer's individual innovation characteristics are 

effective on product involvement of consumers for halal tourism products which show continuous improvement 

in terms of content and quality. For this purpose, the data obtained from the survey conducted on 402 consumers 

were analyzed. According to the results, it was determined that the individual innovation characteristics of the 

consumers were collected under four factors, product involvement dimensions were collected under three factors. 

There are various relationships between dimensions of innovation and dimensions of halal tourism product 

involvement, and it has been determined that individual innovation has an impact on halal tourism product 

involvement. According to the research results, various suggestions have been presented to marketing practitioners 

and the researchers who will work in this field. 

KeyWords: Halal Tourism Involvement, Individiual Innovation  
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GİRİŞ 

İşletmeler, tüketicilerin artan bilinç düzeyi ve değişen pazar koşulları ile birlikte, rekabette üstünlük elde 

edebilmek için gerek üretim süreçlerinde gerekse ürün ve hizmetlerinde rakiplerine göre farklılaşmak 

durumundadırlar. Pazarda rakiplere göre farklılaştırılmış bir konumlandırma olarak bilinen köşe tutucu 

ya da niş stratejide işletmeler, uzmanlık gerektiren ve tüketicilerin özellikli ihtiyaçlarına yönelik ürün 

ve hizmet sunan faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Dini hassasiyetlere dayalı, tüketicilerin özel 

ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, köşe tutucu stratejisinin uygulandığı farklı ürün, hizmet ve 

süreçlerden oluşan “helal turizm” anlayışı, tüm dünyada ve Türkiye’de hızla yaygınlaşmaktadır. 

Büyüme hızı yüksek olan bu pazar potansiyelini değerlendirmek için pazarda doğru stratejilerin 

geliştirilmesi ve olabilecek risklerin önlenmesi gerekmektedir (Bilgili ve Özkul, 2018).  

İslami kurallar çerçevesinde ortaya çıkan, bir turizm çeşidi olmayıp, turizmin bütün çeşitlerinin helal 

turizm kapsamında değerlendirildiği helal turizmde (Batman & Arpacı, 2015) yiyecek-içecek servisi, 

ibadetleri yerine getirebilme altyapısı, kadın-erkek turistlere islami kurallara uygun aktivite alanları ve 

bu kurallara uygun kıyafetler ile aileler tarafından kullanılabilecek karma plajlar ile hizmet sunabilen 

konaklama tesislerine olan talep son yıllarda giderek artmaktadır. 2015 yılı verilerine göre helal turizm 

gelirleri dünya çapında 145 milyar dolara ulaşmıştır. Malezya, bu gelirden en yüksek payı alan ülkelerin 

başında gelmektedir. 2017 yılında 131 milyon turist kapasitesine ulaşan ve 2020 yılında 156 milyon 

turist ve 220 milyar dolar ile helal turizm pazarının toplam pazarın %20’sine ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. Bu pazardan pay alabilmek için İsviçre, Avustralya, İspanya ve Tayland gibi nüfusunun 

çoğunluğu Müslüman olmayan ülkelerin de turistleri çekmek için pazarlama çabaları gösterdiği 

bilinmektedir (CrescentRating, 2018). Dünya Turizm Örgütünün araştırmalarına göre, küresel turizm 

endüstrisinin yıllık ortalama büyüme oranı %3,3 olarak bilinmektedir. Yapılan araştırmalara göre, helâl 

turizm pazarının büyüme oranı ise %4,8 ile küresel büyüme oranının üzerinde gerçekleşmektedir (Çetin, 

2017:18).  

Hızla büyüyen ancak göreli olarak oldukça yeni ve her geçen gün gelişmekte olan bu pazarda sunulan, 

oldukça kapsamlı ürün ve hizmet çeşitlerini içeren “Helal Turizm” kavramına yönelik çok çeşitli 

araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan bu araştırmalarda helal turizme yönelik yaklaşımlar ön plana 

çıkmaktadır. İslami ilkelere uygun dinlenme ve eğlenme faaliyetlerinin gerçekleştiği, islami değerler ve 

öğretilerin, ahlakın yüksek standartlarının bulunduğu turizm anlayışı içerisinde (Boğan, Batman & 

Sarıışık, 2016) farklı uygulamalar tartışılmaktadır. Bu tartışmanın sadece akademik boyutta değil ülke 

yönetimiyle birlikte kent dinamikleri, üniversitesiler, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşların ortak 

bir yapı içerisinde yapılması, politika ve stratejilerin oluşturulması oldukça önemlidir (Pamukçu ve 

Sarıışık, 2017).  

Tüketiciler, ürün ya da hizmetlere yönelik satın alma karar süreçlerinde birçok faktörden 

etkilenmektedirler.  Ancak, satın alma kararlarını etkileyen faktörler incelendiğinde iki temel faktör 

olduğunu söylemek mümkündür. Bunlardan biri satın alınan ürün diğeri ise bireyin özellikleridir. 

Tüketiciler, satın alma karar sürecinde kendi bireysel özellikleri ile ürün arasında bir bağlantı arayışına 

girmektedirler. Bu bağlamda, olayları, nesneleri veya ürünleri algılarken tüketicilerin onlara ne derecede 

önem atfettiklerinin, bu ürünleri kendileriyle ne kadar alakalı bulduklarının bir göstergesi olarak ifade 

ilgilenim kavramı ortaya çıkmaktadır. Bireylerin etraflarındaki olayların, nesnelerin yahut ürünlerin 

onlar için önem derecesi ve kendileri ile ilişkili olup olmamaları durumu değişik zaman ve şartlarda 

farklılıklar gösterebilir. İlgilenim, tüketicinin içinde bulunulan belirsizliği yenmek amacı ile kullandığı 

bir bilişsel tepki olarak tanımlanabilir (Koç, 2007:244-245).  

Ürün ilgilenimi herhangi bir tüketicinin belli bir ürünle kurduğu ilişki ile ilgili bir kavramdır. Aynı 

zamanda belli bir ürüne tüketicinin verdiği kişisel değer olarak da ifade etmek mümkündür (Lyons & 

Henderson, 2005:320). Ürün ilgilenimi risk, değer, haz, sosyal tüketim özelliği gibi çeşitli unsurlardan 

etkilenmektedir. Risk (Day, vd., 1995), haz, sosyal tüketim özelliği (Ozansoy, 2009:30) arttıkça, 

tüketicilerin ürüne karşı ilgilenim düzeyleri de artmaktadır. Tüketicilerin ürünlere yönelik 

ilgilenimlerini etkileyen en önemli özelliklerinden biri de bireysel özellikleridir. Helal turizm ürünü gibi 

yenilikçi ürünlere yönelik ilgilenim düzeyini etkileyen faktörlerden birinin de bireyin yenilikçiliklik 
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özelliklerinin olduğu düşünülmektedir. Tüketici yenilikçiliği, sosyal yenilikçilik, bireysel yenilikçilik, 

teknolojik yenilikçilik gibi birçok yenilikçilik boyutu bulunmaktadır. Ürünün özellikleri ile tüketicinin 

yenilikçilik özelliği arasındaki ilişkinin doğru bir şekilde kurulabilmesinde hangi yenilikçilik türünün 

ele alınacağı önemli bir konudur.  

İlgilenim ile yenilikçilik arasındaki ilişkileri üzerine yapılan araştırmalara ilişkin yazın incelendiğinde, 

az sayıda araştırma olduğu görülmüştür. Alam (2002) tarafından yapılan ve alandaki temel 

çalışmalardan olan bir araştırmada, tüketicilerin yenilikçilik sürecine katılımları araştırılmıştır. 

Magnusson vd. (2003)’nin araştırmasında ise, tüketicilerin yeni hizmet geliştirmeye yönelik fikirlerinin 

profesyonel hizmet tasarımcılarının ürettikleri fikirlerden daha iyi olabildiği belirlenmiştir. Tüketici 

yenilikçiliği ile ürün ilgilenimi arasındaki ilişkileri araştıran Kambar (2016), tüketicilerin cep telefonu 

satın alma kararlarında bu iki değişken arasında anlamlı ilişkiler olduğunu belirlemiştir.  

Hirschman (1980), bireysel yenilikçiliği “bireysel olarak yenilikleri arayıp bulma arzusu” olarak 

tanımlamıştır.  Öte yandan, her bir bireyin bir ölçüde yenilikçi olduğunu ve hayatı boyunca yeni olarak 

algıladığı ürünleri, nesneleri ve fikirleri belli ölçüde benimsediğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, bireysel 

yenilikçiliği herhangi bir ürünün, hizmetin ya da fikrin bir birey tarafından yeni olarak algılanması 

şeklinde tanımlamak mümkündür (Rogers, 2003). Dolayısıyla, bireysel yenilikçilik bir disiplin, bireyin 

öğrenme yeteneği ve bu öğrendiklerini uygulama yeteneği olarak da değerlendirilebilir. Bununla 

birlikte, bireyin bir fikri yenilik olarak algılayıp algılamadığını belirlemek, bireyin yeniliğe karşı 

göstermiş olduğu tepkinin belirlenmesi ile mümkün olabilecektir.  

Drucker (2002), bir ürünün yeni olarak algılanma hızının beş faktörden etkilendiğini öne sürmüştür. 

Birincisi, yeni ürünün mevcut ürünlere göre ne ölçüde üstün olduğunu ifade eden görece üstünlük 

özelliğidir. Uygunluk olarak adlandırılan, yeni ürünün tüketicilerin değerleri ile ne derece uygun olduğu 

ile ilgilidir. Üçüncü olarak yeni ürünün kullanılmasının ne derece zor olduğu ile ilgili karmaşıklık 

unsurudur. Yeni ürünün ne derecede sınırlı ölçülerde kullanılabilirliğini ifade eden bölünebilirlik 

özelliği dördüncü faktördür. Son faktör ise, ürünün kendini gösterme özelliği olarak tanımlanan, yeni 

ürünün faydalarının tüketici tarafından kolayca benimsenmesi ile ilgilidir. Helal turizm ürününe yönelik 

ilgilenim düzeyi ile tüketicinin bireysel yenilikçilik özelliği arasındaki ilişkinin incelenmesinde, bireyin 

yeni ürün ya da hizmetleri merak etmesi, araştırması ve fikir edinmesi, öğrendiklerini benimsemesi veya 

uygulaması olan bireysel yenilikçilik özelliğinin kullanılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Buradan hareketle, araştırmanın “H1: Bireysel yenilikçilik, helal turizm ürün ilgilenimi üzerinde 

etkilidir” hipotezi geliştirilmiştir.  

Bu araştırmada, bireysel yenilikçilik ile helal turizm ürün ilgilenimi arasındaki ilişkiler belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırma verileri, seyahat eden tüketicilerin yer aldığı sosyal medya ortamında elektronik 

yöntemle uygulanan anket çalışması ile elde edilmiştir. Elde edilen verilere uygulanan istatistiki analiz 

sonuçlarına göre, pazarlama araştırmacıları ve bu alanda çalışma yapacak olan araştırmacılar için çeşitli 

öneriler geliştirilmiştir.  

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Hizmet süreçleri, ürün çeşitliliği ve içeriği bağlamında özellikli yapıya sahip olan helal turizm pazarı 

dünyada ve ülkemizde hızla büyümektedir. Dini hassasiyetlere sahip olan tüketicilerin bu ihtiyaçlarına 

cevap vererek değer yaratmanın yanında sürekli büyüyen pazardan pay alabilmek açısından da bu pazara 

yönelik strateji geliştirmek oldukça önemlidir. Bu pazarın tanımlanmasına yönelik araştırmalar 

incelendiğinde, ürün ilgilenimi konusunda yeteri kadar araştırmanın yapılmamış olması da bu çalışma 

sonuçlarının bu pazara önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada, helal turizm ürünleri 

yenilikçi ürün olarak ele alınmış, tüketicilerin bireysel yenilikçilik özellikleri ve helal turizm ürün 

ilgilenimi arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Böylece, bilgi teknolojilerinin 

gelişmesi ile birlikte sayıları giderek artan yenilikçi tüketiciler pazarının helal turizm ürünlerine olan 

ilgileniminin sağlanabilmesine yönelik strateji önerileri sunulması hedeflenmiştir.   

Araştırmanın Kapsamı, Sınırları ve Örneklem Süreci 
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Araştırmanın anakütlesini ülkemizde yaşayan, turizm hizmeti satın alan tüketiciler oluşturmaktadır. Bu 

tüketicilere kolay ulaşabilmek üzere, seyahat eden tüketicilerin sosyal medya ortamında bir araya 

gelerek oluşturdukları topluluklara üye olanlar ile örneklem çerçevesi sınırlandırılmıştır. Araştırmada 

kolayda örneklem yöntemi kullanılarak, gönüllülük ilkesiyle elektronik ortamda uygulanan anketler 

%95 güven sınırları 0.05 önem düzeyi ile 402 örnek üzerinde gerçekleştirilmiştir.  

Veri Toplama Aracı ve Analiz Yöntemi 

Araştırmada verileri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketler demografik sorular, bireysel 

yenilikçilik ölçeği ve ürün ilgilenimi ölçeği olmak üzere üç grup sorudan oluşmaktadır. Demografik 

sorularda katılımcıların profilini tanımlamak amacıyla yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir düzeylerini 

belirlemeye yönelik sorular yer almıştır. Beşli likert tipi ölçek ile katılımcılara yöneltilen soru grubunda 

ise, 20 ifade, fikir önderliği, değişime direnç ve risk alma olmak üzere 3 boyuttan oluşan orijinal bireysel 

yenilikçilik ölçeği (Hurt, Joseph ve Cook, 1977: 61) ve 16 ifadeden ilgi/önem, haz, sembolik değer, risk 

önemi ve risk olasılığı olmak üzere 5 boyuttan oluşan orijinal ürün ilgilenimi ölçeği (Laurent ve 

Kapferer, 1985) yer almıştır. Likert ölçeği derecelendirmesi şu şekilde kullanılmıştır. 1 (Kesinlikle 

Katılmıyorum), 2 (Katılmıyorum), 3 (Ne Katılıyorum/Ne Katılmıyorum), 4 (Katılıyorum), 5 (Kesinlikle 

Katılıyorum).     

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS ve Lisrel istatistik programlarında analiz edilmiştir. Araştırma 

değişkenlerinin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Araştırma verilerinin orijinal ölçek 

boyutlarına uygunluğunu belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizleri yapılarak ölçek geçerlilikleri 

test edilmiştir. Orijinal ölçek boyutlarına uygunluk göstermeyen veriler için açımlayıcı faktör analizi 

yapılarak uygun boyutlar belirlenmiştir (Hair, 1998:99). Değişkenler arasındaki ilişkiler kanonik 

korelasyon analizi ile belirlenmiştir. Analiz sonucunda ulaşılan sonuçlar doğrultusunda hem turizm 

işletmelerindeki pazarlama uygulamacılarına hem de bu alanda çalışma yapan araştırmacılara yol 

gösterici öneriler sunulmuştur. Yukarıda açıklanmaya çalışılan teori ışığında geliştirilen araştırma 

modeli ve araştırma hipotezi aşağıda sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

                   

Şekil 1: Araştırma Modeli 

H1: Bireysel yenilikçilik helal turizm ürün ilgilenimi üzerinde etkilidir.  

 

 

 

BULGULAR ve YORUM 

 

Anketin 402 katılımcısından elde edilen verilere ilişkin istatistiki analizler yapılarak sonuçlar aşağıdaki 

tablolarda gösterilerek yorumlanmıştır.  

 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılan cevaplayıcıların demografik özellikleri Tablo.1’de gösterilmiştir.  

 
Tablo 1: Demografik Özellikler 

                                                             

Sayı/Oran 

 

 

 Sayı Yüzde 

Bireysel Yenilikçilik 

Fikir Liderliği 

Değişime Direnç 

Risk Alma 

Helal Turizm Ürün İlgilenimi 

İlgi/Önem 

Haz 

Sembolik Değer 

Risk Önemi 

Risk Olasılığı 
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Demografik Özellikler 

Cinsiyet Kadın  185 46,0 

Erkek 217 54,0 

Yaş  18-27 150 37,3 

28-37 126 31,3 

38-47 92 22,9 

48-57 34 8,5 

Gelir 2000 TL ve Altı 29 7,2 

2001-4000 TL 120 29,9 

4001-6000 TL 72 17,9 

6001-8000 TL 61 15,2 

8001 TL+ 120 29,9 

Eğitim İlköğretim 15 3,7 

Orta Öğretim 25 6,2 

Üniversite 176 43,8 

Lisans Üstü  186 46,3 

TOPLAM 402 100,0 

 

Araştırmaya katılanların %54’ünün erkek, %68,6’sının 18-37 yaş grubunda, %63’ünün 4001 TL ve 

üzeri gelir grubunda, %90.1’inin üniversite ve lisansüstü mezunlardan oluştuğu görülmüştür. Eğitim 

düzeyi yüksek olanların araştırmaya yoğun katılımının, anketlerin uygulandığı internetteki seyahat 

gruplarının yer aldığı ortamlardaki kişilerin eğitim düzeylerinin yüksek olması ve bu kişilerin anket 

yapmaya ilgilerinin daha yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Bireysel Yenilikçilik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi 
Katılımcıların bireysel yenilikçilik özelliklerini belirlemek üzere, orijinal ölçekte yer alan 3 boyuta 

uygunluğunu test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ancak analiz sonucuna göre 

verilerin orijinal ölçeğe uygun olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç üzerine katılımcıların 

değerlendirmeleri için yönlendirilen 20 değişkene açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bu 

değişkenlere güvenilirlik analizi yapılmış, önerilen değişkenler elendikten sonra %85,5 Cronbach’s alfa 

değeri bulunmuştur. Bu bir araştırmanın güvenilirliği için çok yüksek bir değerdir. Çok sayıda 

değişkenden birbirleri arasında ilişki değeri yüksek olanların belli faktörler altında toplanarak 

özetlenmesine imkan sunan faktör analizinin anlamlılığını belirlemek üzere KMO Barlett testi 

yapılmaktadır (Hair, 1998:99). Değişkenler arası ilişkileri belirlemek amacıyla Barlett’s testi kullanılmış 

ve 3253.649 değeri bulunmuş, bu değerin p<0.01 düzeyinde anlamılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Tablodan görüldüğü gibi, örneklem yeterliliği (0.805) yüksektir.  

 

Tablo 2: KMO and Barlett’s Testi 
Örneklemin Yeterliliği 

Ki-Kare 

Serbestlik Derecesi 

Anlamlılık 

0.805 

3253,649 

120 

0.000 

 

Analiz sonucunda 4 faktör elde edilmiştir. Katılımcıların bireysel yenilikçilik özellikleri 4 ana başlık 

altında gruplandırılmış ve her bir faktör kendisini oluşturan değişkenleri temsil edecek şekilde 

isimlendirilmiştir. Elde edilen bu faktörler Tablo.3.de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3: Bireysel Yenilikçilik Faktörleri 
Tutum Faktörleri Ortalama 

 

Faktör 

yükleri 

Özdeğer  Varyans 

yüzdesi 

Faktör 1: Yaratıcılık ve Fikir Liderliği 

Cronbach’s Alfa=84,4 

  3,606 22,539 

Y11: Yaratıcı bir kişi olduğumu düşünüyorum. 3,8682 0,760   
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Y9: Düşünce ve davranışlarımın yaratıcı ve özgün olduğunu 

düşünürüm. 

3,7786 0,733 

Y12: Yenilikler konusunda gruba liderlik etmekten 

hoşlanırım 

3,7761 0,720 

Y8: Yenilikçilik konusunda insanları kolay etkileyen bir kişi 

olduğumu düşünürüm. 

3,6343 0,702 

Y14: Düşünce ve davranışlarımla çevremdekileri özgün 

olmaya teşvik ettiğimi düşünürüm. 

3,8358 0,657 

Y19: Cevaplanmamış sorular beni çözüm bulmaya yöneltir. 3,8682 0,619 

Faktör 2: Yenilikçilik ve Risk Çatışması  

Cronbach’s Alfa=78,8 

  3,027 18,916 

Y16: Problemlere ve belirsizliklere karşı mücadele ederim. 4,0796 0,740   

Y18: Yeni fikirlere açık biriyim. 4,2562 0,740 

Y7: Çevremdeki insanların kabul ettiğini görene kadar yeni fikirleri 

benimsemem. 

3,9229 0,678 

Y2: Yeni şeyleri denemekten hoşlanırım. 3,9627 0,556 

Y1: Yenilikleri takip ettiğim için arkadaşlarım sık sık benden bilgi 

ve öneri alırlar. 

3,5746 0,545 

Y4: Yeni fikirleri kabul etme konusunda genellikle dikkatli 

davranırım. 

3,7861 0,500 

Faktör 3: Değişime Direnç 

Cronbach’s Alfa=70,9 

  2,082 13,014 

Y17: Yenilikleri dikkate almadan önce diğer insanların o yeniliği 

kullandığını görmek isterim. 

3,3010 0,821   

Y13: Çevremdeki insanların işine yaradığını görünceye kadar 

yenilikleri kabul etmede isteksiz davranırım. 

3,7886 0,776 

Faktör 4: Yenilik Arayışı 

Cronbach’s Alfa=73,9 

  1,947 12,171 

Y5: Problemleri çözmek için genellikle yeni yöntemler bulurum. 3,9353 0,863   

Y3: Bir şey yaparken, yeni yollar olup olmadığını araştırırım. 4,2886 0,802 

TOPLAM   

Cronbach’s Alfa= 0,855 

  
 66,640 

 
Tablo 3’de görüldüğü üzere, elde edilen faktörler ilişkiler setinin %66.640’ını açıklamaktadır. Faktörler, 

altında yer alan değişkenlerin özelliklerine göre isimlendirilmiştir. Sonuçlara göre; birinci faktör toplam 

varyansın %22.539’unu açıklamaktadır. En düşük faktör ise %12,171 oranında toplam varyansı 

açıklamaktadır.  Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların bireysel yenilikçilik özellikleri 

incelendiğinde “Yaratıcılık ve Fikir Liderliği” faktörünü en önemli faktör olarak görmektedirler. 

İkinci faktör, “Yenilikçilik ve Risk Çatışması”dır. Üçüncü faktör “Değişime Direnç”, dördüncü faktör 

“Yenilik Arayışı”, olarak belirlenmiştir. Orijinal ölçekten farklı olarak son faktörün öne çıktığı 

görülmüş, diğer üç faktörün orijinal ölçeğe benzer boyutlar olduğu görülmüştür.  

Ürün İlgilenimi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi  
Katılımcıların helal turizm ürün ilgilenimini belirlemek, orijinal ölçekte yer alan 5 boyuta uygunluğunu 

test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ancak analiz sonucuna göre verilerin orijinal 

ölçeğe uygun olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç üzerine katılımcıların değerlendirmeleri için 

yönlendirilen 16 değişkene açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bu değişkenlere güvenilirlik analizi 

yapılmış, önerilen değişkenler elendikten sonra %81,7 Cronbach’s alfa değeri bulunmuştur. Bu bir 

araştırmanın güvenilirliği için yüksek bir değerdir. Çok sayıda değişkenden birbirleri arasında ilişki 

değeri yüksek olanların belli faktörler altında toplanarak özetlenmesine imkan sunan faktör analizinin 

anlamlılığını belirlemek üzere KMO Barlett testi yapılmaktadır. (Hair, 1998:99). Değişkenler arası 

ilişkileri belirlemek amacıyla Barlett’s testi kullanılmış ve 3482.337 değeri bulunmuş, bu değerin 

p<0.01 düzeyinde anlamılık gösterdiği belirlenmiştir. Tablodan görüldüğü gibi, örneklem yeterliliği 

(0.777) yüksektir. 
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Tablo 4: KMO and Barlett’s Testi 
Örneklemin Yeterliliği 

Ki-Kare 

Serbestlik Derecesi 

Anlamlılık 

0.777 

3482,337 

78 

0.000 

 

Analiz sonucunda 3 faktör elde edilmiştir. Helal turizm ürün ilgilenimine yönelik tüketici tutumları 3 

ana başlık altında gruplandırılmış ve her bir faktör kendisini oluşturan değişkenleri temsil edecek şekilde 

isimlendirilmiştir. Elde edilen bu faktörler Tablo.5.de gösterilmiştir. 

Tablo 5: Helal Turizm Ürün İlgilenimi Faktörleri 
Tutum Faktörleri Ortalama 

 

Faktör 

yükleri 

Özdeğer  Varyans 

yüzdesi 

Faktör 1: Haz ve Önem (Cronbach’s Alfa=95,02)   4,488 34,52 

U6: Bir helal turizm ürünü satın almak bana mutluluk verir. 2,9552 0,920   

U2: Helal turizm ürününe gerçekten çok ilgi duyarım. 2,9751 0,905 

U5: Helal turizm ürünü almak kendime bir hediye vermek gibidir. 2,6940 0,898 

U1: Helal turizm ürünü satın almak benim için son derece 

önemlidir. 

3,0672 0,893 

U4: Kendime bir helal turizm ürünü almak benim için bir tür 

zevktir. 

2,6318 0,887 

Faktör 2: Sembolik Değer (Cronbach’s Alfa=85,0)   2,388 18,36 

U8: Birinin seçtiği helal turizm ürünü onun kişiliği hakkında 

ipuçları verir. 

3,2910 0,908   

U7: Birinin seçtiği helal turizm ürününe bakarak o kişi hakkında 

bir şeyler söyleyebilirim. 

3,1891 0,882 

U9: Seçtiğim helal turizm ürünü kişiliğimi yansıtır. 2,8507 0,747 

Faktör 3: Risk Önemi ve Olasılığı (Cronbach’s Alfa=71,1)   2,202 16,94 

U12: Bir helal turizm ürünü satın aldıktan sonra kötü bir seçim 

yaptığımı anlarsam kendime çok kızarım. 

3,5423 0,761   

U13: Helal turizm ürünle karşılaştığımda kararımı verirken  her 

zaman ufakta olsa zarar ettiğim hissine kapılırım. 

2,8557 0,655 

U11: İhtiyaçlarımı karşılamayan bir helal turizm ürünü almak 

gerçekten can sıkıcı bir durumdur. 

3,7114 0,633 

U15: Bir helal turizm ürünü seçmek oldukça  zor bir karardır. 2,8109 0,618 

U14: Bir helal turizm ürünü satın aldığımda gerçekten onu mu 

almış olmam gerektiğini bilemem. 

2,7736 0,584 

TOPLAM   

Cronbach’s Alfa=0,817 

  
 69,82 

Tablo 5’de görüldüğü üzere, elde edilen faktörler ilişkiler setinin %69.827’ini açıklamaktadır. Faktörler, 

altında yer alan değişkenlerin özelliklerine göre isimlendirilmiştir. Sonuçlara göre; birinci faktör toplam 

varyansın %34.521’ini açıklamaktadır. En düşük faktör ise %16,940 oranında toplam varyansı 

açıklamaktadır.  Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların helal turizm ürün ilgilenim faktörleri 

incelendiğinde “İlgi/Önem ve Haz” faktörünü en önemli faktör olarak görmektedirler. Orijinal 

ölçekteki üç boyut helal turizm ürün ilgileniminde tek faktörde toplanmıştır. İkinci faktör, “Sembolik 

Değer”, üçüncü faktör ise “Risk Önemi ve Olasılığı”dır. Son faktör de orijinal ölçekteki risk ile ilgili 

iki faktörün birleşiminden oluşmuştur.  

3.4.Bireysel Yenilikçilik ve Helal Turizm Ürün İlgilenimi Arasındaki İlişkiler 

Bireysel yenilikçilik ve helal turizm ürün ilgilenimi arasındaki ilişkileri, bireysel yenilikçiliğin helal 

turizm ürün ilgilenimi üzerindeki etkisini belirlemek üzere, her bir ölçek çoklu boyuttan olması 

nedeniyle, tüm boyutların etkileşimini birlikte ölçebilmek için kanonik korelasyon analizi 

uygulanmıştır. Analiz sonuçları aşağıdaki tablolarda gösterilerek yorumlanmıştır.  
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Tablo 6: Bireysel Yenilikçilik ile Helal Turizm Ürün İlgilenimi Arasındaki Kanonik Korelasyon Analizi 

Sonucu Elde Edilen Fonksiyonlar 

Kanonik 

Fonksiyon 

Kanonik 

Korelasyon 

Katsayısı(Rc) 

Kanonik 

Kök 

Wilk’s 

Lambda 
Ki-Kare 

Serbestlik 

Derecesi 

İstatistiksel 

Anlamlılık 

1 0,339 0,114 0,852 63,801 12,000 0,000 

2 0,170 0,028 0,962 15,273 6,000 0,018 

3 0,096 0,009 0,991 3,662 2,000 0,160 

 
Bireysel yenilikçilik ve helal turizm ürün ilgilenimi boyutlarının veri setleri için korelasyon katsayısının 

anlamlı olduğu 2 fonksiyon olduğu görülmektedir. 1. fonksiyon için “anlamlılık düzeyinin p<0,01; 2. 

fonksiyon için p<0.05 düzeyinde anlamlı görülmüştür. Dolayısıyla bu fonksiyonlardaki veri setleri 

arasındaki kanonik korelasyon katsayılarının anlamlı olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, bireysel 

yenilikçiliğin helal turizm ürün ilgilenimi üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmanın “H1: 

Bireysel yenilikçilik helal turizm ürün ilgilenimi üzerinde etkilidir” hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 7: Bağımsız ve Bağımlı Değişken Veri Setleri Arasındaki Korelasyon Matrisi 

 İlgi/Önem ve Haz Sembolik 

Değer 

Risk Önem ve Olasılığı 

Yaratıcılık ve Fikir Liderliği 0,0657 0,2144 0,1381 

Yenilikçilik ve Risk Çatışması 0,1933 0,1887 0,1321 

Değişime Direnç -0,1744 -0,0360 -0,1631 

Yenilik Arayışı 0,0787 0,0996 0,0145 

 
Tablo 7’de bireysel yenilikçilik veri setleri (bağımsız değişken) ile helal turizm ürün ilgilenimi veri 

setleri (bağımlı) arasındaki korelasyon değerleri gösterilmiştir. Buna göre en güçlü ilişkinin “Yaratıcılık 

ve Fikir Liderliği boyutu ile Sembolik Değer boyutu (0,21)” arasında olduğu görülmektedir. Diğer bir 

ifadeyle, yaratıcılık ve fikir liderliği yüksek olan yenilikçi bireylerin helal turizm ürün ilgilenimlerinin 

Sembolik Değer boyutuna yönelik olduğu anlaşılmaktadır.  Diğer ilişkiler incelendiğinde, “Yenilikçilik 

ve Risk Çatışması ile İlgi/Önem ve Haz boyutu (0,19) ve Sembolik Değer boyutu (0,19)” arasında da 

olumlu bir etkileşim bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, yenilikçi olup aynı zamanda yeniliğe yönelik 

risk çatışması yaşayan katılımcıların helal turizm ürünlerine ilgi duydukları, önemli gördükleri ve haz 

duygularının öne çıktığı, ayrıca sembolik olarak bu ürünlere anlam yükledikleri görülmektedir. 

“Değişime Direnç Boyutu ile İlgi/Önem ve Haz Boyutu (-0,17) ve Risk Önemi ve Olasılığı boyutu (-

0,16)” arasında olumsuz bir ilişki bulunmaktadır. Değişime direnç arttıkça, bu ürünlere yönelik 

ilgi/önem ve haz duyma azalmakta, bu ürünlerin doğru satın alınmaması riski de önemsenmemektedir. 

“Yenilik Arayışı boyutu ile Risk Önem ve Olasılığı Boyutu (0,15)” arasındaki ilişkiye göre, yenilik 

arayışında olan tüketicilerin helal turizm ürünlerinin satın alma sürecini riskli ve önemli algıladıkları 

ilgilenimlerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır.    

 

Tablo 8: Helal Turizm Ürün İlgilenimine Ait Kanonik ve Çapraz Yükler 

 

Bireysel 

Yenilikçilik 

Kanonik Yükler Çapraz Yükler 

1.Fonksiyon 2.Fonksiyon 3.Fonksiyon 1.Fonksiyon 2.Fonksiyon 3.Fonksiyon 

İlgi/Önem ve 

Haz 

-0,724 0,468 0,507 -0,246 0,079 -0,049 

Sembolik 

Değer 

-0,587 -757 -0,288 -0,199 -0,129 -0,028 

Risk Önemi 

ve Olasılığı 

-0,680 -0,086 0,728 -0,231 -0,015 0,070 

 

Tablo 8’de görüldüğü gibi, elde edilen birinci fonksiyonun kanonik yüklerinde birinci sırada “ilgi/önem 

ve haz” (-0,724), ikinci sırada “risk önemi ve olasılığı”(-0,680), üçüncü sırada “sembolik değer”(-0,587) 

yer almıştır. Sonuçlara göre araştırmaya katılanların helal turizm ilgileniminde öne çıkan en önemli 
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faktörün bu ürünlere yönelik “ilgi/önem ve haz” olduğu belirlenmiştir. Değişkenler seti arasındaki 

çapraz ilişkilere bakıldığında en yüksek katsayısı olan değer yine “ilgi/önem ve haz”(0,246) boyutunda 

gerçekleşmiştir. Bunu “risk önemi ve olasılığı (-0,231)” boyutu ikinci sırada takip etmiştir.  

Tablo 9: Bireysel Yenilikçilik Boyutlarına ait Kanonik ve Çapraz Yükler 

 

Bireysel 

Yenilikçilik 

Boyutları 

Kanonik Yükler Çapraz Yükler 

1.Fonksiyon 2.Fonksiyon 3.Fonksiyon 1.Fonksiyon 2.Fonksiyon 3.Fonksiyon 

Yaratıcılık ve 

Fikir 

Liderliği 

-0,541 -0,834 0,017 -0,183 -0,142 0,002 

Yenilikçilik 

ve Risk 

Çatışması 

-0,737 -0,202 -0,584 -0,250 -0,034 -0,056 

Değişime 

Direnç 

0,611 -0,573 -0,436 0,207 -0,097 -0,042 

Yenilik 

Arayışı 

-0,257 -0,228 -0,691 -0,087 -0,039 -0,066 

 
Bireysel yenilikçilik boyutlarının kanonik yüklerinde birinci fonksiyonda en yüksek katsayısı olan değer 

“Yenilikçilik ve Risk Çatışması”(-0,737); ikinci sırada “Değişime Direnç” (0,611); üçüncü sırada 

“Yaratıcılık ve Fikir Liderliği” (-0,541); dördüncü sırada “Yenilik Arayışı” (-0,257) olduğu 

görülmektedir. Çarpraz ilişkilerde birinci fonksiyonda da en yüksek değer “Yenilikçilik ve Risk 

Çatışması” (-0,250) çıkmıştır.  

Tablo 10: Birinci Bağımlı Kanonik Değişken Seti ile Birinci Bağımsız Kanonik Seti Arasındaki İlişki 

Birinci Bağımsız Kanonik Değişken Seti Birinci Bağımlı Kanonik Değişken Seti 

Yaratıcılık ve Fikir 

Liderliği 

-0,950 İlgi/Önem ve Haz -0,924 

Değişime Direnç -0,478 Risk Önemi ve Olasılığı 0,660 

Yenilikçilik ve Risk 

Çatışması 

0,288 Sembolik Değer 0,095 

Yenilik Arayışı 0,035   

 
Kanonik değişken setlerinin yorumlanmasında orijinal değişkenlerle kanonik değişken setleri arasındaki 

basit korelasyon katsayıları kullanılmaktadır (Yaşin,2007:139). Faktör yüklerinde 0.40’ın üzerinde olan 

değerler dikkate alınmıştır. Birinci kanonik fonksiyon incelendiğinde, bireysel yenilikçilikte yaratıcılık 

ve fikir liderliği boyutunun helal ürün ilgileniminde ilgi/önem ve haz  ile  ilişkili olduğu görülmektedir. 

Yaratıcı ve fikir lideri olanların bu ürünlerin ilgi duydukları, önem verdikleri ve bu ürünler ile 

ilgilenimden haz duydukları anlaşılmaktadır. Değişime direnç gösteren kişilerin, helal turizm 

ürünlerinin özellikli algılamadıkları için risk algıları olmayıp, ilgilenimleri düşüktür.  

 

Birinci fonksiyondaki çapraz kanonik yüklerinin de anlamlı çıkması ve birinci fonksiyonun toplam 

varyansı açıklama yüzdesinin (%11,4) daha fazla olmasından dolayı çalışmanın esas bulguları birinci 

fonksiyona dayanmaktadır. 

Tablo 6: İkinci Bağımlı Kanonik Değişken Seti ile Birinci Bağımsız Kanonik Seti Arasındaki İlişki 

İkinci Bağımsız Kanonik Değişken Seti İkinci Bağımlı Kanonik Değişken Seti 

Yaratıcılık ve Fikir 

Liderliği 

0,644 İlgi/Önem ve Haz -0,610 

Değişime Direnç -0,627 Risk Önemi ve Olasılığı -0,549 

Yenilikçilik ve Risk 

Çatışması 

-0,322 Sembolik Değer -0,315 

Yenilik Arayışı 0,116   
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İkinci kanonik fonksiyon incelendiğinde ise bireysel yenilikçilik boyutlarından ürün ilgileniminde 

ilgi/önem ve haz ile risk önemi ve olasılığı üzerinde yaratıcılık ve fikir liderliğinin olumlu etkisi, 

değişime direncin ise olumsuz etkisi olduğu görülmüştür.  

 
TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, bireysel yenilikçilik özelliği, orijinal ölçekteki faktörlerden 

farklı olarak “Yaratıcılık ve Fikir Liderliği”, “Yenilikçilik ve Risk Çatışması”, “Değişime Direnç” ve 

“Yenilik Arayışı” olmak üzere 4 faktör altında toplanmıştır. Helal turizm ürün ilgilenimi ise yine beş 

boyutlu orijinal ürün ilgilenimi ölçeğinden farklı olarak “İlgi/Önem ve Haz”, “Sembolik Değer” ve 

“Risk Önemi ve Olasılığı” olmak üzere 3 boyutta toplanmıştır. Bireysel yenilikçilik ve helal turizm ürün 

ilgilenimi boyutlarının birbirleri arasındaki ilişkiler bütünsel olarak incelendiğinde boyutlar arasında 

ilişkiler olduğu ve bu ilişkilerin iki fonksiyonda gerçekleştiği görülmüştür. Araştırma sonuçlarından en 

dikkat çekici ilişkinin bireysel yenilikçilik boyutlarından özellikle Yaratıcılık ve Fikir Liderliği özelliği 

olanların helal turizm ürün ilgilenimine yönelik ilgi/önem ve haz boyutuna ilgilerinin yüksek olduğu, 

bu ürünleri riskli algılayarak ilgilenim düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür.  

Araştırma sonuçları, Kambar (2016)’ın tüketici yenilikçiliği ve ürün ilgilenimi arasında ilişki olduğunu 

belirlediği araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca, Day ve arkadaşlarının (1995) yaptığı 

çalışmada belirtilen; bir ürünün tüketici için ifade ettiği risk arttıkça ürüne ilişkin ilgilenimin de artacağı 

sonucu bu araştırma sonucunu desteklemektedir.  Araştırmada, tüketicilerin bu ürünlerin sembolik 

değerleri ile de ilgilendikleri görülmüştür. Yenilikçi ve risk çatışması faktörünün de yine bu ürünlere 

yönelik ilgilenim boyutları üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Değişime direnç gösterenlerin helal 

turizm ürünlerini yenilikçi olarak algılamadıkları görülmüştür. 

Buradan hareketle, helal turizm ürün üreten işletmelerin bu ürünlerin yenilikçi ürünler olduğunu 

vurgulayan mesajlara yer vermeleri, yenilikçi tüketicilere ulaşabilecek uygun medya araçlarını 

kullanarak konumlanmalarının yararlı olacağını söylemek mümkündür. Öte yandan, bu alanda araştırma 

yapacak olan araştırmacıların helal turizm ürünlerinin hedef pazarlarının belirlenmesi ve bu tüketicilerin 

farklı yenilikçilikleri açısından da tanımlanması üzerine araştırma yapmaları bu alandaki teorik 

boşlukların tamamlanmasına önemli katkı sağlayabileceklerini söylemek mümkündür.   

 

KAYNAKLAR 

 

Alam, I., & Perry, C. (2002). A Customer‐Oriented New Service Development Process, Journal of 

Services Marketing, 16(6), 515-534.  

Arpacı, Ö., & Batman, O. (2015). Helal Konseptli Otel İşletmelerinin Yüksek ve Düşük Sezonda 

Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakati ve Müşteri Değeri Üzerine Etkisi, Seyahat ve 

Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD), 12(3), 73-86.  

Bilgili, B., & Özkul, E. (2018). A Research on The Evaluation of Consumer Attitude Factors for Halal 

Tourism Services, International Marmara Science and Social Sciences Congress, 23-25 

November, Kocaeli, 1782-1792. 

Boğan, E., Batman, O., ve Sarıışık, M. (2016). Helal Turizmin Kavramsal Çerçevesi ve Türkiye’deki 

Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme, III. International Congress of Tourism & 

Management Researches, 20-22 May, Antalya, Turkey.  

CrescentRating Report, (2018). https://www.halalmedia.jp/wp-content/uploads/2018/04/GMITI-

Report-2018.pdf. 

Çetin, C. (2017). Dünyada Parlayan Yıldız Helal Turizm, I. International Halal Tourism Congress / 07-

09 April 2017, Alanya, Turkey. 

Day, E., Stafford, M. R., & Camacho, A. (1995). Opportunities for Involvement Research: A Scale-

Development Approach, Journal of Advertising, 24(3), 69-75. 

Drucker, P. (2002). The Discipline of Innovation, Harvard Business Review, 80 (8). 

Hair, J. F., Black, B., Babin, B., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (1998). Multivariate Data Analysis, 

5th Edition. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.  

Hirschman EC, (1980). Innovativeness, Novelty Seeking, and Consumer Creativity, Journal of 

Consumer Research, 7, 283-295. 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          398 

 

Hurt, H.T., Joseph, K., & Cook, C.D. (1977).  Scales for The Measurement of Innovativeness, Human 

Communication Research, 4(1), 58-65. 

Kambar, R. (2016). Tüketici Yenilikçiliği ve Ürün İlgileniminin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Kapferer, J. N., & Laurent, G. (1985). Consumer Involvement Profiles: A New Practical Approach to 

Consumer Involvement, Journal of Advertising Research, 25(6), 48-56 

Koç, E. (2007). Tüketici Davranısları ve Pazarlama Stratejileri: Global ve Yerel Yaklaşım. Ankara: 

Seçkin Yayınları. 

Lyons, B., & Henderson, K. (2005). Opinion Leadership in a Computer-Mediated Environment. Jounal 

of Consumer Behaviour, 4(5), 319-329. 

Magnusson, M. K., Arvola, A., Koivisto-Hursti, U., Aberg, L., & Sjoden, P. (2003). Choice of Organic 

Food is Related To Perceived Consequences for Human Health and to Environmental Friendly 

Behaviour, Appetite, 40, 109-117. 

Ozansoy, T. (2009). Moda Ürünlerinin Pazarlanmasında Sosyo-Psikolojik Faktörlerin Tüketici 

Tercihleri İle İlişkisi Üzerine Bir Pilot Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Pamukçu, H., & Sarıışık, M. (2017), Helal Turizm Kavramı ve Gelişimi Üzerine Genel Bir 

Değerlendirme, Uluslaararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1), 82-98. 

Rogers EM. (2003). Diffusion of Innovations, 4th ed. New York: Simon & Schuster Press. 

Yaşin, B. (2007). Tüketicilerin Alışveriş Stilleri İle Tüketim Değerleri Arasındaki İlişkinin 

Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          399 

 

Otel Yöneticilerinin “Helal Otel” Konsepti Hakkındaki Düşünceleri: Kapadokya’da Bir 

Araştırma 

Doç. Dr. Lütfi BUYRUK 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 

Turizm Fakültesi 

buyruk@nevsehir.edu.tr 
 

 Öğr. Gör. Durmuş Ali AYDEMİR 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 

Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu 

durmusaliaydemir@nevsehir.edu.tr 

 

Özet: 

Amacı: Çalışmanın amacı, Kapadokya turistik bölgesindeki otel yöneticilerinin helal turizm ve helal otel konsepti 

hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. 

Araştırma Yöntemi: Nitel araştırma yöntemlerinden, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak veriler 

derlenmiştir. Kapadokya turistik bölgesinde  yer alan turizm işletme belgeli, 4 ve 5 yıldızlı 17 otel işletmesinin 

yöneticilerine araştırmacılar tarafından belirlenen açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Elde edilen veriler içerik 

analizine tâbi tutulmuş ve yorumlanmıştır. 

Bulgular: Araştırmada elde edilen bulgular, Kapadokya’da faaliyette bulunan otel yöneticilerinin “helal turizm”i 

dünyada hızla gelişen ve potansiyeli olan bir pazar olarak gördükleri, Kapadokya bölgesine olan talebi arttırmak 

için helal otel konseptine gerek olmadığı, işletmelerinde helal otel konseptine uygun düzenlemeler yapmayı ve 

helal otel sertifikası almayı düşünmedikleri, misafirlerin talepleri doğrultusunda otel odalarında seccade 

bulundurdukları, yine talep olduğunda toplantı salonlarını mescid haline dönüştürdükleri ve otel odalarında kıbleyi 

gösteren işarete yer verdikleridir. 

Sonuç ve öneriler: Kapadokya destinasyonunun mevcut pazar profili dikkate alındığında, helal turizm ve helal  

otel konseptinin mutlaka teşvik edilmesinin gerekmediği sonucuna varılabilir; otel yöneticilerinin  görüşleri de bu 

yöndedir. Bölgede farklı zamanlarda nadiren ortaya çıkabilecek helal otel talebine cevap verecek, işletme sahip ve 

yöneticilerinin inançları ve iç pazarın talepleri doğrultusunda İslami usullere göre hizmet veren otel işletmeleri 

zaten mevcuttur. Kapadokya bölgesinde  helal turizm talebi çok az olduğundan, bölgede faaliyette bulunan otel 

yöneticileri, helal otel konseptine ve helal otel sertifikası almaya olumlu bakmamaktadırlar. Bu sonuçlardan 

hareketle, helal otel yatırım ve uygulamalarının destinasyonun hedef pazarları doğrultusunda yapılması gerektiği 

gözden uzak tutulmamalıdır. Destinasyona olan mevcut talep yapısı ve talebin ne yönde geliştiğine dair veriler 

elde edilmeden helal otel yatırım ve işletmeciliğine girişmek anlamsız olacaktır. 

Anahtar kelimeler : Helal turizm, helal otel, Kapadokya. 

 

THE THOUGHTS OF THE HOTEL MANAGERS ABOUT THE HALAL HOTEL 

CONCEPT: A RESEARCH IN CAPPADOCIA 

Abstract:  

Aim: The aim of the study is to determine the opinions of hotel managers about the concept of halal tourism and 

halal hotels in the touristic region of Cappadocia. 

Methodology: Data were collected by using semi-structured interview technique which is one of the qualitative 

research methods. The open-ended questions determined by the researchers were directed to the managers of 17 

hotels with 4 and 5 star hotels in the touristic region of Cappadocia. Content analysis was applied to the obtained 

data and then interpreted. 

Findings: The findings of the study show that hotel managers in Cappadocia see halal tourism as a rapidly 

developing and potential market in the world, there is no need for halal hotel concept to increase demand for 

Cappadocia region, they do not intend to make arrangements in accordance with the concept of halal hotel and to 

obtain a halal hotel certificate,  they have prayer rugs in hotel rooms according to the demands of the guests, again 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          400 

 

according to the demand to convert the meeting hall into a masjid and the hotel rooms have a sign indicating the 

Qibla. 

Conclusion and implications: Considering the current market profile of the Cappadocia destination, we can 

conclude that the concept of halal tourism and halal hotels does not necessarily need to be promoted; the opinions 

of hotel managers are also in this direction. There are already some hotels in the region that respond to the demand 

for "halal hotels" that may rarely appear at different times in the region in accordance with the beliefs of the owners 

and managers of the enterprise and the demands of the domestic market. Since the demand for halal tourism is 

very low in the Cappadocia region, the hotel managers who operate in the region do not look positive to the halal 

hotel concept and to get a halal hotel certificate. Based on these results, it should be kept in mind that halal hotel 

investments and applications should be made according to the target markets of the destination. It would be 

pointless to engage in halal hotel investment and management without obtaining data on the current demand 

structure and the direction of demand development for destination. 

Keywords: Halal tourism, halal hotel, Cappadocia. 

 

GİRİŞ  

Turizm, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu azaltmak, istihdamı arttırmak ve ekonomik 

büyüme yaratmak için en iyi yöntem olarak görülmektedir. Bu nedenden dolayı diğer sektörlerden daha 

hızlı gelişme göstermektedir (Tanrısever, Pamukçu ve Batman 2016). Günümüzde turizm sektöründeki 

rekabetin artması ve sunulan turistik ürünlerin birbirine benzer  özelliklere sahip olması nedeniyle, 

işletmeler rakiplerinden farklı ürün ve hizmetler ortaya koymak ve yeni pazarlar bulmak durumundadır 

(Arpacı, Uğurlu ve Batman, 2015). 

Helal turizm kavramı, misafirlerin istek ve beklentileri doğrultusunda son yıllarda ortaya çıkmış ve 

turizm literatüründe araştırma alanı olarak yer almaya başlamıştır. Özellikle son on yılda, dünyadaki 

helal turizm pazarı göz ardı edilemeyecek bir gelişme göstermektedir. Dünya helal turizm pastasından 

pay almak isteyen, Müslüman ve Müslüman olmayan ülkelerden  pek çok yatırımcı, helal turizm 

konseptine ilgi duymaya başlamışlardır. Otoriteler tarafından Müslüman turistlerin 2020 yılında157 

milyar dolar harcayacağı öngörülmektedir. Bazılarına göre bu rakam 200 milyar doları bulacaktır 

(Hospitality News Middle East,2018). 

Son yıllarda pek çok ülkedeki turizm işletmecileri helal turizm konseptine ilgi göstermektedirler. Helal 

turizme duyulan bu ilgi, kısmen dünya çapında Müslüman nüfusun artmasına bağlı olabilir (Battour ve 

Ismail, 2016). Zira, 2015 yılında 1.8 milyar olan dünyadaki Müslüman nüfusun, 2030’da 2.2 milyara ve 

2050’de 2.6 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir (Nasdaqomx, 2012; Pewforum 2017). Bununla 

paralel olarak, Dünyada tatil amaçlı seyahat eden bu nüfusun beklentilerine uygun ürün ve hizmetler 

sunmak, böylece “helal turizm” pastasından daha çok pay alma çabaları bu ilginin nedenleri arasında 

sayılabilir.  Mastercard-CrescentRating (2019) Raporuna göre, helal turizm etkileyici bir hızla büyüyen 

dinamik bir pazar segmentidir. 2020’de Müslüman seyahat pazarının 220 milyar ABD dolarına ulaşması 

bekleniyor ve sonraki altı yılda da %36 oranında bir artışla 300 milyar ABD doları olacağı tahmin 

edilmektedir. 

 

LİTERATÜR TARAMASI  

Helal ve Helal Turizm Kavramları 

Helal turizm kavramı, misafirlerin istek ve beklentileri doğrultusunda son yıllarda ortaya çıkmış ve 

turizm literatüründe araştırma alanı olarak yer almaya başlamıştır. Helal, sadece gıda ürünleriyle ilgili 

olmayan,  İslamiyete ilişkin Arapça kökenli bir kelimedir. Helal, Müslümanlara sunulan çeşitli ürün ve 

hizmetleri içeren, dinen uygun veya izin verilebilir anlamında bir kavramdır (Samori, Salleh ve Khalid, 

2016). Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te (2019) helal kelimesi, “Dinin kurallarına aykırı 

olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı” olarak tanımlanmaktadır. Müslümanlar 

tarafından üzerinde hassasiyetle durulan helal kavramı, her ne kadar gıda ile özdeşleştirilse de, farklı 

ürünler de helal ölçüler içinde değerlendirilmektedir. Helal kavramı gıdanın yanında kozmetik ürünler, 
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sağlıkla ilgili ürünler, banka-finans ve turizm hizmetlerini de kapsamaktadır (Çallı, 2014; Sulıgoj ve 

Marusko 2017; Nordin ve Rahman, 2018).  O halde, helâl kavramı sadece yiyecek ve içeceklerin İslami 

ilkelere uygunluğunu ifade etmek için kullanılan bir kavram olmayıp, daha geniş manada, 

Müslümanların tüm yaşam alanlarında etkiye sahip olan önemli bir kavramdır (Batman, 2017). 

 

Türkiye, en çok tercih edilen dünya helal turizm destinasyonları arasında 2018 yılı itibarıyla, Malezya, 

Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından 4. Sıradadır. Yine vize gereksinimleri, hava 

bağlantısı ve ulaştırma altyapısı puanlarına bağlı olarak yapılan erişimin en kolay olduğu  destinasyonlar 

sıralamasında, en çok ziyaret edilen 10 helal turizm destinasyonu arasında, Türkiye ilk sırada yer almıştır 

(Mastercard-CrescentRating, 2018). En uygun helal turizm hizmetlerine sahip olma konusunda, 

Müslüman ülkeler arasında yapılan sıralamada ise Türkiye 6. sıradadır. Bu sıralama ve puanlar tablo 

1’de görülmektedir. 

Tablo 1: En uygun helal turizm hizmetleri sunan ilk 10 Müslüman destinasyon 

 

DESTİNASYON 

 

Restoran 

İbadet 

yerleri 

Havalimanı Benzersiz 

deneyimler 

Otel Toplam 

puan 

1. Malezya  95.0 100.0 100.0 10.2 75.2 380.4 

2. Endonezya  90.0 100.0 100.0 18.0 59.4 367.4 

3.Suudi Arabistan 95.0 100.0 100.0 9.2 62.9 367.1 

4. B.A.E. 80.0 100.0 100.0 10.4 72.3 362.7 

5. Mısır 85.0 100.0 80.0 53.8 37.9 356.7 

6. Türkiye 75.5 100.0 86.7 40.8 51.5 354.5 

7. Katar 90.0 100.0 100.0 9.6 54.6 354.2 

8. Umman 80.0 100.0 100.0 9.6 46.5 336.1 

9. Bahreyn 70.0 100.0 100.0 20.8 44.8 335.6 

10. İran 85.0 100.0 80.0 33.2 34.4 332.6 

Kaynak: Mastercard&Crescentrating Global Muslim Travel Index 2018. 

 

Son zamanlarda popülerlik  kazanan ve  turizm endüstrisinde hızla yeni bir fenomen haline gelmekte 

olan helal turizm, İslami inanç ve uygulamalara göre sunulan turizm ürünlerini ifade eder (Nasdaqomx, 

2012). Geçmişte geleneksel olarak, helal turizm hac ve umre seyahatleri ile ilişkilendirilmiştir. İslam 

inancına bağlı Mekke’ye yapılan hac seyahatlerine her zaman ilgi olmuştur.  Ancak, varlıklı orta sınıf 

Müslüman tüketicilerin artması ve bunların seyahatleri günlük hayatın bir parçası olarak görmeye 

başlaması, Müslümanların seyahat tercihlerini Mekke gibi geleneksel destinasyonlardan en iyi tatil 

destinasyonlarına doğru değiştirmiştir (Ryan, 2016; Nasdaqomx, 2012). 

 

Bu arada, vurgulanmadan geçilmemesi gereken, kavramsal bir hususa da değinmek gerekir. Batı 

literatüründe “İslami turizm” (Islamic tourism) olarak ifade edilen terim ile “helal turizm” arasında 

farklar bulunmaktadır. Boğan ve Sarıışık (2018), İslami turizm ile helal turizminin birbiriyle ikame 

edilmesinin uygun olmadığını vurgulamaktadırlar. İslami turizm Müslümanların dini gerekçelerle, hac 

ibadetini yerine getirmek ve hacı olmak için Mekke’ye yaptıkları seyahatleri ifade etmektedir. Dini 

amaçlarla, bütün dinlere mensup kişilerin yaptıkları seyahatleri “inanç turizmi” (faith tourism) diye 

isimlendirmek mümkündür. Helal turizmin ise ibadetle ilgisi yoktur. Helal turizm, rekreasyon amaçlı 

yapılan bir turizm olup, İslam inancına mensup kişiler, her insanın seyahat etmek istediği nedenlerle 

seyahat ederler. Temel motivasyon inanç ve ibadet değildir, Müslümanlar da birçok turisti motive eden 

nedenlerle dünyayı gezmek ve görmek istemektedirler (Ryan, 2016; Batman, 2017). 

 

Helal Otel Kavramı 

Genel olarak helal otel işletmeciliği diğer geleneksel otellere benzemektedir. En önemli fark, otelin 

İslami kurallara uygun olarak dizayn edilmesi ve işletilmesidir. Helal otel, helal yiyecek ve içeceklerin 

hazırlandığı ve servis edildiği helal mutfak ve restorana ek olarak; alkollü içkilerin sunulduğu barlar, 

diskolar ve İslami kurallara aykırı herhangi bir eğlence türünden de arınmış olmalıdır (Mahamood, Fikri 

ve Nor, 2018). Helal otel işletmeciliğinin yapısı helal yemekler, ibadet yerleri, domuz eti ve alkolün 
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olmadığı mekanlar, kadın ve erkekler için ayrı spa ve spor tesisleri gibi bir takım uygulamalarla, İslami 

kurallara göre belirlenmiştir (Han, Al-Ansi ve Olva, 2019). O halde helal otel, asıl fonksiyonu 

misafirlerin geceleme ihtiyacını karşılamak olan, İslami kurallara göre tasarlanmış, yeme-içme, spor, 

dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını helal prensipler çerçevesinde misafirlerine sunan konaklama 

işletmeleri olarak tanımlanabilir. 

Tablo 2: Helal Otellere Özgü Temel Nitelikler 

Otel Bölümleri Nitelikler 

 

 

 

 

 

ODALAR 

 

- Kuran-ı Kerim, temiz seccade ve tesbih mutlaka bulundurulmalı, Kıble 

odanın sabit bir yerinde belirtilmelidir. 

- Televizyon var ise, kayıtlı müstehcen kanallar ve CD, DVD ve kasetler 

bulundurulmamalıdır. 

- Odalarda hayvanların bulunmasına izin verilmemelidir. 

- Odaların mini buzdolaplarında alkollü ve kola gibi asitli içecekler, banyo 

ve lavabolarda ise sertifikasız temizlik ve kozmetik ürünler 

bulundurulmamalıdır. 

- Müşteriler İslami hükümlere uyularak odalarına yerleştirilmelidirler. Çift 

olarak gelen misafirlere oda verilmeden evvel evlilik cüzdanı sorulmalıdır. 

- Tuvaletler Kıbleye dönük olmamalıdır. Tuvaletlerde mutlaka uygun 

taharet tertibatı mevcut olmalıdır. 

 

 

 

YİYECEK-İÇECEK 

HİZMETLERİ 

- Otele temin edilen yiyecek içecek ve her türlü gıda helal gıda şartlarına 

uygun olmalıdır. 

- Oteldeki tüm alanlarda alkollü içki bulundurulmamalı ve servisi 

yapılmamalıdır. 

- Restoran, kafe ve büfe gibi yemek yenen yerlerde müzik yayını 

yapılmamalıdır. 

- İslam’da israf yoktur. İsrafa sebep olacak durumlar kontrol edilerek önlem 

alınmalı, misafirler bilinçlendirilmelidir. 

- Ramazan ayı süresince tesiste iftar-sahur vakitlerine uygun olarak servis 

yapılmalıdır. Ancak oruç tutamayan çocuk, hasta ve yaşlılar için gereken 

önlemler alınmalıdır. 

 

 

ORTAK ALANLAR 

 

- Otel içerisinde bayan ve erkek kullanımına ayrı ayrı tahsis edilmiş havuz, 

mescit, plaj, spor ve eğlence alanları bulunmalıdır. 

- Eğlence ve animasyon etkinlikleri İslami kurallara uygun olmalı. 

- Etkinlikler namaz saatlerine uygun düzenlenmelidir. 

- Otel içinde kumar vb. her türlü talih oyunlarına izin verilmemelidir. 

- Hem misafirler, hem de personel dekolte olmayan, İslami ölçülere uygun 

elbiseler giymelidir.  

 

Kaynak: GİMDES-Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (2019), ADL 

Belge ve Danışmanlık Hizmetleri (2019). 

Helal otel kısaca, İslami  kurallara uygun olarak müşterilerine hizmetler sunan işletmeler olarak 

tanımlanmaktadır. Ancak sektöre baktığımızda,  tüm ürün ve hizmetlerini İslami kurallara uygun olarak 

sunan otel sayısı sınırlıdır. Bu sebeple, helal turizm endüstrisinde oteller 3 grup altında 

sınıflandırılmaktadır. Sadece alkol tüketiminin yasak olduğu oteller “alkolsüz otel” veya “dry otel”; 

helal yemek sunanlar, odalarında Kuran ve seccade bulunduran, hizmetleri kadın ve erkekler için ayıran 

oteller “kısmen helal otel” ve yukarıda belirtilenlere ek olarak otel tasarımından finansmanına kadar, 

tüm hizmetler için İslami kurallara uyan oteller “helal otel” olarak adlandırılmaktadır (Akbaba ve 

Çavuşoğlu, 2017; Boğan ve Sarıışık 2018). 

Helal otel işletmeleri, misafirlerinin konaklama ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sunmuş oldukları 

hizmetlerde, onların dini hassasiyetlerini ve mahremiyetlerini dikkate alan işletmelerdir(Samori vd. 

2016). Otel işletmelerinin helal olarak nitelendirilmesi için bünyelerinde 3 temel faktörü bulundurmaları 

gerekmektedir; (1) ortamın helal olması, (2) yiyecek ve içeceklerin helal olması ve (3) işletme 

finansmanının helal olmasıdır. Bu temel niteliklere sahip günümüz otel işletmeleri kendilerini helal otel 
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olarak konumlandırmakta ve Müslüman misafirleri çekmeye yönelik çaba içinde olmaktadırlar (Bilgin 

ve Karakaş, 2017). Geleneksel otellerden farklı, helal otellerde mutlaka olması gereken temel nitelikler 

tablo 2’de yer almaktadır. 

Türkiye’de Helal Otel İşletmeciliği 
Helal turizm bağlamında, helal konaklama işletmeleri ve helal yiyecek işletmeleri karşımıza çıkan iki 

temel işletme türüdür. Helal otel konseptini ilk uygulayan ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır. 

Özellikle sahil kesimlerinde, tatil oteli olarak bu konsepti uygulayan işletme sayısı giderek artmaktadır. 

Ülkemizde sahiller dışında kalan, iç bölgelerde yer alan destinasyonlarda helal otel konseptine daha az 

rastlanmaktadır. 

Türkiye’de helal otellerin ortaya çıkmasında 2002 yılı bir milat olarak kabul edilebilir. 2002 yılına kadar 

ülkemizdeki helal konseptli otel sayısı 5 iken, 2011 yılı itibariyle bu sayının 44’e ulaştığı, bazı 

kaynaklarda ise 60’ı geçtiği belirtilmektedir (Yılmaz ve Güler, 2017). Türkiye’deki helal otel sayısını 

net olarak tespit etmek oldukça zordur. Bu konuda herhangi bir istatistiki bilgiye rastlanmamaktadır. 

Ancak, helal otel arama motorları arasında ilk sırada bulunan halalbooking.com sitesinde arama 

yapıldığında, Dünya genelinde 1257 adet “helal” veya “Müslüman dostu” olarak tabir edilebilecek 

konaklama işletmesi ile ilgili rezervasyon bilgisine rastlanmaktadır. Site üzerindeki konaklama 

işletmelerinin bulunduğu ülkeler sekmesinden Türkiye seçildiğinde, 426 işletme sayısıyla 

karşılaşılmaktadır. Bu otellerin nitelikleri arasından, helal otellerin sahip olması gereken “bütün tesiste 

alkolsüzlük” sekmesi seçildiğinde, 312 işletme sayısı görülmektedir ki, Türkiye’deki “helal” konseptli 

yaklaşık konaklama işletme sayısını bu rakamın gösterdiği sonucuna varılabilir. Yine bu sitedeki 

verilere göre, Türkiye’de bulunan helal otellerin 45 adedi 5 yıldızlı, 60 adedi 4 yıldızlı,111 adedi 3 ve 6 

adedi ise 2 yıldızlı işletmelerdir. Yıldız sınıflandırması olmayan, belediye belgeli olduğu tahmin edilen 

konaklama işletmesi sayısı ise 90’dır (Halalbooking, 2019). 

Son yıllarda bazı otel işletmelerinin, özellikle Alanya bölgesinde  konseptlerini helal otele çevirdikleri 

görülmektedir. Ancak bu uygulamalar, otel altyapısında kadınlar ve erkekler için ayrı mescidler, yüzme 

havuzları, spor salonları yapılması, iç tasarımda İslami değerleri yansıtan ambiyans yaratılması gibi bazı 

değişikleri gerekli kılmaktadır. Ayrıca bu hassas konuklara kaliteli hizmetin nasıl verileceği konusunda 

çalışanların da eğitilmeleri gerekmektedir (Boğan ve Sarıışık 2018). 

 

YÖNTEM 

Literatürde Çanakkale’deki otel yöneticilerin helal turizm konseptine ilişkin görüşlerini ele alan 

(Mercan vd, 2018), Fas’ta Carboni ve Janati (2016) tarafından, ev pansiyonculuğu tarzı konaklama 

işletmesi sahipleriyle yapılan, helal otel konsepti hakkındaki algıları araştıran çalışmalara rastlanmıştır. 

Kapadokya bölgesinde bu konuya ilişkin çalışmaya rastlanmamıştır ve bu çalışma, bölgedeki otel 

yöneticilerine yönelik yapılan ilk çalışma olma niteliğindedir. 

 

Bu çalışmada temel amaç, Kapadokya turistik bölgesindeki otel yöneticilerinin helal turizm ve helal otel 

konsepti hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. Veriler nitel araştırma yöntemlerinden, yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak derlenmiştir. Bilindiği üzere görüşme, sosyal bilim 

araştırmalarında sıklıkla kullanılan tekniklerden birisidir. Bunun temel nedeni,  görüşmenin bireyin 

tutum, duygu, düşünce ve inançlarına ait bilgileri elde etmede etkin bir yöntem olmasıdır (Karasar, 

2005). Bu çalışmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile araştırmacı görüşmenin akışına 

bağlı olarak, değişik yan ya da alt sorularla görüşmenin akışını etkileyebilir, kişinin yanıtlarını açmasını 

ve ayrıntıya girmesini sağlayabilir (Türnüklü, 2000). Bu niteliklerinden dolayı yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği araştırma verilerinin toplanmasında tercih edilmiştir. 

Evren  ve  Örneklem 

Araştırmanın evrenini Kapadokya turistik bölgesinin merkezi konumundaki Nevşehir ili sınırları içinde 

bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 

Nevşehir ilinde faaliyette olan toplam 22 adet 4 ve 5 yıldızlı otel araştırmaya dahil edilmiştir. Kozaklı 

ilçesinde bulunan 3 termal otel araştırma dışında bırakılmış ve Nevşehir Merkez ve ilçelerinde bulunan 

19 adet 4 ve 5 yıldızlı otelin yöneticileriyle görüşme hedeflenmiştir. Ancak, çeşitli nedenlerden dolayı 

(randevu alamama, görüşmeyi kabul etmeme vb.) otellerin 17 adedinin yöneticileriyle görüşme imkanı 
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sağlanabilmiştir. Görüşmeciler otel müdürü, önbüro müdürü ve rezervasyon müdürü pozisyonunda 

görev yapmaktadırlar. 

Bu araştırmada örneklem belirlemede amaçlı örneklem (purposeful sampling) yöntemi kullanılmıştır. 

Bu yöntem nitel (kalitatif) araştırmalarda kullanılmakta ve incelenen konu ile doğrudan ilgisi olan 

kişilerin araştırma kapsamına alınmasını içermektedir. Dolayısıyla araştırma evreninde yer alan ve 

araştırmanın belirlenen kriterlerine uygun otellerin yöneticileriyle yapılan görüşmeler analiz edilmiştir. 

 Veri Toplama Aracı 

Görüşmede sorulacak sorular literatürden yararlanarak belirlenmiştir. Görüşmecilere yüz yüze toplam 4 

adet  soru yöneltilmiştir. Bunlar (1)  Dünyadaki helal turizm pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz? (2) 

Kapadokya’ya yönelik turist talebini arttırmak için helal otel konseptine gerek var mıdır? (3) Müslüman 

ülkelerden gelen turistleri memnun etmek için otellerde kıbleyi gösteren işaret, seccade vb. uygulamalar 

gerekli midir, otelinizde var mıdır? (4) Gelecekte otelinizde helal otel talebine uygun düzenlemeler 

yapmayı ve helal otel sertifikası almayı düşünür müsünüz? Görüşmenin akışına göre sorularla ilgili 

gerekli açıklamalarda bulunulmuş; samimi bir ortam oluşturularak, sorulan sorulara rahat, dürüst ve 

doğru bir şekilde cevaplar alınma gayreti içinde olunmuştur. 

Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiştir. Veriler arasında karşılaştırmalar 

yapılmış, uyum ve örtüşmelerin olup olmadığına bakılmıştır.  Bulgular frekans analizi tekniği ile 

tablolaştırılarak yorumlanmıştır.  

Bulgular ve Tartışma 

Görüşme yapılan toplam 17 yöneticinin ortak özelliği 10 yıldan fazla bir zamandır Bölgede otel 

yöneticisi olarak çalışmalarıdır. Dolayısıyla Bölgeye olan talebin yapısı ve otel yönetimi alanında yeterli 

bilgi ve tecrübeye sahiptirler. Yöneticilerden 8 adedi otel müdürü, 6 adedi önbüro müdürü ve 3 adedi 

rezervasyon müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Dünyadaki Helal Turizm Pazarı Hakkında Otel Yöneticilerinin Düşünceleri  

Görüşmecilere sorulan “Dünyadaki helal turizm pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna alınan 

cevaplar göstermektedir ki, yöneticilerin büyük bölümü bu pazarı “gelişen bir pazar” olarak 

nitelendirmektedir. Yine, yöneticiler bu pazarın “önemli bir pazar” olduğunu ve “pazara olan talebin 

artacağını ve gelişmeye devam edeceğini” vurgulamaktadırlar. Bu soruya verilen cevaplar arasında 

“geleceği parlak”, “desteklenmesi gereken bir pazar” ve “Batı pazarına alternatif bir pazar” ifadeleri de 

yer almaktadır (Tablo 3). 

Tablo 3: Otel Yöneticilerinin Helal Turizm Pazarı Hakkındaki Düşünceleri 

Sıra  Helal turizm pazarı hakkındaki düşünceler f (*) % 

1 Gelişen bir pazar 12 71 

2 Önemli bir pazar 8 47 

3 Talep artacak ve gelişmeye devam edecek 7 41 

4 Geleceği parlak 5 29 

5 Desteklenmesi gereken bir pazar 3 18 

6 Batı pazarına alternatif bir pazar 3 18 

(*) Bazı görüşmeciler birden fazla düşünce belirtmişlerdir. 

 

Kapadokya’ya Yönelik Turist Talebini Arttırmak İçin Helal Otel Konseptine Gerek Olup 

Olmadığı Konusunda Otel Yöneticilerin Düşünceleri 

Görüşme yapılan otel yöneticilerine ikinci soru olarak “Kapadokya’ya yönelik turist talebini arttırmak 

için helal otel konseptine gerek var mıdır?” sorusu yöneltilmiştir. Alınan cevaplar arasında “gerek yok, 
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yöreye gelen Müslüman turist sayısı az” ilk sırada yer almıştır. “Şu an için gerek olmadığı, talep artarsa 

ihtiyaç olabilir” ve  “ Bölgenin eksiği değil, az miktarda arz oluşturulabilir”  diğer cevaplar arasındadır. 

Sadece 2 otel yöneticisi “Var, özellikle yerli misafir talebi için birkaç helal otel açılabilir” cevabını 

vermişlerdir. Yine 2 otel yöneticisi, “1-2 adet helal otel açılırsa bölgeye faydası olur” şeklinde 

düşüncelerini belirtmişlerdir (Tablo 4). 

“Kapadokya’ya yönelik turist talebini arttırmak için helal otel konseptine gerek var mıdır?” sorusuna 

verilen bazı cevaplar aşağıdaki gibidir: 

- “Helal otel konseptine bölgede gerek yok.  Müslüman ülkelerden bölgeye talep %10’u geçmez. 

Kapadokya destinasyonu, Hristiyan ve diğer dinlerden turistleri daha çok cezbediyor”. 

- “Helal otele gerek yok, Bölgenin tarihsel yapısı, müze ve ören yerleri Müslüman ülkelerden 

gelen turistlerin ilgisini  pek çekmiyor.” 

- “Bir-iki adet helal otel açılsa, bölgeye getirisi olur. Ancak 3 tane helal otel açılsın, 4.sü iş 

yapmaz. Çünkü talep sınırlı.” 

Tablo 4: Otel Yöneticilerin Kapadokya’ya Yönelik Turist Talebini Arttırmak İçin Helal Otel 

Konseptine Gerek Olup Olmadığı Konusundaki Düşünceleri 

 

Sıra 

Kapadokya’ya yönelik turist talebini arttırmak için helal otel 

konseptine gerek olup olmadığı hakkında düşünceler 

 

f (*) 

 

% 

1 Gerek yoktur, yöreye gelen Müslüman turist sayısı az 14 82 

2 Şuan için gerek yok, talep artarsa ihtiyaç olabilir 8 47 

3 Bölgenin eksiği değil, az miktarda arz oluşturulabilir 5 29 

4 Var, yerli misafir talebi için birkaç helal otel açılabilir 2 12 

5 1-2 adet helal otel açılırsa bölgeye faydası olur 2 12 

(*) Bazı görüşmeciler birden fazla düşünce belirtmişlerdir. 

 

Müslüman Ülkelerden Gelen Turistleri Memnun Etmek İçin Otellerde Kıbleyi Gösteren İşaret, 

Seccade vb. Uygulamalar Konusunda Otel Yöneticilerinin Düşünceleri 

Otel yöneticilerine  “Müslüman ülkelerden gelen turistleri memnun etmek için otelinizde kıbleyi 

gösteren işaret, seccade vb. uygulamalar gerekli midir, otelinizde var mıdır?” sorusu yöneltildiğinde, 

hepsi bu tür uygulamaların gerekli olduğunu ifade etmiştir. Hemen hepsi Müslüman turistlerin talepleri 

doğrultusunda, bu tür uygulamalardan bazılarına otellerinde yer verdiklerini söylemişlerdir. Tablo 5’te 

bu soruya verilen cevaplar sıralanmıştır. 

 

 

Tablo 5: Otel Yöneticilerinin Müslüman Ülkelerden Gelen Turistleri Memnun Etmek İçin 

Otellerde Kıbleyi Gösteren İşaret, Seccade vb. Uygulamalar Konusunda Düşünceleri 

 

Sıra 

Otellerde kıbleyi gösteren işaret, seccade vb. uygulamalar 

konusunda düşünceler 

 

f (*) 

 

% 

1 Gereklidir, uygulamalarımız var 17 100 

2 Seccade bulunduruyoruz, talep edildiğinde veriyoruz 17 100 

3 Komedin çekmecilerinde kıbleyi gösteren işaret bulunmakta 15 88 
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4 Mini bardan alkollü içkileri kaldırıyoruz 8 47 

5 Toplantı salonunu mescid haline getiriyoruz 5 29 

6 Kuran bulunduruyoruz, talep edildiğinde veriyoruz 3 18 

(*) Bazı görüşmeciler birden fazla düşünce belirtmişlerdir. 

Cevaplar analiz edildiğinde, otellerin hepsinde seccade bulundurulduğu ve talep edildiğinde misafirlere 

verildiği görülmektedir. Otellerin çoğunun odalarında kıbleyi gösteren işaret mevcuttur. Yine talep 

edildiğinde mini bardan alkollü içecekleri kaldırmakta, toplantı salonunu mescid haline 

dönüştürmektedirler. Sadece 3 otel yöneticisi, talep edilmesi halinde konuklara verilmek üzere 

otellerinde Kuran bulundurduklarını ifade etmişlerdir. 

Gelecekte Helal Otel Talebine Uygun Düzenlemeler Yapmak ve Helal Otel Sertifikası Almak 

Konusunda Otel Yöneticilerinin  Düşünceleri 

Otel yöneticilerine son olarak, “Gelecekte otelinizde helal otel talebine uygun düzenlemeler yapmayı ve 

helal otel sertifikası almayı düşünür müsünüz?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya cevap olarak otel 

yöneticilerinin hepsi, gelecekte helal otel sertifikası almaya gerek görmediklerini ifade etmişlerdir. 

Yöneticilerin önemli bir kısmı, gelecekte helal otel konseptine uygun düzenleme yapmayı 

düşünmediklerini belirtmişlerdir. Üç yönetici, alkolsüz restoran ve mescid gibi kısmen düzenleme 

yapmayı düşünebileceklerini, iki yönetici de talep doğrultusunda düzenleme yapabileceklerini 

söylemişlerdir (Tablo 6). 

Tablo 6:Otel Yöneticilerinin  Gelecekte Helal Otel Talebine Uygun Düzenlemeler Yapmak ve 

Helal Otel Sertifikası Almak Konusunda Düşünceleri 

 

Sıra 

Gelecekte helal otel talebine uygun düzenlemeler yapmak ve 

helal otel sertifikası almak konusunda düşünceler 

 

f (*) 

 

% 

1 Helal otel sertifikası almaya gerek görmüyoruz 17 100 

2 Gelecekte helal otel konseptine uygun düzenleme düşünmüyoruz 12 71 

3 Kısmen düzenleme yapılabilir, alkolsüz restoran ve mescid gibi 3 18 

4 Talep doğrultusunda düzenleme olabilir 2 12 

(*) Bazı görüşmeciler birden fazla düşünce belirtmişlerdir. 

 

“Gelecekte otelinizde helal otel talebine uygun düzenlemeler yapmayı ve helal otel sertifikası almayı 

düşünür müsünüz?” sorusuna verilen bazı cevaplar aşağıda yer almaktadır: 

- “Şu an için talebe baktığımızda helal otel düzenlemelerine ve sertifikaya gerek yok. Müslüman 

turist talebi Kapadokya’da %5 civarında. 

- “Batı talebi olduğu sürece hayır. Helal otel imajı yaratmak ve Batı pazarını kaybetmek 

istemeyiz. Tüm dinlere saygılı hizmet veriyoruz.” 

- “Konya için düşünebilirsiniz, destinasyon yapısına uygun. Kapadokya için uygun değil!” 

- “435 odayla bölgenin en büyük oteliyiz. Gelecekte yeterli talep oluşursa, helal otel konseptine 

uygun düzenlemeler düşünebiliriz.” 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Kapadokya turistik bölgesinde, otel yöneticilerinin helal turizm ve helal otel konsepti hakkındaki 

düşüncelerini araştırmaya yönelik yapılan bu çalışmada, bölgedeki otel yöneticilerinin çoğunluğunun 

helal turizm pazarını dünyada gelişen, geleceği parlak ve önemli bir pazar olarak nitelendirdikleri 
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bulgusuna ulaşılmıştır. Otel yöneticilerinin büyük bölümünün, Müslüman ülkelerden Kapadokya’ya 

yönelik turist talebini arttırmak için helal otel konseptine gerek olmadığı düşüncesinde oldukları 

araştırmada elde edilen diğer bir bulgudur. Çünkü, otel yöneticilerine göre, Kapadokya’nın mevcut turist 

profili içinde Müslüman ülkelerden gelen turist oranı % 10’u geçmemektedir. Bununla birlikte 

Müslüman ülkelerden gelen turistleri ve yerli muhafazakar turistleri memnun etmek adına, otellerde 

seccade bulundurmak, kıbleyi gösteren işaret, mini bardan alkollü içkileri kaldırmak ve toplantı 

salonunu mescide çevirmek gibi talep edildiğinde yapılan uygulamalar, otellerin hemen hepsinde yer 

almaktadır. Görüşmeye dahil edilen otel yöneticilerin hepsi gelecekte helal otel sertifikası almayı 

düşünmemektedirler. Yine yöneticilerin önemli bölümü, gelecekte helal otel konseptine dair 

uygulamalar yapmayı düşünmemektedirler. Bunun en önemli nedeni, destinasyonun pazarını Batı 

dünyasından ve diğer Müslüman olmayan ülkelerden turistlerin oluşturmasıdır. 

Bu çalışmada elde edilen bulgular, Çanakkale’de otel yöneticilerinin helal turizm konusundaki 

görüşlerini araştıran çalışmada (Mercan vd, 2018) elde edilen bulgularla örtüşmektedir. Çanakkale’deki 

otel yönelticileri, helal turizm konsepti konusunda, ilde helal turizm talebi yeterli olmadığından, genel 

olarak negatif algıya sahiptirler. Kapadokya bölgesinde de helal turizm talebi çok az olduğundan, 

bölgede faaliyette bulunan otel yöneticileri, helal otel konsepti ve helal otel sertifikası almaya olumlu 

bakmamaktadırlar. Bu sonuçlardan hareketle, helal otel yatırım ve uygulamalarının destinasyonun hedef 

pazarları doğrultusunda yapılması gerektiği gözden uzak tutulmamalıdır. Destinasyona olan mevcut 

talep yapısı ve talebin ne yönde geliştiğine dair veriler elde edilmeden helal otel yatırım ve 

işletmeciliğine girişmek anlamsız olacaktır. 

Ancak, dünyada ve Türkiye’de helal turizm talebinin giderek arttığı da inkar edilmeyecek bir olgudur. 

Ankara’da toplanan 3. Turizm Şurası’nda (2017), helal turizm konusu da ele alınmış, helal turizme 

yönelik pazar araştırması yapılması, tanıtım ve pazarlama stratejisinin belirlenmesi, Körfez, Arap, 

Afrika ve Balkan ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerinin hedef pazar olarak belirlenmesi önerilmiştir. 

Kapadokya destinasyonuna baktığımızda, yurt dışından gelen Müslüman turistlerin Körfez ülkeleri ve 

Türk Cumhuriyetleri ile birlikte, daha çok Malezya, Endonezya ve az miktarda Singapur kaynaklı 

oldukları görülmektedir. Özellikle Malezya ve Endonezya’nın da önemli bir helal turizm pazarı olduğu, 

tanıtım ve pazarlama stratejilerinde mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Helal turizmde, diğer turizm çeşitlerinde olduğu gibi, konaklamanın yanında yiyecek-içecek hizmetleri 

de önem arz etmektedir. Dolayısıyla Müslüman turist pazarına  yönelik tanıtım kampanyalarında helal 

otellerle birlikte, inancımız gereği helal gıdalar kullanılarak yemeklerin hazırlandığı Türk Mutfağı da 

ön plana çıkarılabilir. 

Bazı işletmelerin pazarlama konusunda avantaj sağlamak için helal turizm etiketini kullandıkları 

görülmektedir. Dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından helal otel kriterleri belirlenmeli, 

gerekli altyapıyı ve standartları sağlamayan otellerin satış ve pazarlama faaliyetlerinde helal otel 

etiketini kullanmaları engellenmelidir. 

Son olarak, Kapadokya destinasyonunun mevcut pazar profili dikkate alındığında, helal turizm ve helal  

otel konseptinin mutlaka teşvik edilmesinin gerekmediği sonucuna varılabilir; otel yöneticilerinin  

görüşleri de bu yöndedir. Bölgede farklı zamanlarda nadiren ortaya çıkabilecek helal otel talebine cevap 

verecek, Kozaklı ilçesinde ve Göreme, Uçhisar gibi ilçelerde işletme sahip ve yöneticilerinin inançları 

ve iç pazarın talepleri doğrultusunda İslami usullere göre hizmet veren bazı otel işletmeleri zaten 

mevcuttur. 
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Özet 
İslam kapsamlı bir dindir ve her şeyde olduğu gibi yiyecek ve içecek alanında da iyi, temiz ve helal olanı seçmeyi 

öğütlemektedir. Gıdaların seçimi ve tüketiminde titiz bir tutum sergileyen İslamiyet, ruh ve beden sağlığına önem 

vermiştir. Günümüzde Müslümanlar, özellikle turizm hareketlerine katıldıklarında gittikleri yerlerde helal olan 

yiyecekler içecekleri tüketme istek ve arzusundadırlar. Bu nedenle dünya genelinde helal gıdalara olan ilgi 

artmıştır ve sadece Müslüman bireyleri değil aynı zamanda gayrimüslim bireyleri de girişimcilik anlamında 

etkilemiştir. Ayrıca, son yıllarda helal gıda üzerine yapılan araştırma sayılarındaki artış ta dikkat çekmektedir. Bu 

çalışmanın amacı mevcut literatürdeki helal gıda kavramına ilişkin tanım denemeleri inceleyerek, bu kavrama 

ilişkin ortak noktaları saptamaktır. Diğer taraftan bu kavrama ilişkin yapılan araştırmalarda üzerinde durulan 

konuları sentezleyerek ortak çıkarımlar yapmak ta çalışmanın amaçları arasındadır. Bu bağlamda helal gıda 

kavramı, yapılan tanım denemeleri ve araştırmalar üzerinden değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelime: Helal Gıda, Helal Turizm, Gastronomi. 

 

A CONCEPTUAL RESEARCH ON HALAL FOOD 

Abstract 
Islam is a comprehensive religion, and as in all things, it is advisable to choose a good, clean and halal food and 

beverage. Islam, soul and body health, which has a rigorous attitude in the choice and consumption of foods, has 

given importance to it. Nowadays, Muslims, especially when they participate in tourism movements, They want 

and desire to consume halal foods beverages. For this reason, the interest in halal foods has increased worldwide 

and has not only influenced Muslim individuals but also non-Muslim individuals in terms of entrepreneurship. 

Moreover, the increase in the number of researches on halal food in recent years is noteworthy. The aim of this 

study is to determine the common points related to this concept by examining the essays of the concept of halal 

food in the current literature. On the other hand, it is one of the aims of the study to make common inferences by 

synthesizing the issues discussed in this research. In this context, the concept of halal food has been evaluated by 

means of definition experiments and researches. 

Key Words: Halal Food, Halal Tourism, Gastronomy 

GİRİŞ 

İlk çağlardan bu yana insanoğlu yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli yollarla ve 

tekniklerle üretip tüketim yapmışlardır. İslamiyet’in başlangıcı ve Kuran-ı Kerimin doğuşuyla birlikte 

bazı yiyecek ve içecekler haram kılınmıştır. Dolayısıyla helal olan gıda tüketimi konusu önemli bir 

şekilde ivme kazanmıştır. Helal kelime anlamıyla yapılmasına izin verilen manasını taşır (Samori vd., 

2014: 482) . Helal gıda, İslam hukuku ilkelerine göre yenilmesine ve içilmesine izin verilen ürünlerdir 

(Zailani vd., 2015: 2143; Samori vd., 2014: 482).  
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Bu konu günümüzde de hassasiyet konusu olmuştur. Çünkü İslami hayatını benimseyen müminler her 

ibadetinde olduğu gibi yaşam tarzı ve yeme-içme ritüellerine’ de dikkat etmişlerdir. Dünyada ve 

Türkiye’de özellikle et tüketimi ve çeşitli gıdalarda helal sertifikasyon vb. kontrol süreçleri ve belgeleri 

önem kazanmıştır. Sadece belgelendirme ile kalmayıp helal gıda tüketimi yapılan alanın temiz ve 

sağlıklı olması gerekmektedir. Çünkü helal gıdada kullanılan, makine, teçhizat vb. varsa tüketim alanları 

(lokanta, kafeler, vb.) kirlilik meydana gelince İslami kurallar ile çelişki durumuna düşmektedir. Bu 

bağlamda ortak yönü olan helal turizm ile helal gıda kavramını bir arada görmekteyiz. Çünkü helal 

turizm kavramı, Kuran-ı Kerim ve Sünnet ile bu iki temel etrafında oluşturulmuş seyahat kültüründen 

faydalanılarak İslami değerleri ön plana çıkaran turizm uygulamasıdır (Pamukçu ve Sarıışık, 2018: 22). 

Bu hususlar ışığında, literatüre bakıldığında helal gıdanın kavramsal boyutu üzerine çalışmalara 

rastlanmaması çalışmanın ortaya çıkmasında motivasyon unsuru olmuştur. Çalışmada ilgili araştırmalar 

bölümünde helal gıda ile ilgili çalışmalar ele alınırken, çalışmanın yöntem bölümünde yapılan 

kavramsal denemelerden bahsedilmiş olup, sonuç bölümünde de kavramsal olarak varılan sonuçlardan 

ve önerilerden bahsedilmiştir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacına uygun olarak tasarlanan bu bölümde literatürde yer alan boşluktan kaynaklı 

olarak helal gıda üzerine kavramsal çerçeve ile ilgili tanım denemelerine yer verilmiştir. Yapılan 

çalışmalar sunulmuş olup çalışmaların amaçlarına ve sonuçlarına uygun olarak karşılaştırılmalı bir 

şekilde yer verilmiştir.          

 Tablo 1: İlgili yazında yer alan Helal Gıda Tanım denemeleri      

Helal gıda, yalnız İslam hukukuna uymakla kalmaz, içerik ve işlenme açısından da sağlıklı 

olarak üretilen gıdalara verilen isimdir. 

Salman, 

Sıddıquı  

(2011) 

Helal gıda, şeriata dayalı yollarla kesimi olan, kirli olmayan ürünlerle ve temiz olan 

ekipmanlarla hazırlanan besin maddeleridir. 

Rahman vd. 

(2011) 

Helal gıda, Kuranı- ı Kerim ve Peygamberin sünnetinde yer alan ayetlerle açıklanan fizyolojik 

ihtiyaçları gideren yiyecek, içecek ve ilaçlara verilen isime helal gıda denir. 

Samori vd. 

(2014) 

Helal gıda, Müslümanlar için araştırması zorunlu olan üretimi güvenli olan, Allah (C.C.) 

tarafından verilen emre göre yenilmesi uygun olan (helal) ve aynı zamanda Tayyip olan 

ürünlerdir. 

Majid vd. 

(2015) 

Helal gıda, Kuran-ı Kerimin dört ayetinde belirtilen yiyecek ve içecekler dışındaki 

yenilmesinde sakınca olmayan ürünler ve bunların işlenmesinde kullanılan mutfak 

ekipmanların ve makinaların kullanılması, ambalajlanması vb. süreçlerin İslami kurallara 

uygun olmasıdır. 

Henderson 

(2016) 

Helâl kavramı mubah, caiz, meşru, serbest olmak, ruhsat vermek manalarına gelirken, dini 

literatürde yapılması dini bakış açısıyla mubah olan, mükellefin yapıp yapmama konusunda 

serbest bırakıldığı ve işlenmesine de herhangi bir günah oluşturmayan fiilleri bildirir. Helâlin 

zıt manası ise haramdır. 

(Çayıroğlu, 

2014, Akt. 

Üstün, vd. 

2017: 84-85) 

Helâl gıda, İslâmî kurallara uygun olarak tarladan sofraya ulaşana kadar geçen gıda sürecin 

hazırlanmasını ifade eder. Farklı bir tanımla helâl gıda, “bitkisel, hayvansal, kimyasal veya 

mikrobiyal kaynaklı gıda ürünlerinin hammadde, işlem yardımcı maddeleri, bileşenleri, katkı 

maddeleri, işleme yöntemleri, işleme koşulları ve ek olarak ambalajlarının İslâmî kurallara 

uygunluğunun ifadesidir.’’ olarak tanımlanmıştır. 

(Aydın ve 

Sormaz, 

2017:202) 

 

Helâl gıda, gıda maddelerinin üretimden tüketime, yani ürünün üretildiği yerden sofraya 

gelinceye kadarki her süreçte işleme tabi tutulan tüm uygulamaların İslami kurallara uygun 

olarak gerçekleştirildiği yiyecek ve içecekleri ifade etmektedir. 

(Çukadar, 

2015, Akt. 

Şahingöz ve 

Onur, 2017: 

276) 

Gıda pazarı açısından ele alındığında helâl ürün veya helâl gıda; “İslami kurallara göre yasak 

olan herhangi bir unsuru içermeyen, bu unsurlardan arındırılmış yerlerde veya cihazlarda 

(Çallı, 2014, 

Akt. Şahingöz 
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hazırlanan, işlenen, taşınan ve depolanan, bu durumların dışında üretilen herhangi bir gıda ile 

hazırlama, işleme, taşıma ve depolama aşamasında doğrudan temasta olmayan ürün” olarak 

tanımlanmaktadır. 

ve Onur, 2017: 

276) 

Helâl gıda, tarladan sofraya tamamıyla dini kurallara uygun olarak yetiştirilmiş ve hazırlanmış 

gıda ürünlerini ifade eder. Daha geniş bir tanımlamayla helâl gıda, bitkisel, hayvansal, kimyasal 

ya da mikrobiyal kaynaklı, gıdaların hammadde, işlem yardımcı maddeleri, bileşenleri, katkı 

maddeleri, işleme yöntemleri, işletme koşulları ve buna ek olarak ambalajlarının dini kurallara 

uygunluğunun ifadesidir. 

(Yıldırım, 

2011, Akt. 

Güzel ve 

Çağlar, 

2017:395) 

Helâl gıda, üretim sürecinin her aşamasındaki uygulamaların İslami kurallara uygun olarak 

gerçekleştirildiği yiyecek ve içeceklerdir. 

(Akpınar, vd. 

2014:18, Akt. 

Kazkondu, vd. 

2017:1158) 

 

 Bu Tablo 1’de yapılan tanım denenmelerinde Majid vd. (2015) yaptığı tanım dikkat çekici olmuştur. 

Majid vd. (2015) yapmış olduğu bu tanımın diğerlerinden en büyük farkı “Helal ve Tayyip” kavramıdır. 

Helal olan Allah (C.C.) tarafından yenilmesi hak olan ve Tayyip ise temiz olan manasında kullanılır. 

İslami esaslara göre Müslüman bireyler yeme-içme alışkanlıklarına ve yediklerinin temizliğine dikkat 

edip hassas olmak durumundadırlar. Bu konu ayetlerle ve hadislerle de desteklenmiştir. Bakara 

Suresinde 172. ve 168. Ayetlerinde; “Ey iman edenler! Size sunulan rızıkların helal ve temiz 

olanlarından yiyiniz ve Allah’a şükredin” denilmiştir. Maide Suresinin 3. Ayetinde; “Size ölü hayvan, 

kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen hayvan, boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan yuvarlanmış 

ölmüş hayvanlar haram kılındı” denilmiştir. Bunun yanında Hadislere bakıldığında ise içki adına önemli 

sözler bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) “O bir deva değil, hastalığın kendisidir. Her 

sarhoşluk veren içkidir ve her içki haramdır” buyurmuştur (Batu, 2012: 52). Bu sebepler ışığında helal 

gıda kavramından bahsederken bu önemli koşullar unutulmamalıdır. Helal gıdalar islam inancına 

mensup olan bireyler dışındaki kişiler için ise önemli bir kazanç kaynağı olmuştur ve özellikle 

gayrimüslim nüfusun yoğun olduğu ülkelerde önemli bir Pazar payı bulmuştur (Majid vd., 2015). 

İlgili Araştırmaların İncelenmesi 

Tablo 2’de helal gıda üzerine yapılan bazı çalışmalara yer verilmiştir. Çalışmaların sonuçları etrafında 

ortak ve farklılaşan kriterler yorumlanacaktır. 

Tablo 2: Helal Gıda Üzerine Yapılan Bazı Çalışmalar 

Çalışmanın Adı Yazarlar 

 

Consumer Decision Making Process in Shopping for Halal Food in Malaysia 

Abdul, M., Ismail, H., 

Hashim, H. ve Johari, 

J. (2009) 

 

Halal Food in New Zealand Restaurants: An Exploratory Study 

Wan-Hassan, W. M. 

ve Awang, K. W. 

(2009) 

Helal Gıda Sertifikasyonunda Gıda Katkı Maddelerinin Yeri Küçüköner, E. (2011) 

İslam Ülkeleri Arasında Helal Ürün Pazarlama Potansiyeli, Problemleri ve Çözüm 

Önerileri 

Torlak, Ö. (2012) 

Purchasing Decisions Among Muslim Consumers of Processed Halal Food Products Hamdan, H., Issa, Z. 

M., Abu, N. ve 

Jusoff, K. (2013) 

Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit 

Etmeye Yönelik Bir Araştırma 

Kurtoğlu, R. ve 

Çiçek, B. (2013) 

 

Ülkemizde ve Dünyada Helal Gıda Hususunda Karşılaşılan Problemler 

Tekle, Ş., Sağdıç, O., 

Nursaçan, Ş., Erdem, 

M. (2013) 

Helal Gıda Açısından Tahıl ve Tahıl Ürünlerine Bakış Türker, S., Ertaş, N., 

Demir, M, K. (2013) 
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Tüketicilerin Helal Sertifikalı Ürün Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İli 

Örneği 

Özdemir, H. ve Yaylı, 

A. (2014) 

 

Understanding the Halal Concept and The Importance of Information on Halal  Food 

Business Needed by Potential  Malaysian  Entrepreneurs 

Baharuddin, K., 

Kassim, N. A., 

Nordin, S.K., 

Buyong, S. Z. (2015) 

Tüketici Beklentilerini Karşılamada Helal Gıda Güvencesinin Önemi Baran, vd. (2017) 

Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Helal Gıda Konusunda Tüketici Davranışları Çukadar, M. (2015) 

Otel İşletmelerinin Pazarlama Stratejisi Olarak Helal Gıda Sertifikasına Bakış Açıları Akdemir, N. ve 

Selçuk, G. N. (2017) 

Restoran Müşterilerinin Helal Gıdaya Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Tekirdağ 

Örneği 

Yazıt, N., Cinnioğlu, 

H., Demirdelen, D. 

(2017) 

 

Abdul vd.’nin (2009) çalışmasında Malezya’da helal gıda satın alma sürecinde tüketicinin karar verme 

davranışları incelenmiştir. Çalışmada 213 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 

katılımcıların dinleri ve helal logo içerikleri ile ilgili algılamaları arasında anlamlı bir ilişki 

bulgulanmıştır. Diğer yandan Müslüman tüketicilerin satın almayı istedikleri helal gıdalar hakkında 

güven konusunu öne sürdükleri yazarlar tarafından dile getirilmiştir.  

Wan-Hassan vd. (2009) araştırmalarının sorununu Müslüman turistlerin Yeni Zelanda’da helal gıdaya 

ulaşmadaki zorluk yaşamaları olarak dile getirmişlerdir. Bu sebeple Yeni Zelanda’da yer alan 

restoranlarda helal gıdanın tanıtım durumunun öne çıkartmak üzerinde durduğumuz çalışmayı 

gerçekleştirmişlerdir. Helal gıda sunan restoranların sayısının belirsizliği üzerine kartopu örneklem 

metodunun kullanıldığı araştırma sonuçlarına göre; çoğu restoran Müslüman turist pazarının kendileri 

açısından önemli olmadığı ve işletmelerinde bulunan helal gıdalar için restoranlarının tabelalarında helal 

gıdanın tanıtılması üzerine isteksiz oldukları bulgulanmıştır. 

Küçüköner’in (2011) helal gıda sertifikasyonunda gıda katkı maddelerinin durumu belirlemek amacıyla 

yaptığı araştırmada; belirli gıda katkı maddelerine dikkat çekmiştir. Bu gıda katkı maddelerinin helallik 

açısından risk taşıma kapasitesinin olduğu üzerinde durmuştur. İlgili gıda katkı maddeleri domuz 

kaynaklı üretilmiş olabilen ‘’jelatin’’, ya domuzdan ya da İslami usuller dışında kesilmiş hayvanlardan 

elde edilebilen ‘’rennet (peynir mayası), enzimler ve whey (peyniraltı suyu proteini)’’ katkı 

maddeleridir. Aynı şekilde lezzetlendirme ve renklendirme amacıyla kullanılan gıda katkı maddeleri 

alkol içerebileceğinden helallik açısından şüpheli durumdadır. 

Torlak (2012)  İslam ülkeleri arasında helal ürün pazarlama potansiyeli, problemleri ve çözüm 

önerilerini sunmak amacıyla yaptığı kavramsal çalışmada; helal ürün pazarlama çalışmalarının 

yetersizliği ve yanıltıcı reklam uygulamaları, helal gıda sertifikalarında yaşanan güven sorunu ve 

gerekleriyle birlikte helal gıdada markalaşmanın sağlanması gerekliliği dile getirilmiştir. 

Hamdan vd.’nin (2013) gerçekleştirdiği araştırmada Müslüman tüketiciler arasında helal gıdaya ilişkin 

satın alma kararına etki eden faktörler incelenmiştir. 400 Müslüman tüketiciye uygulanan anketler 

sonucunda aşina olunan işlenmiş helal gıdalar tüketicilerin satın almaya ilişkin kararını etkileyen en 

önemli unsur olarak yazarlar tarafından vurgulanmıştır. Çalışma sonuçları arasında helal gıda 

sertifikasının mevcut olduğu ürünlerin tüketicilerin ilgisini çekmesi bir diğer neticedir.  

Kurtoğlu ve Çiçek (2013) çalışmasında tüketicilerin helal gıdayla ilgili tutum, beklenti ve algılarının 

demografik değişkenler bağlamında farklılık durumları analiz edilmiştir. Çalışma, Yozgat ilinde 

yaşayan tüketicilerle gerçekleştirilmiş olup sonuçları anlamında; yaş ve medeni durum boyutlarında 

farklılık göstermediği bulgulanmış olup gelir düzeyi, meslek, cinsiyet ve öğrenim durumu açısından 

ilgili demografiklerin farklılık gösterdiği aktarılmıştır. 
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Tekle vd.  (2013) gerçekleştirdikleri araştırmada; ülkemizde ve Dünyada helal gıda açısından mevcut 

problemlere ve çözümlerine yönelik bulgulara ve çeşitli önerilere yer verilmiştir. Çalışma sonucunda 

özellikle gıdalara ilave edilen katkı maddeleri olarak helal olmadığı bilinenlerin dini boyut açısından 

soru işareti olduğu ortaya konmuştur. 

Türker vd. (2013) helal gıdalar açısından tahıl ürünleri üzerine bir derleme çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Türk Gıda Kodeksinin izin verdiği tahılların üretim sürecinin helallik açısından incelendiği araştırmada; 

buğday ve buğday ürünlerinin (irmik, kepek vb.) ve ekmek mayasının helallik açısından sorun ihtiva 

etmediği, L-sistein (hamur elastikliği için kullanılan katkı maddesi), emülgatör ve pastacılıkta kullanılan 

jelatinin ise sorun ihtiva edebileceği dile getirilmiştir. 

Özdemir ve Yaylı (2014) tüketicilerin helal sertifikalı ürün tercihleri üzerine bir araştırma yapmıştır. 

Araştırma, İstanbul ilinde yer alan ve helal sertifikasına sahip ürünlerin sunulduğu marketlerden alış 

veriş yapan müşterilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan müşteri sayısı 400 kişi olup yaşları 

18’in üzerindedir. İlgili marketlerden ürün satın alan müşterilerin dini yaşam şekilleriyle birlikte helal 

gıdalara ve helal sertifikalı ürün yönelimlerinde demografik değişkenlerin farklılıkları araştırılmıştır. 

Söz konusu araştırmada müşterilerin dini yaşam şekillerinin satın alma davranışlarında yönlendirici 

fonksiyona sahip olduğu ve helal sertifikalı ürünlerle demografikler değişkenler arasında anlamlı bir 

farklılık bulgulanmıştır. 

Bahuruddin, vd. (2015) helal gıda kavramı ve konsepti üzerine potansiyel Malezyalı girişimcilerle 

gerçekleştirdikleri araştırmaya göre; katılım sağlayan girişimcilerin helal gıda kavram anlayışının üst 

seviyede olduğuyla birlikte helal gıda üretim, depolanması ve kullanımı ilgili girişimciler açısından 

barındırdıkları potansiyelin harekete geçmesi durumunda ihtiyaç duyacakları öncü bilgiler arasında yer 

almaktadır. 

Baran vd.’nin (2017) çalışmasında tüketici beklentilerinin karşılanmasında helal güvencesinin önemi 

araştırılmıştır. Çalışma kapsamında konu ile ilgili makale ve tezler incelenmiştir. İncelenen tez ve 

makaleler sonucu Müslüman ülkelerde helal sertifikalı gıda yönünde hassasiyetin olmaması, helal 

sertifikalı ürünler hakkında tüketicilerin zihninde soru işaretlerinin olduğu, marka etkisine sahip 

ürünlerin helal sertifikalı olması güvenlilik duygusunu harekete geçirirken, tüketiciler yerel pazarlarda 

satılan gıdaların helal şeklinde yorumladıkları vurgulanmıştır. Araştırmanın bir diğer görüşü ise 

ülkemizde helal gıda ile ilgili merakın kendini son zamanlarda sıkça gösterdiği olmuştur. Araştırma 

kapsamında incelenen çalışmalarda dünya genelini kapsayan standart bir helal gıda sertifikası ve güven 

duygusunu tatmin etmesi amacıyla ortak bir logo ile ilgili hususların ele alındığı aktarılmıştır. 

Çukadar’ın (2015) yürüttüğü yüksek lisans tez çalışmasında tüketicilerin helal gıdayla ilgili tutum ve 

davranışlarını incelemiştir. Araştırma Kahramanmaraş ilinde yaşayan 383 kişiyle gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan çalışma sonucunda tüketicilerin %76’sı helal gıdayla ilgili bilgi sahibiyken yalnızca 

%27.9’unun sertifikayla desteklenen helal uygunluğunu dikkate aldıkları bulgulanmıştır. Diğer bir 

taraftan tüketicilerden %54.6 oranında, helal sertifikayla sunulan gıdaya fazladan ödeme yapabileceği 

belirlenmişken en fazla ödeme niyeti %24.16’lık oranda tavuk etinde saptandığı belirtilmiştir. İlgili 

kişilere helallik ölçütüyle ilgili kriterler sorulduğunda ise bu kriterlerin başında ‘’domuz katkısız’’ olanı 

öne çıkarken, çoğu kişinin şekerleme türü ürünlerde domuzdan da üretilebilen jelatin kaygısı taşıdığı 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca yüksek oranda katılımcının peynir mayasında domuz riskinin olabileceğini 

bilmediği yazar tarafından dile getirilmiştir.  

Akdemir ve Selçuk’un (2017) çalışmasında otel işletmeleri anlamında helal gıda sertifikasıyla ilgili 

düşünceler araştırılmıştır. Araştırma sonucu olarak; otellerde görev yapan yöneticilerin kullandıkları 

gıda malzemelerinin yerelden ve tanınan markalardan temin edilmesinden dolayı helal sertifikasına 

gerek duymadıkları bulgulanmıştır. Çalışmaya katılan otel yöneticilerinin iç pazara hitap ettiklerini 

belirtmesi üzerine de sertifika konusuna değinilmediği yazarlar tarafından aktarılan bir diğer sonuçtur. 
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Yazıt vd.’nin (2017) restorana gelen müşterilerin helal gıdayla ilgili algılamalarının ölçüldüğü 

araştırmada Tekirdağ’da yer alan restoranları ziyaret eden 329 kişi örneklemi oluşturmuştur. Çalışmanın 

gerçekleştirildiği kişilerin helal gıdayla ilgili algılarının orta seviyede olmasıyla birlikte ilgili algının 

katılım sağlayanların farklılık göstermeyen demografik değişkenler olarak cinsiyet, medeni durum ve 

meslek, farklılık gösterenlerde ise eğitim, yaş ve gelir düzeyi bulgulanmıştır. 

Helal gıda üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda belirli kriterlerin karşılaştırmasının yapılması 

çalışmamızın amacı doğrultusunda önemlilik arz etmektedir. 

Müslüman tüketicilerin helal gıdaya ulaşmada ‘’güven’’ konusunun önemli bir kriter olarak ele alındığı 

çalışmalar (Abdul vd., 2009; Torlak, 2012; Tekle, 2013) mevcuttur. Yine güven kriteri içerisinde 

algılanabilecek olan ‘’bilindik marka’’ arzusunun yansıdığı çalışmalar (Torlak, 2012; Baran vd., 2017; 

Hamdan vd., 2013) tüketicilerin helal gıda seçiminde bildikleri markaları tercih ettiklerini 

göstermektedir. Güven boyutunun devamında helal gıda sertifikalarına güvende soru işaretleri olduğu 

bilinmekte olup ortak bir sertifikasyon sistemi önerilmektedir (Baran vd., 2017). 

Türkiye’de ki otelcilik sektöründe faaliyet gösteren yiyecek üretim grupları arasında pastacılık yer 

tutmaktadır (Mısırlı, 2002:8). Pastanelerde renklendirici ve lezzetlendirici amaçla kullanılan maddelerin 

yanı sıra özellikle ‘’jelatin’’ maddesinin domuz ürünü ihtiva edebileceğinden jelatin kullanımının 

helallik açısından risk unsuru olarak vurgulandığı çalışmalar (Küçüköner, 2011; Türker, 2013; Çukadar; 

2015) bulunmaktadır. Peynir yapımında kullanılan mayanın (rennet) domuz kaynaklı olabileceğinden 

risk unsuru barındırması Küçüköner’in (2011) çalışmasında açıklansa da, Çukadar’ın (2015) 

araştırmasında ortaya çıkan ve bahsedilen peynir mayasının helallik açısından risk unsuru olduğunun 

bilinmemesi dikkatleri peynir mayası (rennet) üzerine çekmektedir. 

Helal gıda üzerine yapılan çalışmalarda ülke içi ve dışı tüketicilerin ve işletmecilerin helal ürün 

sertifikasıyla ilgili hassasiyetlerin belirlendiği çalışmalar (Wan-Hassan vd., 2009; Akdemir ve Selçuk, 

2017; Baran vd., 2017) işlenmiştir. Bu çalışmalarda Müslüman ülkelerde yaşayan tüketici ve 

işletmecilerle ilgili olarak çift yönlü durum dikkat çekmektedir. Gıda satıcısı işletmeciler sattıkları 

ürünleri yerel üreticilerden tedarik ettiklerini belirmeleriyle birlikte helal konusunda herhangi bir şüphe 

taşımadıklarını (Akdemir ve Selçuk, 2017) dile getirirken, olayın diğer yönü olan tüketicilerin de yerel 

kaynaklı işletmelerden temin edilen ürünler hakkında helal sertifikası hassasiyet boyutlarının azlığı 

dikkat çekmektedir (Baran vd., 2017). Müslüman turistlerin gayrimüslim ülkelere ziyaretlerinde helal 

gıda hassasiyeti sergiledikleri ortaya konulmuştur (Wan-Hassan vd., 2009). 

Helal gıdaya ait ortak bir logo tasarımının yapılması (Baran vd., 2017) ve bu fikri destekleyen bir diğer 

çalışmada ise, kişilerin mensup oldukları din ve logo arasındaki kurdukları bağlantının ortaya 

çıkarılmasına vurgu yapılmıştır (Abdul vd.,  2009). Helal gıda ve tüketici dini inanış boyutunda tüketici 

beklentilerinin ötesinde işletmelerin özelliklerine göre farklı pazarlama işleyişleri araştırmamızda 

bulguladığımız bir diğer husustur. Pazarın helal gıda boyutunda hızlı bir gelişim göstermesine karşın 

pazarlamanın eksik oluşu (Torlak, 2012) Yeni Zelanda’da helal gıda satan işletmelerde Müslüman 

turistlere yönelik helal gıda tanıtım çabalarında isteksiz oluşlarının bulgulandığı (Wan-Hassan vd., 

2009) çalışmada da karşımıza çıkmaktadır.  

Helal gıda üzerine yapılan çalışmalarda tüketicilerin algı boyutları ilden ile farklılık göstermektedir. 

Tekirdağ ilinde tüketicilerin helal gıda algısı orta seviyedeyken (Yazıt vd., 2017), Kahramanmaraş ilinde 

yaşayanların helal gıda algı boyutu %76 seviyesinde çıkmıştır (Çukadar, 2015).  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İslam, yaşam kurallarını belirten kapsamlı bir dindir. Bireylerin yaşamı göz önüne alındığında en temel 

ihtiyaçlarından birisi de yeme içmedir. Bu yüzden İslam dinine mensup olan bireyler ihtiyaçlarını 

karşılarken İslami şartlara uygunluğu da birinci sıraya koymaktadır. Günümüzde ise birincil kaynaklar 

olan Kuran-ı Kerim ve Sünnetler incelenmiş olup Müslümanlar için helal olan gıdalar ve bu gıdaların 
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tüketim şartları açıkça belirtilmiştir. Bununla ilgili akademik yazında helal gıda ile ilgili kavramsal 

denemeler incelenmiş olup bu çalışmanın yazarları tarafından helal gıda kavramı mercek altına 

alınmıştır. Ortak tanım “Kuran-ı Kerimin ayetleri ve Peygamberin Hadisleri ışığında yenilmesi ve 

içilmesi mubah olan ürünlerin işlenmelerinin, varsa katkı maddelerinin, kullanılan teçhizatlarının ve 

ambalajlama süreçlerinin temizliğini de kapsayan besinlerdir” şeklinde ortaya çımıştır.  

Konuya ilişkin bilgilendirmelerin yapılması ve şüphelerin azaltılması Müslüman tüketiciler açısından 

önemli bir konudur. Bu açıdan helal gıda sunan lokantaların listelenmesi ve güncellenmesi, turizm 

işletmelerinin belgelendirilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması yapılabilecek temel çalışmalardan 

bazılarıdır. Ayrıca, Gayrimüslim ülkelerde helal gıda sunacak işletmelerin kurulmasındaki engellerin 

kaldırılması ve o bölgeyi ziyaret eden Müslüman turistlere beklenti duydukları imkanların sunulması da 

önerilebilir. Türkiye’de yer alan illere göre helal gıda algısının belirlenmesi önerilen bir diğer husustur. 

Müslüman turistler açısından helal gıda kavramı destinasyon tercihini etkileyen faktörler arasında 

%67’lik orana sahiptir (Dinar Standart, 2015; Sarıışık ve Pamukçu, 2016). Bu sebeple helal gıda üzerine 

akademik çalışmaların arttırılması konuya yeni bir boyut kazandırabilir. 

Helal gıda satın almada hassasiyet gerektiren birtakım hususlar olsa da (Demirci, 2013) toplumun helal 

ve haram kılınan tüketim maddeleri hakkında bilgilendirmesi yoluyla doğruya yönlendirilmekle 

yükümlü olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgili hususta yürüttüğü faaliyetlerin sınırlı sayıda kaldığı 

dikkat çekmektedir (Güzel ve Çağlar, 2017). Bu sebeple toplumun bilinçlenmesi amacıyla bilgilendirici 

faaliyetlerin arttırılması önemlidir. Bahsedilen bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 

geleceğin gastronomlarını yetiştiren eğitim kurumlarının da sorumluluk üstlenmeleri gerekmektedir. 

Helal sertifikasıyla sunulan ürünler arasında fazladan ödeme niyetinin (%24,16) tavuk etinde olduğu 

belirtilmektedir (Çukadar, 2015). 2015 yılında helal sertifikasına sahip, tavuk-hindi satışı yapan firma 

sayısı 22 iken aynı yılda söz konusu sertifikaya sahip olup un-kurabiye-makarna kategorisinde bulunan 

firma sayısı 54 olarak belirtilmiştir (Yılmaz, vd., 2017). Helal gıda ile ilgili aşina markanın önemini 

vurgulayan çalışmalardan (Torlak, 2012; Baran vd., 2017; Hamdan vd., 2013) yola çıkarak gelecekteki 

akademik çalışmalar için tüketicilerin helal açıdan tanıdıkları markalar ve ürün kategorilerinin 

incelenmesi de önemli bir husustur. Diğer taraftan helal gıdada sertifikasyona gidilecek çalışmaların 

arttırılması amaçlanmalıdır. 

Servis personeli restoranlarda konuğa menü takdimi sonrasında yiyecek içecekler hakkında tavsiyelerde 

ve bilgilendirmelerde bulunulurken (Yiyecek İçecek Hizmetleri, 2012:9), turistlere açıklayıcı ve 

bilgilendirici konumda olan profesyonel turist rehberlerinin de (Yılmaz, 2018:20) helal gıda hakkında 

tavsiyede bulunmaları, turistlerin helal gıda bilinç düzeylerinin artırılması açısından önemlidir 

(Temizkan, vd., 2017). Her iki duruma bakıldığında benzer rolü üstlenen konumda yer alan kişilerin 

(servis personeli ve turist rehberi) helal gıda konusunda hassas şekilde eğitilmesi gerekir. 

Farklı yörelerde unutulmaya yüz tutmuş reçeteler içerisinde yer alan helal gıdaların Türk gastronomi 

literatürüne kazandırılması gerekir. Bu sebeple yiyecek içeceklerin ilgili saha içerisinde araştırılması 

önerilmektedir. Helal gıdayla ilgili yapılan araştırmalarda güven konusu sıkça göze çarpmaktadır. 

Türkiye dışında dünya geneline bakıldığında ise helal gıdanın ağırlıklı olarak tüketildiği alanların 

belirleneceği akademik çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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Özet 

1920’li yıllardan günümüze kadar devam eden fast food alışkanlığı gün geçtikçe büyüme göstermektedir. Farklı 

markalarda ve büyüklükte olan fast food işletmelerinin amacı kısa sürede tüketici ihtiyaç ve isteklerine cevap 

vererek uygun fiyatlarda satışlarını arttırmaktır. Böylece artan taleple beraber dünyanın en büyük zincir fast food 

restoranları oluşmuş ve milyonlarca insana hizmet verir hale gelmiştir. Tüketici alışkanlıkları ve ihtiyaçları her 

geçen gün değişmektedir. Değişen talepler ile birlikte helal gıda konusunda hassasiyeti bulundan tüketiciler helal 

gıdaya verdikleri önem nedeniyle dışarda yemek yiyeceği işletmeleri seçerken bu kriterlere uygun yerleri tercih 

etmektedir. Bu çalışmada, helal gıdaların fast food restoranlarda kullanım durumlarının Türkiye örneğinde 

incelenmesi amaçlanmıştır. Dünyadaki en büyük fast food restoran işletmelerinden en başarılı olan 10 fast food 

işletmesi örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi 

yapılarak verilere ulaşılmıştır. Örneklem olarak seçilen işletmelerin web sayfaları, menüleri ve işletmenin helal 

gıdayla ilgili medyada çıkan haberleri incelenmiştir. İncelenen işletmelerin menülerinde ülkelere göre değişiklikler 

olduğu, bir kısmının helal gıda sertifikasının bulunduğu ve helal gıdaya önem veren işletmelerin çeşitli tutundurma 

stratejilerini geliştirdiği görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda işletme sahiplerine ve yetkili kurum ve 

kuruluşlara öneriler sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Helal Gıda, Fast Food, Çevre Bilinci, Yiyecek ve İçecek İşletmesi, Türkiye 

 

EXAMINATION OF THE USAGE OF HALAL FOODS IN FAST FOOD RESTAURANTS: 

TURKEY EXAMPLE 

Abstract 

Fast food habits, which have been continuing since 1920s are growing day by day. The aim of fast food enterprises, 

which are different brands and sizes, is to increase their sales at reasonable prices by responding to consumer needs 

and wishes in a short time. Thus, with the increasing demand, the world's largest chain fast food restaurants have 

been formed and serve millions of people. Consumer habits and needs are changing day by day. With the changing 

demands, consumers who are sensitive about halal food prefer places that are suitable for these criteria when 

selecting food establishments outside due to their importance to halal food. In this study, it was aimed to examine 

the use of halal foods in fast food restaurants in Turkey. The 10 fast food companies in the world, which are the 

most successful in the fast food restaurant, were selected as samples. One of the qualitative research methods in 

the research was done by document analysis. The website examined news items on the media about menus and 

halal food. It has been observed that there are changes in the menus of the firms examined according to the 

countries, some of them have halal food certificate and the companies that give importance to halal food have 

developed various promotion strategies. In line with these results, recommendations were made to the owners and 

the authorized institutions and organizations. 

Key words: Halal food, Fast Food, Environmental Awareness, Food and Beverage Business, Turkey 
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GİRİŞ 

Günümüzde tüketiciler, yoğun çalışma hayatından dolayı yemek yapmaya zaman ayıramadıkları için 

hazır yiyecek ve içecek sunan fast food işletmelerini tercih etmektedir. Görgülü (2011: 44) tarafından 

tüketicilerin hızlı bir şekilde beslenmek amacıyla fast food işletmelerine yöneldiği belirtilmiştir. 

Tüketicilerin fast food yiyecek ve içecek işletme tercihlerini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan 

biriside dini inançlarıdır. Dini hassasiyeti olan tüketiciler mal ve hizmetleri talep ederken inançları 

doğrultusunda hareket ederler. Bu hassasiyet birçok üründe olduğu gibi yiyecek ve içecek tercihlerin de 

etkili olmaktadır. Bu nedenle herhangi bir işletmede alkollü içeceklerin olması ya da domuz etinin 

bulunması kişinin o işletmeyi tercih etmemesi için neden olabilmektedir.  

Bireylerin dini inançlarına uygun yiyecek ve içecek ürün tüketimi aşamasında helal gıda kavramı 

devreye girmektedir. Yiyecek içecek işletmelerinin helal gıda sertifikasına sahip olması dini hassasiyeti 

olan kişilerin bu restoranları tercih etmesinde oldukça önemli bir belirleyici durumundadır. Çalışmanın 

amacı, helal gıdaların fast food restoranlarda kullanım durumlarının incelenmesidir. Yapılan çalışmanın 

tüketicilerin tercih ettikleri fast food restoranlarında helal gıda kullanım oranlarının ve sertifika sahiplik 

durumlarının belirlenmesi çabası nedeniyle önemli olduğu düşünülmektedir. 

Fast Food Restoranlar 

İnsanların dışarıda yemek yeme alışkanlığının artmasıyla birlikte fast food işletmelerine olan talep de 

giderek artmıştır. Fast food restoranlar, sınırlı yiyecek ve içecek sunan (kola, meyve suyu, sandviç, 

hamburger, tost gibi), tüketicilerin hazır paket ürünleri evlerine götürebildikleri, kullanılan araç 

gereçlerin plastik ya da kartondan olması, self servis uygulamasının çoğunlukla uygulandığı, ucuz 

restoranlar olarak tanımlanmaktadır (Chemelynski, 2004: 2; Koçak, 2004: 5; Sökmen, 2005: 10; Lynn, 

2001: 31). Fast food sektörü artan taleplerle beraber pazarda etkin rol oynamaktadır. Bunlardan en 

önemlisi Amerika’da açılan ilk fast food restoranı olarak bilinen McDonald’s markasının restoranlar 

zinciri haline gelmesidir (Shields ve Young, 1990: 32).  

Farklı markalarda ve büyüklükte olan fast food işletmelerinin amacı kısa sürede tüketici ihtiyaç ve 

isteklerine cevap vererek uygun fiyatlarda satışlarını arttırmaktır. Böylece artan taleple beraber 

dünyanın en büyük zincir fast food restoranları oluşmuş ve milyonlarca insana hizmet verir hale 

gelmiştir. Şehir merkezlerinde, yol üzerinde ya da alışveriş merkezlerinde oldukça rağbet gören bu 

işletmeler tüketicilere kolay erişim sağlamaktadır. Türkiye’deki fast food işletmelerinin bulunduğu 

pazarda KFC, Pizza Hut, McDonald’s gibi uluslararası markalar yer almaktadır. 

İşletmelerin gelişen ve değişen pazarda yeni ürünler ortaya çıkarması veya ürünleri geliştirmesi, kendi 

refahını ve varlığını sürdürmesi için önemlidir (Cooper, 2005: 3). Yeme ve içme olgusu bölgelere göre 

dini, kültürel, sosyal olarak farklılık göstermektedir. Bunun bilincinde olan uluslararası fast food 

markaları, bulunduğu ülkedeki dini ve kültürel kurallara göre sundukları ürünlerin içeriklerinde 

değişiklik yapmaktadır (Shamah vd., 2017: 2). Tüketicilerin dini inançların etkisi ile hareket etmeleri, 

pazarlamacılar için helal gıda pazarlama kavramını gündeme getirmiştir. Örneğin KFC, Türkiye’de 

Müslüman nüfusunun dini hassasiyeti nedeniyle helal et sertifikasını alarak, dini ve kültürel kurallara 

saygı duyduğunu ve dikkat ettiğini göstermektedir (KFC, 2019). KFC, Burger King ve Taco Bell 

ürünleri helal sertifikaya sahip olduktan sonra müşterilerin hepsinde toplam %20'lik bir artış 

sağlamışlardır (Hussain vd., 2014: 4). Bu artış oldukça önem arz etmektedir. Fast food işletmelerinin 

helal gıdaya önem vermesinin tüketiciler için olumlu etki gösterdiği görülmektedir. 

Helal Gıda 

Tüketicilerin gereksinimlerinin karşılanmasında dini inançlarının gereği olarak helal gıda kavramı öne 

çıkmaktadır. Tüketiciler için ürünün fiyatı, çeşitliliği önemli olmakla birlikte özellikle yiyecek ve 

içeceklerin tüketiminde dini inanışlar ve tercihler ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda, tüketicilerde din, 

gelenek ve kültürle ilgili inançlar tüketimlerinde etken durumdadır.  

Codex Alimentarius Komitesi helal gıdayı; “İslami kanunlara göre yasaklanan, herhangi bir ögeyi 

içermeyecek şekilde cihaz veya unsuru kullanarak hazırlanması, işlenmesi, taşınması veya depolanması; 

bu durumun haricinde işlenen herhangi bir gıdayla hazırlanması, işlenmesi, taşıma ya da depolanması 
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sırasında doğrudan herhangi bir gıda ile temas etmemesi gereken ürün” şeklinde ifade etmiştir (CAC, 

1997: 1). 

Helal sertifikası helal ürün veya hizmetlerin geliştirilmesinde bir pazarlama aracı olarak kullanılmasında 

etkili bir yöntemdir (Rajagopal vd., 2011). Dinin tüketicilerin tutumlarını ve satın alma kararlarını 

önemli oranda etkilediği pazarlama çalışmaları içerisinde vurgulanmaktadır (Essoo ve Dibb, 2004: 684; 

Soesilowati, 2010: 153). Tüketici açısından helal gıda, marka tercihleri arasında yer almaktadır. Öyle ki 

yapılan bir araştırmada alışkanlık, kolay erişim, ambalaj gibi unsurların yanında helal gıda sertifikasının 

da marka tercihleri arasında yer aldığı sonucuna varılmıştır (Dokuzlu vd, 2013: 90). 

Üreticilerin, tüketicilerin dini duyarlılıklarına önem vermesi ve pazarlama unsuru olarak helal gıdaya 

dikkat etmesiyle müşteri memnuniyetinin artacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla helal üretim konusunda 

duyarlılığa sahip olan bir üretici, pazarlamada rekabet üstünlüğü elde edebilecektir (Kızgın ve Özkan, 

2014: 25).  

Değişen tüketici tercihleri, gıda katkı maddelerinin kullanımındaki artış, tüketicilerin helal gıdaya olan 

yaklaşımını olumlu yönde etkilemiştir. Helal gıda konusunun gündeme gelmesi ile birlikte bunun 

pazarlama açısından fırsata çevrilmesi de mümkün olabilir. Bunun bilincinde olan pazarlamacılar, 

üretim sürecinden tüketiciye ulaşana kadar helal gıda esaslarına dikkat etmektedir. Tüm bunlar helal 

gıda sertifikalı gıda ticaretinin artması anlamına gelmektedir (Topçuoğlu ve Özkul, 2014: 6). 

Helal gıda pazarı içerisinde en önemli pay et ürünlerine aittir (Yener, 2011: 24-25). Helal gıda üretimi 

açısından et ve et ürünleri konusu sadece domuz ve türevleri katkı maddelerinin kullanımı ile değil aynı 

zamanda kesim işlemi de önemlidir. Buna göre İslami usullere göre kesilmiş hayvanlardan söz edilmesi 

ile birlikte et ve et ürünlerinin helal gıda üretimi içeriğinde yer aldığı söylenebilir (Kurtoğlu ve Çiçek, 

2013: 183). Soesilowati’nin 2010’da helâl gıda açısından özellikle kentlerde yaşayan Müslüman 

tüketicilerin davranışlarını analiz etmek amacıyla yapılan çalışmada, Müslüman tüketicilerin helâl gıda 

ürünlerinde en çok önem verdikleri kriterin ürünlerin domuz eti ve alkol içermemesi olduğu sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

Helal Gıda Sertifikasyonu 

Helal belgelendirme işlemi, yetkili kurumlar tarafından ilgili ürün veya hizmetlerin İslami kurallara 

uygun olup olmadığının denetlenerek, bu ürün ve hizmet içeriklerinde helal olmayan malzeme ve 

işlemlerin bulunmadığını ortaya koymaktadır (Şimşek, 2013). Helal sertifikası, gıdaların İslamiyet’e 

uygun olduğunu gösteren belgedir. Helal ürünlere ve helal sertifikaya olan ilgi son dönemde artmıştır. 

Üretimde ve tüketimde helal ürünlere karşı olan ilginin yükselen bir eğilim göstermesi, helal sertifikası 

kavramının önemini oluşturmaktadır (Özdemir ve Yaylı, 2014: 186).  Müslüman tüketici için, kabul 

edilebilir gıdanın ve tüketilebilir ürünün üretilmesi için gereklidir. Bu husus dünyadaki 2 milyar 

Müslümanı ve helâl ürün yemeği tercih eden milyonlarca insanı kapsamaktadır (Kızgın ve Özkan, 2014) 

Helal gıda sertifika sistemini dünyada ilk defa uygulayan Malezya, “İslam Konferansı Örgütü” nün diğer 

üyeleriyle beraber helal sertifikasyon ve ticaretini dünya genelinde yaygınlaştırmak ve uluslararası 

alanda referans merkezi olmayı hedeflemektedir (Mutluer, 2005: 40). Helal sertifika alan işletmelerin 

ürünlerinde kullandıkları logolar, besinler için “tüketime elverişli” anlamı doğururken tüketiciler için 

önem arz etmektedir (Shafie ve Othman, 2006). 

YÖNTEM  

 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi yapılarak verilere ulaşılmıştır. 

Doküman analizi belgelerin (hem basılı hem de elektronik) gözden geçirmek veya değerlendirmek için 

yapılan sistematik bir araştırmadır (Bowen, 2009). Dünyadaki en büyük fast food restoran 

işletmelerinden en başarılı olan 10 fast food işletmesi örneklem olarak seçilmiştir. Türkiye’de bu 

restoranların faaliyet göstermesi, şube sayısının fazla olması ve yıllık gelirinin yüksek olması örneklem 

seçilirken ön koşul olmuştur. Dunkin Donuts, Baskin-Robbins ve Hunt Brothers Pizza gibi işletmelerin 

Türkiye’de restoran şubesi olmadığı için örnekleme dahil edilmemiştir. Örneklem olarak seçilen 

işletmelerin web sayfaları, menüleri ve işletmenin helal gıdayla ilgili medyada çıkan haberleri 

incelenmiştir. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu bölümde, Dünya’da ki en büyük fast food restoran işletmelerinden en başarılı olan 10 fast food 

işletmesinin şube sayısı, yıllık gelir durumu ve helal gıda sertifikaları incelenmiştir (Tablo 1).  Subway, 

Mc Donald’s, Starbucks KFC, Burger King, Pizza Hut, Domino’s, Little Ceasars, Arby’s ve Popeyes 

Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük ve başarılı fast food restoranlardır. Bu işletmelerin helal gıda 

sertifikalarının belirlenmesi için gerçekleştirilen araştırmanın bulgularına yer verilmiştir.  

 

Tablo 1. Dünyanın En Büyük Fast Food Restoran Zincirleri 

No Marka 
Şube 

Sayısı 

Yıllık Gelir/ 

USD 
Helal Gıda Sertifikası 

1 Subway 44,852 
21 milyar 713 

milyon 
Yok 

2 McDonald’s 36,525 97,7 milyar 
TSE- Banvit/Et Ürünleri 

TSE- Pınar/ Et Ürünleri 

3 Starbucks 23,768 
44 milyar 230 

milyon 
Yok 

4 KFC 19,420 
13 milyar 521 

milyon 
TSE- Banvit/Et Ürünleri 

5 Burger King 15,000 
97 milyar 723 

milyon 

TSE- Amasya/ Et Ürünleri 

TSE- Beypiliç/ Et Ürünleri 

6 Pizza Hut 15,600 

ABD’deki yıllık 

satışları 5,3 

milyar 

TSE- Polonez/ Et ve Süt Ürünleri 

7 Domino’s 10,988 
ABD’deki yıllık 

satışları 6 milyar 

KASCERT- Assan Gıda San./ Salça ve 

Soslar 

GİMDES- Polonez/ Süt ve Süt 

Ürünleri 

World Halal Food Council- Bel Karper 

Gıda San./ Peynir Ürünleri 

QCS- Quality Control Services/ 

Karizma Beşler/ Et Gıda, Şarküteri 

Ürünleri 

STAREGISTOR- Özgörkey Gıda 

Ürünleri/ Dondurulmuş Patates, Sebze 

Ürünleri 

World Halal Unıon- Sütaş/ Süt ve Süt 

Ürünleri 

TSE- Banvit/ Et ve Et Ürünleri 

TSE- İtimat/ Peynir ve Süt Ürünleri 

TSE- Namet/ Et ve Et Ürünleri 

TSE- Polonez/ Et Ürünleri 

8 Little Caesars 4800 32 milyar 

GİMDES- Lezita/Dondurulmuş 

Yiyecekler, Et ve Et Ürünleri 

GİMDES-Balıkesir Has Un Fabrikası 

GİMDES- Toru Un 

KASCERT- Abalıoğlu Yem Soya ve 

Tekstil/ Et ve Et Ürünleri 

TSE- YoncaGıda/ Salça ve Soslar 

TSE- Lezita/Et ve Et Ürünleri 
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TSE- Abalıoğlu/ Et ve Et Ürünleri 

TSE- Mıssrella/ Süt ve Süt Ürünleri 

TSE- Namet/ Et Ürünleri 

9 Arby's 3.688 1,8 milyar 
TSE- Amasya/ Et Ürünleri 

TSE- Beypiliç/ Et Ürünleri 

10 Popeyes 2.926 - TSE- Beypiliç/ Et Ürünleri 

 

Kaynak: Dünya Atlası, Paratic, Toptenofcity (2019) ve ilgili restoranların resmî web sitelerinden 

derlenmiştir. 

İşletmelerin resmî web siteleri incelendiğinde, işletmelerin büyük kısmında, sıkça sorulan sorular 

kısmında, ürünleriniz helal midir? Sorusunun cevabında helal gıda sertifikaları hakkında bilgilerin yer 

aldığı görülmüştür. Müşterilerin helal gıdaya önem vermesi ve web sitelerinde incelemeler yapması, 

sitede yer alan helal gıda sertifikalarının müşterinin erişimine sunulduğu görülmektedir. İncelenen 

işletmeler hakkında aşağıda kısa bilgiler yer almaktadır; 

Subway, sandviç, dürüm, salata, içecek gibi çeşitler olan fast food işletmesinde web sitesinde sıkça 

sorulan sorularda, “Hangi Subway menü malzemeleri domuz eti içermez?” sorusuna yanıt olarak; 

“Tavuk Jambon, Tavuk Pizziola Melt, Teriyaki Tavuk, Marinara Soslu Köfte, Tavuk Fileto, Rozbif, 

Baharatlı İtalyan, Biftek ve Peynir, Subway Club, Deniz Ürünleri, Ton Balığı, Hindi Göğüs ve Hindi 

Jambon. Ayrıca sebzelerimizde, soslarda ve peynirde domuz eti yoktur.” verilmiştir. Fakat işletmenin 

herhangi bir helal gıda sertifikasının bulunmadığı görülmüştür bu bulgu oldukça dikkat çekicidir, bu 

durumun tüketiciler için şüphe uyandıracağı düşünülmektedir. Aynı zamanda Subway fast food 

işletmesinin diğer ülkelerdeki menülerine bakıldığında; örneğin Yeni Zellanda’da domuz eti kullanıldığı 

görülürken Mısır ve Türkiye’de domuz etinin kullanılmadığı tespit edilmiştir (Subway, 2018). 

Mc Donald’s, hamburger, patates kızartması ve soğuk içecek gibi çeşitleri olan fast food işletmesinin 

resmî web sitesinde, işletmenin gıda güvenliği ve kaliteye önem verdiği, restoranlarında sunulan her 

ürünü titizlikle denetlendiği belirtilmektedir. Temin edilen hayvanların, İslami usullere uygun olarak 

veteriner kontrolünde kesildiği, denetimden geçirilmiş olan onaylı çiftliklerden alındığı belirtilmiştir. 

Ayrıca müşterilerin restoranlarında yediği hamburger köftelerinin üretim tarihi ve parti numarası, etin 

çiftlikteki hangi hayvandan geldiği, hayvana hangi yemlerin verildiği, hangi aşıların yapıldığını 

izlenebilirlik sistemine göre incelenebileceği de belirtilmiştir. Kırmızı ve beyaz et için helal gıda 

sertifikasının bulunduğu, içecek, ekmek ve soslar için bu sertifikanın bulunmadığı tespit edilmiştir 

(Mcdonalds, 2019). 

Starbucks, kahve dükkânı zinciridir. İşletmede kahvenin yanı sıra hamur işi, sandviç, muffin, kurabiye, 

tatlı bulunmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda işletmenin web sitesinde helal gıda sertifikası 

bulunmadığı tespit edilmiştir (Starbucks, 2019).  

KFC, tavuk, içecek ve patates kızartması gibi çeşitleri olan fast food restoranın resmî web sitesinde 

“Güvenle yiyebileceğiniz lezzet” sloganı dikkat çekmektedir ayrıca; “KFC'de yalnızca "helal sertifikalı" 

Banvit ürünleri kullanılmaktadır. Tüm ürünlerimiz için özenle ve sabırla en güvenilir üretim 

prosedürlerini uyguluyoruz ve bu prosedürler; standart el hijyeninden başlamak üzere tüm 

ürünlerimizin hazırlık süreçlerinin tamamını kapsıyor.” şeklinde açıklama bulunmaktadır. Yapılan 

inceleme sonucunda et ve et ürünlerinde helal gıda sertifikası bulunurken diğer ürünler için helal gıda 

sertifikasının bulunmadığı görülmüştür (KFC, 2019). 

Burger King, hamburger, patates kızartması ve soğuk içecek gibi çeşitleri olan fast food işletmesinin 

resmî web sitesinde Et ve et ürünlerinde helal gıda sertifikası bulunduğu görülmektedir. Ayrıca yapılan 

incelemelerde Avrupa’da bulunan işletmelerde domuz ürünlerinin kullanıldığı belirlenmiştir (Burger 

King, 2019). 

Pizza Hut, pizza çeşitleri, içecek, tatlı salata ve sosların bulunduğu işletmenin web sitesinde “Bütün 

ürünlerimiz helal et sertifikalıdır” ibaresi mevcutken sadece et ve süt ürünlerinde helal gıda sertifikasına 

sahip olduğu görülmüştür. 
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Domino’s, pizza çeşitleri, içecek ve sosların bulunduğu işletmenin resmî web sitesinde 

“Tedarikçilerimizin helal belgeleri tesislerimizdeki üretim aşamaları ve hijyen standartları Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından periyodik olarak denetlendiği gibi ayrıca Domino’s Pizza 

International uluslararası kalite takımı tarafından da dünya gıda standartlarına uygunluğu açısından 

denetlenmektedir.” şeklinde ibare bulunmaktadır. Pizzanın ürün çeşitliliğinin fazla olması her ürün için 

ayrı helal gıda sertifikasyonuna gerek olduğu düşünülmektedir. İşletmenin bu konuda duyarlı olduğu 

her ürün için ayrı sertifikaya sahip olduğu görülmektedir. Salça, sos, süt ve süt ürünleri, şarküteri 

ürünleri, dondurulmuş patates, sebze ürünleri, et ve et ürünlerinde helal gıda sertifikasına sahip olması 

olukça dikkat çekicidir (Domino’s, 2019). 

Little Ceasars, pizza çeşitleri, içecek, fırın patates ve sosların bulunduğu pizza markası olan işletmenin 

et ve et ürünleri, un, salça, sos, süt ve süt ürünlerinde helal gıda sertifikasına sahip olduğu görülmektedir 

(Little Ceasars, 2019). 

Arby’s, sandviç, içecek, tatlı salata ve sosların bulunduğu işletmede, et ürünlerinde helal gıda 

sertifikasına sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca işletmenin Avrupa ülkelerinde menülerinde domuz 

ürünleri bulunmaktadır (Arby’s, 2019). 

Popeyes, tavuk, sandviç, patates kızartması, içecek, tatlı salata ve sosların bulunduğu işletmenin resmî 

web sitesinde “Et ürünlerimiz yerli üreticilerde helal sertifikalı etten üretilmektedir.”  şeklinde ibare 

bulunmaktadır. İşletmenin et ürünlerinde helal gıda sertifikasına sahip olduğu görülmektedir (Popeyes, 

2019). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tüketicilerin en çok tercih ettikleri fast food işletmeler her geçen gün büyüme göstermekte, sayısında 

artış olmaktadır. Günümüzde işletmelerin pazarlama aracı olarak rakiplerinden üstün olmasında helal 

gıda oldukça önem kazanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda Dünya’nın en büyük fast food restoran 

zincirlerinden yalnızca iki işletmenin helal gıda sertifikasına sahip olmadığı büyük kısmının helal gıda 

sertifikasına sahip olduğu tespit edilmiştir. Uluslararası alanda yer alan fast food işletmelerinin ülkelere 

göre menülerinde değişiklik olduğu görülmüştür. Avrupa ülkelerinde domuz ürünlerinin yaygın olması 

ve tüketilmesi menülerde bu ürünlere yer verilmesiyle ilişkilidir. Müslüman ülkelerde ise helal gıda 

sertifikalarının bulunması fast food işletmelerinin tüketicilerin dini inançlarına göre pazarlamada 

faaliyet gösterdiğinin sonucudur. Helal gıda sertifikasına sahip olan işletmelerin hepsinde TSE 

belgesinin bulunduğu aynı zamanda yalnızca iki işletmenin GİMDES’e sahip olduğu ve diğer 

sertifikaların az da olsa bulunduğu görülmektedir. Sahip olunan sertifikalar ürün bazında incelendiğinde 

et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin ağırlıkta olduğu görülmektedir. İşletmelerin helal gıda 

sertifikasına bakıldığında hamburger, sandviç gibi ürün sunan işletmelerin et ürünlerinde hassasiyet 

gösterdiği fakat diğer ürünlerde ekmek, sos, içecek gibi hassasiyet göstermediği görülmüştür. Oysa ki 

tüketiciler yalnız hamburgeri tüketmekle kalmayıp yanındaki ürünleri de tüketmektedir. Diğer ürünler 

için helal gıda sertifikasına sahip olunması gerektiği bu durumun müşterilerin memnuniyetini 

arttıracağını düşündürmektedir.  

Pizza üreticilerinden Pizza Hut’ın sadece et ve süt ürünü için helal gıda sertifikasına sahip olduğu 

görülürken Domino’s ve Little Ceasars’ın kullandıkları her ürün için helal gıda sertifikası olduğu tespit 

edilmiştir. Pizza yapımında un, süt, peynir çeşitleri, salça, soslar, sebze çeşitleri, et ve et ürünlerinin 

kullanılmaktadır. Bu ürünlerin tedariğinde helal gıda sertifikalı tedarikçilerle iş birliği içinde olunması 

bu işletmelerin tüketicinin istek ve beklentilerine göre hareket ettiklerinin göstergesidir. Helâl gıda riski 

olan gıdalara bakıldığında; eti yenen ve yenmeyen hayvanlar, yağ ve margarinler, şekerli ürünler, meyve 

suları, tahıl ürünleri, gıda katkı maddeleri bulunmaktadır (Üstün, Karaosmanoğlu ve Turan, 2017). Bu 

ürünlerin fast food restoranlarda sık sık üretildiği ve tüketildiği göz önüne alındığında her ürün için ayrı 

helal gıda sertifikası gerektiği düşünülmektedir. Üretilen ürünlerin tüm süreçlerinin denetlenmesi ve bu 

süreçlerin sonucunda belgelendirilmesi, tüketici güvenliği açısından oldukça önemlidir. 
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Bu sonuçlar doğrultusunda işletme sahiplerine, yetkili kurum ve kuruluşlara bazı öneriler sunulmuştur; 

helal gıda sertifikası veren kurumların her kurum için ürün bazında helal gıda sertifikası oluşturulması 

gerektiği düşünülmektedir; örneğin sadece et ürünün değil hamburgerin helal gıda sertifikasına sahip 

olması gibi. Helal gıda sertifikası sadece ürün bazlı değil aynı zamanda mutfakta hijyen ve gıda 

güvenliğini de içermektedir, onun için işletmede çalışanlara bunun bilincinde olması için eğitimler 

verilmelidir. Helal gıda anlayışının gittikçe önem kazandığı düşünüldüğünde gastronomi ve mutfak 

sanatları ve aşçılık bölümlerinde ilgili dersler kapsamında helal gıda kavramı ile ilgili içerikler 

oluşturulması da bu konuda atılacak önemli adımlar arasında yer almaktadır. 
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Özet 
Turizm endüstrisi kendi özellikleriyle haraketli bir endüstri sayılıyor. Turizm alanına yapılan yatırımların 

çoğalması ülkeler arası rekabeti güçlendiriyor. Şimdi yabancı turistler turizm sektörü ile uğraşan kuruluşlar 

arasında artan rekabete dönüşmüştür. Aslında, bu sanayi sadece ulusal ekonominin ve döviz gelirlerinin 

gelişiminde rol oynuyor, hem de temiz ve kirlenmemiş sanayi gibi aynı devlette yeni meslekler oluşturuyor. 

Bu makale Tebriz'deki turistlerin katılması potansiyelini dikkate alarak, turizmin gelişmesine engel olan faktörler 

konusunda sorunun cevabını bulmak amacıyla yazılmıştır. Turizm Tebriz'de son dönemde yeni yeni gelişmeye 

başladı ve bu başarı turizm altyapılarına ciddi çıkar oluşturulması amacıyla gerçekleştiriliyor. İran turizminde 

hizmet değişimi ve standartlaştırma dünyanın diğer başarılı ülkelerinden karşılaştırmalı araştırmalar ve bilgileri 

gerektiriyor ve bu alanda çalışanlara çok yararlı olabilir. Bu makalede turizmin teşvik yollarından biri turizm 

endüstrisi altyapılarının araştırılmasına dikkat çekmektir. Biz bununla ekonomik büyüme ve toplumsal refah 

hazırlamalıyız. Bu araştırmada kullanılan yöntem analitik ve tanımlayıcıdır.  

Anahtar kelimeler: Tebriz, elektronik turizm, potansiyel. 

 

TOURISM POTENTIAL OF TABRIZ AND IMPEDIMENTS TO ITS DEVELOPMENT 

Abstract 

The tourism industry is considered to be a dynamic industry with its features. Increased investment in tourism 

boosts international competition. Now foreign tourists have become increasing competition among organizations 

engaged in tourism industry. In fact, this industry plays a role only in the development of the national economy 

and foreign currency revenues and creates new jobs in the same state as a clean and non-contaminated industry. 

This article is written to find answers to questions about factors that hinder the development of tourism, taking 

into account the potential of attracting tourists in Tabriz. Tourism has become newly developed in Tabriz, and this 

success is being pursued with the purpose of creating a serious interest in tourism infrastructure. Service change 

and standardization in Iranian tourism requires comparative research and information from other successful 

countries around the world and can be very useful to employees in this area. The goal in this article is to pay 

attention to one of the ways to promote tourism - the study infrastructures of tourism industry. Thus we must do 

economic growth and social welfare. The method used in this research is analytical and descriptive. 

Key words: Tabriz, electronic tourism, potential. 

 

GİRİŞ 

Turizm sanayii kendine özgü özellikleriyle geleceği olan bir dinamik sanayi sayılmaktadır. Bu sanayide 

yatrım yapmak turistik bölgelere sahip olan ülkelerde çoğalmak üzeredir. Günümüzde yabancı turist 

cezbi turizm sanayiiyle ilgilenen kurumlar arasında giderek büyüyen bir rekabete dönüşmüştür. Nitekim 

bu sanayii sadece ulusal ekonomi ve döviz gelirinin ilerlemesinde rol yapmakla kalmayıp bir temiz ve 

kirlilikten uzak bir sanayi olarak aynı halde yeni meslekler de yaratmaktadır. İşbu makale Tebriz'de 

turist cezbinde potansiyeli göz önünde bukundurarak turizm gelişmesini engelleyen etken veya 

etkenlerin sorusuna cevap bulma hedefiyle yazılmıştır. Turizm İran'da çok az başarı elde etmiş ve bu 

başarısızlık turizm altyapıları konusuna ciddi olarak ilgilenmemekten kaynaklanmıştır. İran turizminde 

her türlü değişme ve hizmet standartlaştırması karşılaştırmalı çalışmalar yapılması ve dünyanın diğer 

başarlı ülkeleri tecrübelerinden bilgi elde etmeği gerektiriyor ve bu sahede çalışanlara çok yardımcı 

olabilir. Bu makalede tanıtmaya çalışcağımız turizm geliştirme yollarından biri turizm sanayii 
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altyapılarının incelemesine özen göstermektir ki bununla ekonomik büyüme ve halk refahı zeminini 

hazırlayalım. İşbu çalışmada kullanılan yöntem tanımlayıcı ve analitiktir. 

Günümüzde turizm sanayii dünyanın en çok gelirli, temiz ve düşük masraflı sanayiileri arasında yer 

almaktadır ve dünya çapında çalışan her 15 kişiden biri bu sektörde çalışmaktadır. Diğer taraftan dünya 

turizm sanayii; elektronik turizm, ekoturizm, sağlık turizmi, spor turizmi, köy turizmi, kültür turizmi ve 

tarihi turizm gibi çeşitli boyutlar almıştır. 

Dünyanın farklı bölgelerinde yapılan çalışmalar bu hızlı büyümeyle aynı zamanda turizmin olumsuz 

etkileri de gelişme halinde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla her ülkenin politikacı ve planlamacıları 

turizm yoluyla gelir artırmak için planlama yapmaları lazım fakat aynı halde bu büyüme turizmin 

istikrarlı gelişmesinin tehlikeye düşmesi pahasına gerçekleşmesin diye özen 

göstermeliler(Papatheodorou A, Haiyan S, 2005). 

Günümüz toplumlarında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda turizmin görkemli etkisini dikkate 

alarak uzak görüş ve bilimsel yönetim ve doğru planlamayla onun gelişmesi yönünde çaba sarf edip ve 

onun olumsuz etkilerini minimum yapalım (Mahallati, 2001, 6) 

Doğu Azerbaycan bol turistik bölge ve kabiliyetleriyle hala turistler için tanınmış değil. Bu eyalet; 

dağlar, Karadağ ormanları, yemyeşil vadiler ve ovalar, madeni su kaynakları, mağaralar, şelaleler ve 

güzel nehirler gibi birçok turistik bölgeye ve tarihi köyler, güzel şehirler ve birçik tarihi ve kültürel 

binalar gibi kültürel bölgelere sahip olarak henüz turizm sanayiinin değişik faydalarından payını 

almamıştır. Eyalet turizmi kabiliyetlerini tanıma ve uzun süreli planlama ve bu sanayiiyle ilgili 

organların tamamının gerçekçi bakışını gerektirmektedir (Dehiyli-ye Kehnemuyi, 2003). 

Turistleri kabul eden bölgenin ekonomisinde turistik faaliyetlerin bıraktığı gözde görülür eserlerinden 

dolayı bu faaliyet alanına çok ilgilenirler. Kentsel yaşamdaki mevcut karmaşıklık ve yoğunluk birçok 

halkı doğaya yönlendiriyor ve bu arada daha değerli doğal kabiliyetlere sahip olan bölgelere daha çok 

özen gösteriliyor. Böylelikle turizm akıntıları doğadaki huzur ve güzellikten yararlanmak için o yöne 

doğru şekilleniyorlar. 

Konu anlatımı 

Günümüzde turizm hizmet ve sanayii arasında askıya alınmış bir kavram kazanmıştır; nitekim istihdam 

ve gelirin temel harekete getireni milyonlarca yolcu için oldukça büyük hizmet vermektedir. Bazı 

uzmanlar onu bir tür hizmet biliyor ve diğerleri onu sanayii olarak adlandırma kanısındalar; nitekim her 

türlü ekonomik faaliyet sanayi çerçevesinde yer alıyor. Keza turizm bir istihdam yaratan ve menfaatlı 

faaliyet olarak sanayile eşittir (Rezvani, 1994, s. 64). 

Turizm kaynakları; doğal kaynaklar, kültürel kaynaklar ve insan yapımı kaynaklardan oluşmaktadır ve 

kendileri bir şekilde turizmin farklı şekillerini oluşturuyorlar. 

Altyapılar bir ülkenin altyapı ve üstyapı yapılarının tümünü kapsayan sayılmaktadır ve büyük bir ölçüde 

iletişim sistemleri, sağlık sistemleri, hava, kara, deniz ve yeraltı ulaşım ve ayrıntıları, oteller, konaklar, 

restoranlar, sağlıklı yiyecek ve içecekleri hazırlayan fabrikalar, alışveriş merkezleri (geleneksel ve 

modern piyasalar), eğlence merkezleri (sağlıklı ve sağlıklı olmayan) vb. oluşmaktadır. 

Buna dayanarak dünyanın en dinamik ekonomilerinden sayılmakta ve dünya turizm kurumu tahminine 

göre gelecek kaç yılın içinde turizm sanayii gelir açısından dünyadaki sanayiin önünde yer alacak ve 

uluslarası ticaretin en büyük bölümünü kendine tahsis edecektir. 2000 ila 2020 yıllarında yapılan 

tahminlere göre turizm sanayii 1. milyar turistle dünyanın başlıca sanayii arasında yer alacaktır, turistler 

2 trilyondan fazla para harcayacak ve onun büyük bir kısmı gelişmiş ülkelere ait olacaktır (Elvani, 

Deheşti, 1994, s. 102)  
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Mevzunun önemi 

Turist cezbinin en önemli etkenlerinden biri turistik bölgeler hakta duyurum ve reklamdır. Yeni 

meydana gelmiş ülkeler yaygın reklamla turistleri cezb etmeye teşebbüs ediyorlar ve yıllık 

olarak bu sanayiden büyük bir gelir elde ediyorlar. Kezalık Doğu Azerbaycan eyaleti turistik 

bölgeleri hususunda belgesel filmler ve detaylı katalogları hazırlamakla ve turizm altyapıları 

hususunda yönetim yapmakla yabancı turistler için Tebriz'i tanıma zeminini yaratmamz gerek. 

 

ARAŞTIRMA EDEBİYAT VE GEÇMİŞİ 

Teorik ilkeler 

Genel olarak turizm kendi bölümler arası özelliğine göre farklı bakış kabiliyetine sahiptir ve bu husus 

ondan birçok tanımların sunulmasına sebep olmuştur. İlkel tanımlarda daha çok mesafe boyutunun altı 

çizilmiştir ve turistler yaşadıkları bölgedeb mesafelerine göre sınıflandırılıyorlardı. Öyle ki Amrika'nın 

ulusal turizm komisyonu yerli turizm tanımında elli mil mesafeyi öngörmüş ve iş yolculukları hariç tüm 

yülçülükları içermektedir. Mesafeli tanımlar hata ve yanlışlıkları bir yana dursun sadece turizm olgusu 

için ekonomik ve istatistik bir miktar hazırladıkları için kabul görünmüşler. Oysaki bu mesafeli tanımlar 

tek başına turizmi iyi tanımlamıyordu. Onlar sadece talep yönünü vurguluyorlardı ve arzı ve ayrıca 

turizmden kaynaklanan etkileri hesaba katmıyorlardı. Bu yüzden turizmin başka bir tanımlarl da 

gerekiyor. Bunu baz alarak diğer tanımlar da sunuluyor ki onların her biri farklı boyutlarda turizmi 

tanımlıyorlar. Coğrafi boyutta turizm; boş zamanlarını eğlenmek için geceleri evinde geçirmemeği 

gerektiren ve normal olan zaman olarak tanımlanıyor. Turizmin tanımı sosyal boyuttan da yerli halkın 

normal yaşamı ve turistlerin normal olmayan yaşamının ortak bölümünü kapsıyor. 

İşbu iki tanım kendileri turizmin farklı tanımları arasındaki farkı gösteriyor. Ve her biri turizm 

mütalaalarında öngörülen hususlardan kaynaklanmaktadır.  

Yolculukların sınıflandırması yanı sıra sistematik mütalaalar çerçevesinde genel bakış, tüm turizm 

ayrıntıları, performanslar ve yapılarının birbiriyle ilişkisi ve etkilediği veya etkileyeceği yöntemler ve 

onunla ilgili etkenler mütalaa edilmiştir. Bu çerçevede turizm şöyle tanımlanıyor: turizm; turistlerin ve 

diğer ziyaretçilerin cezbi, ulaşımı, konaklaması ve kontrolü sürecinde turistler, sermaye, evsahibi 

devletler, evsahibi toplumlar, toplum üniversiteleri ve devleti olmayan kurumlar arasında karşılıklı 

eylemden kaynaklanan olgu ve ilişkilerin toplusudur. 

Turizm ve iş yaratma 

Turizm faaliyetlerini geliştirmekle iş yaratmak için zemin sağlanıyor ve bu husus istekli ve genç nüfusla 

karşılaşan ülkeler için oldukça faydalıdır ev sahibi olan ülkeye giren her bir turist birer iş fırsatı 

yaratmaktadır. 

Dolaysız, dolaylı ve indüksiyon etkileri 

Bir analiz turizmin sarf meblağından para dönmesi standardının ekonomik etkisini ileri sürmektedir. 

Hem meslekler ve hem paralarını harcayan devlet için ve sonra aşağıdaki hususlar için: 

 Diğer meslekler - Turizm mesleklerinde ürün ve hizmeti kullanmak 

 Aileler – Turizmde çalışmak veya sanayii desteklemek vasıtasıyla gelir edinmek 

 Devlet – Vergi ve turistler, meslekler ve aileler hususunda masraflar yoluyla 

Bölge ekonomicisi resmi olarak ekonominin dolaysız, dolaylı ve indüksiyon etkilerini fark ediyor. 

İndüksiyon ve dolaylı etkiler bazen toplam ikinci etkiler diye geçiyor. Turizmin genel ekonomik etkisi 

bir bölgenin içindeki dolaysız, dolaylı ve indüksiyon etkilerin toplamıdır. Bu etkilerin her biri gayri safi 

ürün ya satış, gelir, iş ya katmadeğer olarak ölçülebilir. Bu bilgilerin tanım sözlüğüne bakınız. 
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Dolaysız etkileri 

Vasıtasız etkilerle ilgili üretim değişmeleri turizm masraflarındaki değişmelerdir. Örenk olarak geceleri 

otellerde geçiren turist sayısının çoğalmasıyla direk olarak otel sektöründe artan satışları meydana 

getirecektir. Otellerin fazla satışları ve otellerin ücret ve maaş, vergi ve teminat ve hizmetler için 

ödemelerle ilgili değişmeler turistin sarf meblağının dolaysız etkileridir. 

Dolaysız etkiler 

Otel sanayiinin geçmişle ilgili diğer sanayideki  birçok dönüşünden meydana gelen üretim 

değişmeleridir. (otelde ürün ve hizmeti kullanan sanayi gibi) satış, meslek ve gelirde değişmeler örenk 

için keten kullanan sanayide otel satışlarınd değişmelerin dolaylı eserlerini sunuyor. Keten arzı 

sanayinde hizmet depo ürünlerini kullanan meslekler; sonuçta otelleri farklı dercelerle bölgedeki diğer 

ekonomik bölümlere bağlayan dolaylı etkinin diğer bir grubunu göstermektedir. 

İndüksiyon etkileri 

Aile masraflarından, dolaylı ve dolaysız olarak sonuç biçiminde turizm masraflarından gelen gelirden 

elde edilen ekonomik faaliyetlerdeki değişmelerdir. Örnek için turizm vasıtasıyla dolaylı ve dolaysız 

olarak desteklenen keten arzı otel ve personel gelirlerini yerel bölgede ailenin yerleşmesi, yiyeceği, 

ulaşımı ve sıradan işleri ve gereksinimlerine harcıyorlar. Aile masraflarından, ekstra maaş ve ücretten 

veya mülkiyet sahibinin gelirinden meydana gelen satışlar, gelirler ve meslekler turizmin indüksiyon 

etkileridir.  

Turizm sarf meblağında dolaylı ve indüksiyon değşmeler etkileri vasıtasıyla gerçekten ekonominin her 

bir bölümünde başka bir şekilde etki bırakabilir. İkinci etkiler bölgedeki meslek ve ailelerin yerel 

tedarikçilerden ürün ve hizmetin satın alması ilgisine bağlıdır. İndüksiyon etkiler özellikle o zaman 

zikrolar ki bir büyük işveren bir bölgede bir fabrikayı kapatsın bu durumda sadece destek sanayi (dolaylı 

etkiler) zarar görmeyip toplam ekonomide bölgedeki aile gelirinin azalması vasıtasıyla zarar görüyorlar. 

Perakendeci marketin kapanması ve bölge parasının eksiği tüketicilerin ürün ve hizmet için bölgeden 

çıktıklarında artıyor. Benzer etkiler ters yönde görünüyor o zaman ki büyük bir çoğalma meslek ve aile 

gelirinde bulunduğunda. 

Nihai talep 

Ekonomiciler tarafından ürün ve hizmetin son tüketicilerine satış için kullanılan terimdir. Nerdeyse tüm 

hususlarda turizm ürün ve hizmetlerini son kullanıcıları ailelerdir. Devletin masrafları da nihai talep 

olarak öngörülür. Ziyaretçi masrafları etkilerini tahmin etmek için benzer yöntemler devlet 

masraflarının ekonomik etkilerini tahmin etmeye yönelik kullanılabilir sözgelimi bir park veya ziyaret 

bir merkezini yönlendirne ve bakımı için. 

Araştırma geçmişi 

2-1- Turizm altyapı üç boyutlu dağılımını değerlendirme ve onun şekillenmesinde ekonomik-siyasal 

süreçleri ve kentlerin fiziksel büyüme rollerini belirleme. Örnek çalışma: Zencan kenti (Muhsin Ehed 

Nejad Ruşti – Hayder Salehi-ye Mişani) 

Turizm çalışmaları, 1. dönem, 1. yıl, ilkbahar ve yaz 2012, Üniversite cihadı turizm enistitüsü 

2-2- İsfahan eyaleti çalışma konusu yabancı yatırım cezbine yönelik bacasız sanayiide rekabetçi 

avantajları belirleme (Ali Kazimi, Ali Sanayii, Behram Rencberiyan, Kerim Azerbaycani) 

İkinci yıl kentsel ve bölgesel çalışma ve araştırmalar, 5. sayı, yaz 2010 

2-3- Turizm planlaması için Tebriz kenti turistik bölgelerini inceleme (Mesut takvayi, Omid Mübareki) 

Coğrafi ve planlama bilimsel – araştırmalı dergisi (Tebriz üniversitesi), yıl 15, sayı 33, sonbahar 2010, 

59-82 sayfaları.  
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Hedefleri 

Turizm yapılarını ve onun turistik bölgelere etkilerini inceleme 

Doğu Azerbaycan eyaletinde mevcut turizm potansiyellerini inceleme 

Hipotezler 

Bir bölgenin mevcut imkanlar vaziyeti ve turistlerin ne kadar harcama yaptıkları arasında bir ilişki 

olduğu gözüküyor; 

Bölgedeki eğlence merkezleri ve turistlerin sayısı arasında bir ilişki olduğu gözüküyor. 

Araştırma yöntemi 

İşbu çalışmada kullanılan yöntem tanımlayıcı ve analitiktir. 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bilgilendirme ve reklam 

Reklam: Bir kurum veya idarenin özel yön ve hedefte kullandığı insan ilişkileri toplumuna denilir 

(Lomosdun, 2001, 248). İşbu kelime birinci onyılda Fransızca'da kişinin, olayın ya nesnenin halka 

tanınmaya maruz kalması anlamındaydı. Ama ikinci anlamda ona uyularak bir nesneyi tanıtma 

gerçekleşen eylemi gösteriyor. İkinci anlam daha çok yaygındır. Reklam; bir ürün veya programı halka 

tanıtmaya değişik yöntemleri kullanarak halk için övülür vaziyete getirmek ve sonuçta ona eğilimli 

yapmaktır (Birou, 1988, 6). Reklamdan kasdedilen etkileme yöntem ve teknikleri ya kelime ve diğer 

sembollerle insanların inanç, davranış ve bakışlarını denetlemektir (Gold ve Kolb, 1997, 213) Reklam 

değişkeninin operasyonel tanımı aşağıdaki hususlardan oluşmaktadır: İran'ın turistik bölgeleri hakta 

kitaplar ve makaleler, İran'ın turistik bölgelerini tanıtmaya yönelik düzenli konferans ve festivalleri 

düzenleme, yurt içi ve yurt dışı turizm fuarlarına katılma, kamu medyalarını kullanarak İran'ın turistik 

bölgelerini tanıtmak, uydu ve internet gibi dünya iletişim araçlarından ve İran'ın turistik bölgeleri hakta 

ihtisas turizm dergilerinden yararlanmak, yurt dışında temsilci turizm ofisleri kurmak, İran'ın turistik 

yerlerini daha fazla tanıtmaya yönelik turizm yazar ve gazetecilerini davet etme ve İran turistik 

bölgelerinden katolog ve resimlerin bulunması. 

İmkanları ve ulaşımı geliştirmekle turisti çoğaltma 

İran'ın şehirleri iklim şartları, tarihi eserler ve gözü okşayan güzel manzaralarından dolayı dünyanın 

birçok farklı bölgelerinden yolcu cezb etme kabiliyetine sahiptir yalnız ulaşım imkanları sıkıntısı ve 

yolcuların kentlerin dini mekanlarını tanımaması turist cezbi ve artşını azaltmıştır. 

Eğer söylenilenlere özen gösterilirse kentlerde ulaşım ve seyahat imkanlarının oluşturması ve 

geliştirmesi turist çoğalmasına neden olup nihayet farklı şehirlerde mali gücün artmasına ve ekonomik 

gelişmeye sebep olacaktır. 

Ekonomik açısından ulaşım kavramı  

«İki coğrafi nokta arasında kişilerin yer değişmesi (yolcu ulaşımı) ve ürün taşıması». Ayrıca ulaşım 

sanayii yolculuk ve halkın kendi yerel bölgesinden hariç ikamet etmesinden doğmuştur. Devleti ve özel 

sektörde ulaşımın gelişmesi bu sanayiin büyümesi ve yönlendirmesinde büyük bir etkisi vardır. Uygun, 

güvenilir, rahat, hızlı ve düşük fiyatlı ulaşım imkanlarının sağlanması toplu turizm gelişmesinin ön 

şartıdır. Nitekim turistler kendi kararlarında masraf ve zaman olmak üzere iki etkeni göz önünde 

bulundururlar ve turizm hedeflerine erişmek için ulaşım sistemi çeşidini seçme veya uygun sistemin 

sağlanması işbu iki etkeni etkilemektedir. Dolayısıyla geçen elli yılın içinde hava yolculukları daha çok 

kullanılmış nitekim uzun yolculuklarda uçağı kullanmak zaman açısından ve hem masraf açısından 

avantajlıdır. Böylelikle hava ulaşımını geliştirmek yirminci yüzyılın toplu turizm gelişmesine epey katkı 

sağlamıştır.  
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Ulaşım sanayii farklı bölümlere bölünmektedir: 

1) Hava ulaşımı 2)Deniz ulaşımı 3) Ray ulaşımı 4) Kara ulaşımı 

İran'da Yabancı Yatırım Cezbi Engelleri 

İran'da yabancı yatırımı cezbinin olmaması nedenini birçok açıdan inceleyebiliriz. Bazı uzmanlar 

ekonomik engellere, kimisi ise siyasal, hukuksal ve kültürel engelleri vurguluyorlar. Genel olarak işbu 

engelleri özel bir şekilde şöyle sıralayabiliriz: 

Ekonomik Engeller 

Devleti sektörün aşırı gelişmesi, döviz dalgalanmaları, verimsiz ticari politikalar, ekonomik istikrarın 

olmaması, fiziki altyapıların olmaması, liman zafiyeti, teşvik ve promosyon teşebbüsleri ve yatırım 

sonrası hizmetlerde zafiyet, insan kaynaklarının yeterli becerisinin olmaması vs. Gibi 

Hukuki Engeller 

Gümrük, vergi, ticari vb. gibi yabancı yatırıma ilişkin açık kanun, kural ve misyonlar İran'da yabancı 

yatırımı kolaylaştran hususlardan sayılmakta fakat ülkemizde bazı kanun ve kurallar yabancı yatırım 

cezbinde ciddi engel ve sınırlama oluşturmuştur. Bu kanunlardan anayasanın bazı ilkeleri (46, 77, 81, 

139 ilkeleri), 1955'te onaylanan yabancı yatırım cezbi ve desteklemesi kanunu (ama yeni yabancı 

yatırım kanunu birçok engelleri kaldırmıştır) ve diğer kanunlar yabancı yatırımla ilgilidir.  

Kültürel Engeller 

Yabancı yatırım ve yatırımcılara göre olumsuz fikre sahip olmak, İranlılar ve yabancı uyruklular 

arasında zayıf ilişki ve etkileşimin olması, İran'da iki dilli okulların bulunmaması vs. 

Siyasal Engeller 

En önemli siyasal engel ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hasımlı teşebbüsüdür ve ondan sonra 

da yabancı yatırım cezbi ve şekli hakta iç fikir birliğinin olmamasıdır. İşbu son etken kendisi bu husus 

için ulusal azmin olmamasına neden olmuş ve farklı icra kurumları arasında birlik ve koordinasyonun 

kurulmamasına sebep olmuştur. Siyasal istikrarsızlık, güvenlik sorunları gibi diğer etkenler ve siyasal 

bağımsızlıktan değişik yorumlar yabancı yatırımcı vb. bulunması hakta siyasal akışlar arasında fikir 

ayrılığına da bu hususta değinebiliriz. 

Yukarıdaki engeller, kapalı ulusal sınırlar çerçevesinde ekonomik kalkınımanın dönemi geçtiği 

söylevinin egemen olmasına sebep olmuş ve İran'ın yabancı yatırımcı cezbindeki fevkalade potansiyeli 

devlet yekilileri bu son yıllarda yabancı yatırım cezbinde önemli adımların atmasına sebep oldu. 

Mevzuatın düzeltilmesi (yabancı yatırım cezbi kanunu onaylanması), yabancı yatırım etrafında fikir 

birliği, vergi kanunlarının düzeltilmesi, dövizin tek tarifeli olduğu düzeltilmesi ve ekonomik düzeltmeler 

vb. bu teşebbüslerden bazılarıdır. Bu kararlar ekonomik politikacıların 4. kalkınma programında yabancı 

yatırım için yüzde 40 yıllık büyüme öngörmelerine sebep olmuştur. 

Spor Ve Eğlence Tesisleri Oluşturma 

Temel olarak günümüzde kentlerin en önemli kullanımlarından biri yeni turizm hizmetlerini sunmaktır 

ve bu dünyasallaşma, bilişim turizm postmodernite çağının örnek almasına sebep olmuş ve insanların 

sosyal ve kültürel etkileşimlerinde bilhassa kent yapı biçimlerinde yeni bir dönem meydana getirmiştir. 

Böylelikle kent merkezleri sosyal kurum ve altyapıların bir araya geldiğine göre yerli ve yabancı 

turistlerin cezbine uygun bir yer sayılabilirler. Bu turizm sanayi türünün önemi kendisi o bölgenin özel 

doğal şartları veya uygarlığıyla birleştiğinde iki katına çıkıyor ve uygun planlamalarla kolaylıkla büyük 

turizm kutuplarına dönüşme kabiliyeti olacaktır. 

Gelişmiş ülkelerde kentsel turizmin temel parametrelerinden biri yoğun turizmdir ve onda turistler bu 

sanayiin gelişme eksenleri olarak düzenleşmiş sportif eğlencelerini oralarda yapsınlar diye kendi boş 

zamanlarını geçirmek için büyük kentlere seyahet ediyorlar (Mahmudi, Serabi, 2005). 
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Turizm Cezbi İçin Tebriz'de Mevcut Potansiyeller 

Doğu Azerbaycan üç milyon yedi yüz binden aşıkın nüfusu ve 45481 𝑘𝑚2 yüzölçümüyle ülkenin en 

büyük eyaletlerinden biridir ve ülke kuzeybatısının en büyük ve yoğun nüfusa sahip olan eyaletidir. 

Doğu Azerbaycan kuzeyden Azerbaycan ve Ermenistan cumhuriyetlerine, batı ve güneybatı semtinden 

Batı Azerbaycan'a, doğudan Erdebil'e ve güneydoğudan Zencan'a ulaşmaktadır. 

Doğu Azerbaycan'ın jeopolitik ve jeoekonomik önemi insanoğlunun ticaretle tanıştığı tarihi kadar 

geçmişi var nitekim İpekyolu zamanından şimdiye kadar bu eyalet Uzakdoğunun Asya kalbiyle ilişki 

ekseniymiş. 

Tüm bu özellikler 5 binden aşkın tarihi eser yanı sıra bu eyaletin ülkenin temel turizm kutbu 

dönüşmesine neden olmuştur fakat burada ileri sürülen soru şudur ki acaba eyalette bu döviz getiren 

kapasite ve turizm sanayiinden yararlanır mı yoksa yok. Acaba bu sanayi bu eyalet halkının yaşamında 

ve ekonomik parlaklğında etkili bir rolü var mıdır yoksa yok!? 

Günümüzde turizm sanayiiyle ilgilenen kurumlar arasında yabancı turist cezbinde artan bir rekabete 

dönüşmüştür. Nitekim bu sanayi ulusal ekonomik ve döviz gelirleri ilerlenmesinde rol oynamakla 

kalmayıp ciddi gelirli ve iş yaratan bir sanayi sayılmaktadır. 

Bizim ülkede de binlerce tarihi, turistik eseri ve turizm amaçlı köyleri olan Doğu Azerbaycan gibi 

eyaletlere en önemli gelir kaynağı ve ekonomik hareketliliğe dönüşebilir. 

Ayrıca turizm alanında faaliyet ortamının özel sektör ve yatırımcılar için cazip olması ve onlar bu alanda 

kendi mantıklı kar ve sermeye güvenliğinden emin olmaları lazım. 

Doğu Azerbaycan'da olumlu potansiyelleri dikkate alarak bu eyalette turizmin geliştirmesi için donanım 

ve yazılım sahesinde uzun süreli planlamalar yapılmalı ve bu alanda büyük yatırımlar yapılmalı ki 

bölgede turistin daha çok cezbine ve ekonomik ve mesleği parlaklığa neden olsun. 

 

SONUÇ 

Doğu Azerbaycan kendi coğrafi konumuna göre binlerce Avrupalı ve Asyalı turistin temel anayludur. 

İşbu bölge çok eskiden uygarlık beşiği olup ve binlerce sene geçmişe sahiptir ve kendi tarihi ve kültürel 

zenginliği sayesinde farklı dönemlerden yüzlerce değerli tarihi eser kendinde bulundurmaktadır. Seçkin 

tarihi özelliği yanı sıra bu eyalet kendi coğrafi konumuna göre akdeniz ikliminden etkilenmesi ve hoş 

ve cana yatkın havasıyla, güzel manzaralı ormanlık bölgeleriyle, yeşil vadileri, Sehend ve Savalan gibi 

zirvesi gökyüzüne dayanan ünlü dağları ülkenin değerli ekoturizm potansiyellerinden sayılmaktadır. 

Teknolojinin her geçen gün gelişme süreci ile insanları kentlere bağımlı kılan toplumlardaki endüstriyel 

yaşam, turizm insanın en temel gereksinimi ve belirgin davranışına dönüşmüştür. İşbu araştırma turist 

cezbi için gerekli olan turizm altyapıları ve Tebriz'deki mevcut güçlü potansiyelleri ele almıştır. Umarız 

yetkililerin dikkatli planlamalarıyla turistin çoğalması ve ekonomik gelişme ve diğer ilgili etkenlerin 

tanığı oluruz.  
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Özet 

Tarihsel Azerbaycan topraklarının büyük parçası sayılan, çağdaş İran’ın kuzeybatısında yerleşen ve Türklerin 

Oğuz kolundan olan Güney Azerbaycan halkı hala öz göreneklerini ve geleneklerini yaşatmaktadır. İran’da 

Türklerin yaşadığı Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil, Zencan, Kazvin, Arak ve Hemedan bölgelerinden 

başka Tahran, Kum, Gülistan, Kürdüstan, Xorasan, Kirman ve Fars bölgelerinde de yaşayan Türkler kültürlerini 

hala yaşamakta ve başka halkların kültürlerini etkileyip, onların kültürlerinden etkilenmektedir. Güney 

Azerbaycan ve İran Türklerinin kültürel değerleri çok eski zamanlardan günümüze kadar gelişmiş ve toplum 

üyeleri arasında maddi ve manevi bağlantılar yaratmıştır. Onların dünyaya bakışlarının, dini inançlarının, 

göreneklerinin, sanatlarının, edebiyatlarının ve geleneklerinin öğrenilmesi çok önemlidir. 

İran Türklerinin mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından biridir. İslam değerlerine uygun şekilde üretilen 

yiyeceklerin ana maddesi hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde edilen et, süt, tahıl, sebze, yumurta ve meyveden 

oluşmaktadır. İran ve Güney Azerbaycan mutfaklarının  temeli sayılan bu nimetlerden çeşitli gıdalar, hamurlu, 

sulu, etli ve yeşil malzemelerden hazırlanan yiyecekler yapılmaktadır. 

Genellikle Güney Azerbaycan mutfağı öğünlere, mevsimlere ve özel günlere göre farklı çeşitlerden oluşur ve diğer 

Türk halklarının mutfakları ile benzerliği çoktur. Güney Azerbaycan’da pişirilen hamur işlerinin, çorbaların, 

pilavların, dolmaların, sarmaların, kebapların, salataların, turşuların farklı çeşitleri vardır. Bu gıdaların temeli aynı 

olsa da bölgeden bölgeye, köyden köye, kentten kentte ve elden ele farklılaşmaktadır. Örnek olarak Tebriz 

mutfağının meşhur gıdası sayılan Tebriz köftesinin malzemeleri bölgelere göre değişmektedir. Güneyin başka 

bölgelerinde çok çeşitte, et köftesi, tavuk köftesi, yumurtalı köfte, yarmalı köfte, çiştov pişirilir.  

Güney Azerbaycan ve İran Türklerinin mutfak kültürü ile çok bağlı olan konaklama gelenekleri de çok zengin ve 

dikkat çekicidir. Genellikle bütün Türk halklarında olduğu gibi Güney Azerbaycan’da da misafire saygı ve hizmet 

etmek, ata ve babalarımızdan kalmış eski bir gelenektir. Eski kültüre ve geleneklere sahip olan Güney Azerbaycan 

bölgesi turistik bakımdan da oldukça önemli bir bölgedir. Turizmin gelişmesinde ve oluşumunda mutfak 

kültürünün ve konaklama adetlerinin rolü önemlidir.  

Anahtar kelimeler: Güney Azerbaycan, İran Türkleri, helal mutfak, konaklama gelenekleri.  

 

HALAL KITCHEN AND HOSPITABLENESS TRADITIONS 

IN SOUTH AZERBAIJAN 

 

Abstract 

The territory of southern Azerbaijan is considered in the northwest of Iran. This country is considered as a large 

part of the historical lands of Azerbaijan. Azerbaijani Turks still retain their customs and traditions. The culture 

and traditions of Azerbaijani Turks living in East Azerbaijan, West Azerbaijan, Ardabil, Zanjan, Qazvin, Arak and 

Hamadan provinces. Also the other Iranian Farsi-speaking regions such as Tehran, Qum, Golestan, Kurdistan, 

Khorasan and Kerman provinces are affected by cultures of Azerbaijani Turks. The cultural values of South 

Azerbaijan and Iranian Turks have developed from ancient times to the present. They have created connections 

among the members of Iran’s society. Their religion, art, literature and traditions are very importance.  

The South Azerbaijan Turks kitchen and cooking culture is regarded as one of the richest cuisines in the world. 

The main ingredients of the foods in this kitchen are in accordance with the values of Islam and there made from 

meat, cereals, vegetables, eggs and fruits from animals and herbal products.  

Generally, South Azerbaijani cuisine consists of different varieties and according to meals, seasons and special 

days different. There are different varieties of pastries, soups, pilafs, stuffing’s (Dolma), wraps, kebabs, salads and 
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pickles that are made and used in South Azerbaijan. Although the basis of making these foods is the same, but the 

style and method differs in any region, city, village, or house. For example, the ingredients of Tabriz Kufta, which 

are considered to be the famous foods of the Tabriz kitchen, may vary by region. Other kinds of Kufta in South 

Azerbaijan kitchen that made from meat, poultry, egg, wheat and rise named Chishtov (made by meat and rice). 

The present article will discuss details of this type of kitchen in following sections. 

The hospitableness tradition of South Azerbaijani and Iranian Turks, deeply connected with kitchen culture of 

Turks, is also very rich and remarkable. Generally speaking, as in all Turkish nations, behaving warm and 

welcoming manner to guests is an old tradition.  

South Azerbaijan, an area with ancient culture and tradition, is also a significant region in terms of tourism. The 

role of kitchen culture and hospitableness tradition is remarkable in development and formation of tourism. In this 

article, the Azerbaijan Turks kitchen culture and the hospitableness traditions, which are amongst of the most 

important traditions of the Turks living in various regions of Iran and South Azerbaijan, will be discussed and all 

these issues will be explained in detail.  

Key words: South Azerbaijan, Iranian Turks, halal kitchen, hospitableness traditions. 

 

GIRIŞ 

Tarih boyu Azerbaycan topraklarında oluşmuş ve eski zamanlardan miras kalmış Azerbaycan kültürü 

çok zengindir. Tarihi kaynaklarda Derbentten Hemedana ve Rey şehri’nden Doğu Anadolu’nun 

sınırlarına kadar uzanmış tarihi Azerbaycan topraklarının Yakın ve Orta Doğunun kültür merkezlerinden 

biri olduğu belirtilmektedir (Ağayev, 2017, s.24-41). 

Büyük Azerbaycan toprakları Rus ve Kaçar savaşları sonucunda bağlanmış Gülistan (1813) ve 

Türkmençay (1828) andlaşmalarına göre iki parçaya ayrılmıştır. Çağdaş dönemde tarihi Azerbaycan 

toprakları farklı siyasi coğrafyalarda  yer almış olsa da, Azerbaycan kültürü bütün olarak kalmaktadır. 

Gerek Quzey Azerbaycan’ın, gereksede Güney Azerbaycanın kültürü, mutfak gelenekleri, konaklama 

adetleri genel bir sistem halindedir. Buna rağmen geleneklerde bazı bölgesel farklar mevcuttur. Kuzey 

Azerbaycanın farklı bölgelerinde çeşitli mutfak yemekleri olduğu gibi Güney Azerbaycanın farklı 

bölgelerinde de özel mutfak yiyecek ve içecekleri vardır. Güney Azerbaycanın mutfak gelenekleri ve 

konaklama adetleri aynı zamanda İran’ın diğer bölgelerinde de yaygın olarak kullanmaktadır.  

Güney Azerbaycan Türklerinin mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından biridir. İslam değerlerine 

uygun şekilde yapılan yiyeceklerin ana maddesi hayvansal ve bitkisel ürünlerinden elde edilen et, 

süt,buğday, sebze, yumurta ve meyveden oluşur. İran ve Güney Azerbaycan mutfağlının temeli sayılan 

bu besinlerden çeşitli yemekler yapılmaktadır. 

İran Türkleri ve Güney Azerbaycan halkının kültürel gelenekleri, özellikle konaklama ve mutfak kültürü 

tamamen Türk kültüründen kaynaklanmaktadır. Burada yapılan çeşitli törenler tamamen Türk kültürüne 

dayanmaktadır. Güney Azerbaycan’da kutlanan bayramların, şenliklerin, düğünlerin ve başka törenlerin 

kendine has özellikleri ve mutfak gelenekleri hala  sürdürülmektedir.   

Güney Azerbaycan’da Helal Mutfak ve Konaklama Gelenekleri 

Güney Azerbaycan mutfağı ve konaklama gelenekleri hakkında zaman - zaman bölgeyi gezen 

seyyahların, gezginlerin eserlerinde çeşitli bilgiler yer almaktadır. Azerbaycan’ı gezmiş veya bir sure 

burada yaşamış gezginler ve coğrafyacılar bu bölgenin şehirleri, nüfusu, gelenekleri, yaşam 

tarzı ve mimarî anıtları ile beraber mutfak ve konaklama imkanları ile ilgili çeşitli bilgiler vermişlerdir.  

Ortaçağ dönemi seyyahlarından İbn Battuta (1304-1377) Güney Azerbaycanın en büyük şehri Tebriz 

hakkında şu ifadeleri kullanmıştır: “ ... Tebriz’in girişinde İran Şahı Gazan Hanın mezarı yakınlarında 

kurulmuş Şam adlı bir mekânda yerleştik. Orada muhteşem bir mekteb ve zaviye yapılmıştır.  Bu 

mekanda yolcular için yemekler verilirdi. O yemekler ekmekten, etten ve yağ ile pişirilen pirinçten ibaret 

idi (İbn Bettute, 1370, 283). 
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Tanınmış Türk seyyahı Evliya Çelebi defalarca Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği seyahatleri 

sırasında bölgenin sosyo-ekonomik durumu, kültürel hayatı, mutfak ve konaklama gelenekleri hakkında 

oldukca değerli bilgiler vermiştir. Evliya Çelebi Aras nehri kıyılarında yerleşen vilayetlerden geçerek, 

Nahçıvan, Revan, Bakü, Tebriz, Urmiya, Hoy, Marağa ve Azerbaycan’ın bir çok diğer şehir ve kentlerini 

ziyaret etmiştir. 

 

Evliya Çelebi Azerbaycan’ın Revan bölgesindeki Karış kalesınde konaklandığnı ve konaklama sırasında 

kalede misafirlere nitelikli konaklama hizmetleri sunulduğunu yazıyor. Ünlü Türk Seyyah kaleye 

girerken Kale ağasının ona “Hey Kurban sen hoş gelmisen, yüz basar göz basar gelib sefa getirmisiniz” 

diye karşıladığını vasf ediyor ve ziyafet sofrasında 11 çeşit pilavın olduğunu anlatır (Rihtim. 2012, s.40).  

Evliya Çelebi Tebriz Hanının yönetimindeki Sehlan kasabası’nda menzil ettiğini, kenthuda ve hanın 

askerleri tarafından hürmetle karşılandığını yazıyor. Aynı zamanda Seyyah kendi eserinde, Tebrizde on 

binlerce insanın onları karşıladığını ve onlar için büyük ziyafet verildiğini kayd ediyor (Rihtim, 2012, 

s. 51). 

 

Çağdaş dönemde de genel olarak, diğer Türk mutfakları gibi Güney Azerbaycan mutfağı da zengindir. 

Bu mutfağın temelini hamur işleri, et yemekleri, çorbalar, pilavlar, dolmalar, tatlılar, içecekler, salatlar, 

sebzeler, turşular, tatlılar ve meyveler oluşturuyor. Bunların farklı çeşitleri Güney Azerbaycan mutfağını 

daha da zenginleştirmektedir. Ayrıca Güney Azerbaycan mutfağında sıcak yemekler - kebaplar, 

kızartmalar, kavurmalar, çığırtmalar, kaynatmalar, süzmeler, döğmeler, köfteler, dolmalar, bastırmalar, 

buğulamalar, soğutmalar, dağlamalar, şişlikler ve. diğer mutfak ürünlerinden oluşturmaktadır.  

Güney mutfağının kendine has özellikleri vardır. Eski zamanlardan miras kalmış adetlere göre yemekler 

sahsı (çömlek) ve mis kaplarda pişirilir ve sofraya getirilir. Aynı zamanda sofra hazırlanırken modern 

tabaklardan da kullanılır. Tüm yemeklerin yanında buğday unundan yapılmış çeşitli ekmekler verilir. O 

sıradan Üskü ekmeği, Mamağan ekmeği, lavaş, el ekmeği, nezik, pide, içli pide, yağlı pide, yufka, somu 

ve sencek (taşta pişen) gibi ekmekler de yiyecek gibi kullanılmaktadır.  

 

Güney Azerbaycan’da sofrası çay ikramıyla başlanır ve sofrada yenen ana yemekten başka diger çeşitli 

sebzeler, ekmekler, içecekler ve süt ürünleri de kullanılır. Yemekten sonra sofraya çay, duruma bağlı 

olarak, meyve ve tatlılar getirilir.   

 

Genellikle Güney Azerbaycanda gün içinde 3 kez yemek yenir – kahvaltı, öğle ve akşam. Fakat bazı 

durumlarda, özellikle işçiler, tarım topraklarında çalışan insanlar ve çiftçiler arasında sabah ile öğle 

yemeği arasında “kaynaltı” adlanan basit bir yemek de yenir.  

 

Güney mutfağında, dini inançlara bağlı olarak, ateşin ve ocağın manevi değeri inkâr edilemezdir. Orada 

ev ısıtma ve yemek pişirime amacıyla çeşitli ocaklar ve tandırlar kullanılmaktadır. Ocak halk arasında 

ihtiram ve rağbetle karşılandığı için, halk arasında dini mekânlara “ocak” denilmektedir. 

 

Güney Azerbaycan mutfağını oluşturan ana yemekler şunlardır: piti, bozbaş, köfte, kelle - paça, karın 

çorbası (hedih), ve et çorbası. Bu yemeklerin temeli çeşitli helal hayvanların etlerinden pişirilir. Sulu 

yemekler pişirilirken etten başka - pirinç, buğday, nohut, patates, patlıcan, domates, soğan, yumurta ve 

b. gibi diğer besin maddeleri de kullanıyor. Örnek olarak, sulu yemek sayılan Tebriz köftesinin 

pişirilmesinde etten başka pirinç, yumurta, domates, soğan ve baharat kullanıyor 

(www.bartarinha.ir/fa/news/77567).  
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Tebriz köftesi Güney mutfağının en lezzetli ve meşhur yemeklerinden sayılır. Bu yemek Güney 

Azerbaycan’a gelen turistlerin de sevimli yemekleri sırasındadır.    

 

Güney Azerbaycan mutfağının en önemli kısmını hamur yemekleri oluşturuyor. Hamur işlerinden 

firninin, hamur aşının, düşberenin, eriştenin adını çekmek mümkündür. Et yemeklerinden ise büyük ve 

küçük sığırların, o sıradan koyunun, keçinin, ineğin, camuşın, devenin ve kuşların, balıkların etleri ve 

onların içalatlarından pişirilen kebaplar (örneğin: ciğer kebabı) teşkil ediyor. Kebaplardan mangal 

kebaplarını, tava kebaplarını, lüle kebaplarını, soğutmaları, Binab (Binev) kebabını, ciğer ve kuyruk 

kebaplarını göstermek olur. Aşlardan (sulu bitkiler) ise soğan aşını, taş kelem aşını, oğmaç aşını, 

mercimek aşını, bulgur aşını, sebzeli aşını, kar teresi aşını, turşulu aşı, ayran aşını ve kurut aşını 

söylemek olur.  Güney Azerbaycan’da kullanılan pilavlarından kete ve süzme pilavlarını, dolmaların ise 

yaprak, kelem, soğan, biber, patlıcan ve domates dolmalarını, tatlılardan helvaları, mürebbeleri, 

doşapları (pekmezler), qeysavanı, sucuku, baslıkı, süt tatlısını ve lövisləri sıralamak olur. Sonda sofranin 

bezeyi olan içeceklerden ise çay, ayran, su, şerbetler, meyve suları ve çakırların adlarını çekmek olur 

(www.takbook.com). 

 

Güney Azerbaycan mutfağında yukarıda tasniflediğimiz grupların dışında bir sıra basit ve tatlı yemekler 

de mevcuttur. Bu yemekler genellikle ana yemeklerin sırasından sayılmıyor ve Azerbaycan sofralarında 

onların özel bir yeri vardır. Bu grupta türlü sahanda yumurta, qeysava, sarı şile, firni, terhelva, kuymak, 

semeni, palda, qaraşire, cızbız, kovut, dişleme ve diğ. Azerbaycan halkı ile beraber İran Türklerinin 

mutfak kültürünün temelini teşkil ediyor. Güney Azerbaycan mutfağında tatlıların da özel bir yeri vardır.  

Güney mutfağı içecekler yönünden de oldukça zengindir. Bu içecekler mutfakta hazırlanan içeçeklerden 

ve maden sularından oluşur. Mutfakta yapılan içeçekler sırasında ayran, dovğa, meyve suları bol 

tüketilir. İçecekler sırasında üzüm suyundan hazırlanan çekiye adlanan meyve suyu da tüketilir.  

 

Güney Azerbaycan mutfağında yerel maden sularından – Savalan suyu, Sehend suyu, Şahbulak suyu, 

Kendovan suyu ve diger doğal maden suları mehşurdur. Aynı zamanda bu maden suları diger komşu 

ülkelere de ihrac edilir (www.ashpazi-irani-netpaak.com).  

 

Güney mutfağında kullanılan ürünlerden meyvelerin de önemi büyüktür. Özellikle Marağa ve Binap 

bölgelerinde yaygın olan üzüm, elma, kaysı, erik, armutun çeşitli türleri kullanılır. Güney mutfağının en 

mehşur ürünlerinden biri de baldır. Sehend ve Savalan bölgelerinde üretilen bal ürünleri mutfağın en 

leziz yemeklerinden sayılır. 

 

Güney Azerbaycan konaklama geleneklerinde turistik gezilerin önemi büyüktür. Azerbaycan’da 

turistlerin ziyaret ettiği tarihi mimarlık abidelerinden Erdebil şehrinde yerleşen Şeyh Safi Külliyesi, 

Cuma mescidi, Tebriz şehrindeki Göy mescid, Erk kalesi, Rabi-Raşidi Külliyesinin kalıntıları, Meşrute 

evi, Şairler Makberesi oldukça meşhurdur. Güney Azerbaycanın Kazvin, Zencan, Urmiya, Marağa, 

Merend, Hoy ve onlarca diğer şehirlerinde eski ve orta çağlar dönemine ait onlarca tarihi –mimarlık 

abideleri vardır. 

 

Günümüzde Güney Azerbaycanda turistlererin hizmetinde olan onlarla 5, 4, 3 yıldızlı oteller ve konuk 

evleri vardır. Bu konuk evlerinde turistlere üst düzeyde hizmet gösterilir. Tebrizde Elgölü Oteli, Şahgülü 

oteli, Kenovan oteli ve diğer konaklama mekanlarında İslam geleneklerine uygun hizmet yapılmaktadır.  

Aynı zamanda Savalan dağının eteğinde yerleşen Sereyin, Viledere, Sarıdava ve Kotur, Şabıl sıcak 

doğal sularının yerleşdiği sağlık turizmi merkezleri ülke dışında da oldukça ünlüdür. 
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 Üskü şəhərinin Kənduvan kəndi Güney Azebaycanın tarihi turizm mekanlarından biri de Üskü şehrinin 

Kenduvan kasabasıdır. Kendovan kasabası Türkiyenin Göreme deresi ve Kolorado ştatının Misaveri 

vadisine benziyor. Bu bölge Güney Azerbaycanın oldukca önemli turistik mekanlarından biri sayılır 

(Musazade, 1385, s. 78). 

 

Genellikle, Güney Azerbaycan Türklerinin mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından biridir. İslam 

değerlerine uygun şekilde yapılan yiyeceklerin ve içecekler bol çeşitleri ve kalitesi ile dikkat çeker. 

Güney Azerbaycanda konaklama eski zamanlara dayalı adetlerin ve modern üslupların sentezinden 

oluşur. İranda gerek Doğu Azerbaycan, gerekse Batı Azerbaycan, ve Erdebil bölgeleri turizm mekanları, 

yiyecekleri, ve konaklama gelenekleri ile mehşurdur ( Ketabe came-e İranqərdi, 1385, s. 45). 

 

SONUÇ  

Azerbaycan topraklarının büyük parçası sayılan, çağdaş İran’ın kuzey batısında yerleşen ve Türklerin 

Oğuz kolundan olan Güney Azerbaycan halkı hala öz göreneklerini ve geleneklerini yaşatmaktadır. 

Güney Azerbaycan ve İran Türklerinin kültürel değerleri çok eski zamanlardan günümüze kadar 

gelişmiş ve toplum üyeleri arasında maddi ve manevi bağlantılar yaratmıştır. Onların dünyaya bakışları, 

dini, göreneği, sanatı, edebiyatı ve geleneklerinin öğrenilmesi çok önemlidir.  

 

Güney Azerbaycan’da mutfak gelenekleri zenginliyi ile seçilir. Genellikle, İslam değerlerine uygun 

şekilde yapılan yiyeceklerin ana maddesi hayvansal ve bitkisel ürünlerinden elde olunan et, süt, buğday, 

sebze, yumurta ve meyve ve çeşitli tatlılardan oluşur. İran ve Güney Azerbaycan mutfaklının temeli 

sayılan bu nimetlerden çeşitli gıdalar, o sıradan hamurlu, sulu, etli ve yeşil malzemelerden hazırlanan 

yiyecekler yapılıyor. 

 

İran İslam Cumhuriyyeti şeriet kanunları ile yönetildiği için burada mutfak gelenekleri ve konaklama 

adetleri genellikle İslam ilke ve kurallarına uygun düzenlenir. Tüm İranda olduğu gibi Güney 

Azerbaycan mutfağı da esasen helal malzemelerden oluşur. Burada alkollu içeçekler ve haram 

yiyecekler (mesela domuz eti) resmi yasaklansa da, lakin qayri-resmi olarak yasaklanmış alkollu içeçek 

ve yiyecekler hotellerde ve konak evlerinde  kullanılır. Genellikle İran’da İslam dinine göre, haram 

buyrulan yiyecek ve içecekler qayrı-müslüman toplumlar (ermeni, assuri, katolik ve digerler) arasında 

yaygındır.  
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ÖZET 

Helal turizm sempozyumlarında ortaya konulan turizm tesislerinde mescide yer ayırmama, seccade, tespih, namaz 

takvimi bulundurmama, yatakların ve tuvaletlerin yönlerinin kıbleye bakması, ezan okunmaması gibi pek çok 

mesele o tesisin haram olmasını gerektirmez. Dolayısıyla standart almasına da engel olamaz. Zira bunların bazıları 

bir cep telefonu ile çözülebildiği gibi, bazıları ise dinin haram kıldığı şeyler olmayıp sünnet, müstehap veya âdâb 

kabilinden olan ikinci üçüncü sıradan meselelerdir.  
İslami açıdan helal turizm konusunda standart belirleme ve özellikle İslamî hüküm koyma veya fetva verebilmek 

fakih olmayı gerektirir. Hele bu alan içtihat alanı, yani yeni bir meselede İslamî hüküm koymayı ilgilendiriyorsa 

müçtehit olmayı gerektirir. Aynı şekilde İslam’ın asıl kaynakları olan Kur’ân ve sünnette mevcut bilgi ve bu 

bilgilere dayalı hüküm açıklamayı gerektiriyorsa, fetva ehliyetine sahip olmayı yani müfti olmayı gerektirir. 

Müçtehit ve müftî olabilmenin bilgi açısından yeterlilik; dinî ve ahlakî açıdan ise güvenirlilik ve olgunluk 

gerektiren oldukça ağır şartları vardır. Dolayısıyla helal turizm konusunda standart belirleyecek, din dili ile içtihat 

yapacak veya fetva verecek kişilerin bu şartları taşıyabilen fıkıh bilgisine, ince zekaya, övülecek yüce ahlaka sahip 

olması ve İslamî ibadetlerinde kusurlu davranmaması, insanî ilişkilerinde de güvenilir olması şarttır. Bu açıdan 

alan araştırmasına dayalı, müşteri memnuniyetine göre; insanların istek, arzu, temenni ve duygularıyla 

belirlenecek standartlar helal olamaz.  

Turizm helal standartlarında üzerinde durulması gereken hususlar helal yiyecek ve içecekler, israf etmemek, helal 

finans ve ticaret, kamu (kul) hakkına ve mahremiyete riayet gibi hususlar olmalıdır. Diğer bir deyişle dinen kesin 

haram olan hususların engellenmesidir. 

Anahtar kelimeler: Helal turizm, fetva, içtihat, hüküm. 

 

IS HALAL TOURISM ONLY ROSARY, COIF AND PRAYER RUG? 

  
Abstract 
Absence of masjid, rosary, prayer calendar or azan in a tourism facility does not mean that that facility is not halal. 

Therefore they are not obstructions to take halal standards. This is because many of the problems above can be 

solved via smart phones or they are not haram, but related to “sünnet”, “müstehap” or “âdâb”.  

To determine halal standards requires being “fakih”. If it is in “içtihat” area then it requires being “müçtehit”. If it 

requires explanations based on Kur’an and hadiths, then it requires being “mufti”. Being müçtehit and mufti has 

heavy requirements like having enough knowledge, reliability and maturity in terms of religion. Thus the people 

who determine the halal standards must know “fikih”, be intelligent, be careful in Islamic worships and be trustable 

in social relationships. In this respect, the standards which are determined only according to the pleasure of 

customers cannot be halal.  

In determining halal tourism standards, the main conditions should be halal food, refraining waste, halal finance 

and trade, and obeying the rightful share and privacy. In other words, it is preventing certain haram practices. 

Keywords: Halal Tourism, ictihad, fetva, hüküm 

 

GİRİŞ 

Helal turizm başta Fıkıh, Tefsir, Hadis, Kelam gibi İslamî ilimleri, daha sonra İşletme ve İktisat 

ilimlerini, bunlara ilaveten Turizm ve seyahat ile gastronomi gibi alanları ilgilendirir. Bu alanda standart 

belirlemek de ilgili ilimlerde derinliğine bilgi sahibi olmayı gerektirir. Helal turizm standardı 

belirleyecek kişi bu bilgilerin hepsine vakıf olamayacağına göre, bu iş belirttiğimiz alanlar ve ihtiyaç 

duyulan diğer uzmanlık alanlarından oluşan bir kurul tarafından yapılmak zorundadır. Standart 

teşkilatlanmasında en son halkayı İslamî ilimler uzmanları (fakihler veya müftiler) oluşturmalı ve 

çalışma akış şemasında onların onayından geçen kıstaslar (fetvaya göre) standart olarak tespit edilmeli 
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ve fetvaya uygun olanlara helal sertifikası verilmelidir. Bir anlamda son söz onların olmalıdır. Diğer 

uzmanların onayından geçse bile fetva kurulundan onay alamayan işletmeye ise sertifika verilmemelidir. 

Biz tebliğimizde uzmanlık alanımız gereği sözünü ettiğimiz fetva ve buna bağlı olarak içtihat konusuna 

ve şartlarına kısaca değineceğiz. Akabinde helal turizm sempozyumlarında sunulan tebliğlerde 

gördüğümüz anket ve alan araştırmalarına dayalı standart belirleme gayretlerindeki yanlışlıklara işaret 

edeceğiz. İslam’da helal ve haram hükmü koymanın sorumluluğuna ve İslam adına ehliyetsiz ve 

kifayetsiz konuşmanın dinen tehlikelerine de değineceğiz. 

 

İçtihat ve Fetva 

İslam ana (asıl) iki kaynağı vardır. Bunlar Kur’an ve sünnet’tir. Diğer kaynaklar fer’î kabul edilir ve bu 

iki asla uygun olmayan hükümler dinen meşru kabul edilmezler. Müslümanın bütün hal, iş ve 

davranışlarında bu dinî hükümlere göre hareket etme zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk sebebiyle her 

bir Müslüman dininin bu iki kaynağını ve bazı hususlarda bu iki kaynağından hüküm çıkarabilmeyi 

öğrenmesi ve hayatında uygulaması esastır. Ancak Kur’an ve sünnetteki bilgiler (hüküm kaynakları) 

sınırlı, olaylar ise sınırsız olduğundan, asıl kaynaklarda hükmü açıkça yer almayan meselelerin 

hükümlerinin belirlenmesi içtihat ile mümkündür. İçtihat “Kitap, Sünnet ve icmâ ile hükmü açıkça 

ortaya konulmamış dinî amelî bir meselenin hükmüne ulaşmak için içtihat yapma yetki ve ehliyetine 

sahip kişinin (müçtehidin) elinden gelen çabayı sarf etmesi” demektir. İçtihat Fıkıh usul ilminde şer’î 

ameli işlerle ilgilidir. Dolayısıyla aklî ve hissî hükümler içtihat alanına girmez.1 Fıkıh usulünde 

belirtilmiş olan müctehid olabilmenin şartları şunlardır: Şer’î deliller olan Kur’an ve Sünnet’i, icmâ 

edilen meseleleri, usulu’d-dini ve furû fıkhı bilmek, Arap dili ve belagatini iyi bilmek, İslam’ın 

maksatlarını ve içtihat yöntemini bilmek. Bunlara ilaveten müçtehidin fetva vereceği meseleyi 

ilgilendiren şartları bilme şartını koyan alimler de vardır. Bu sayılanlar bilgi yeterliliği ile ilgili olup, 

bunlara ilaveten güvenirlik ve dinî liyakat açısından da sahih bir imana sahip olmak, takva ehli olmak, 

aklî melekeleri yeterli seviyede bulunmak, keskin bir zekâya sahip olmak gibi şartlar da vardır.2 

Helal turizm günümüzde gündeme gelen yeni bir ticarî alandır. Pek çok hususu yeni olduğu için içtihadı 

gerektiren önemli problemleri vardır. Bunların dinî hükümlerini belirlemek için belirtilen şartları taşıyan 

müçtehitlere ihtiyaç vardır. İçtihat ehliyetine sahip olmayanların verdiği fetvalarla yapılacak 

uygulamalar helal turizm adına dinî olmayan bir turizm olgusunu oluşturmaya sebep olacaktır. 

Fetva vermek içtihada göre daha kolaydır. Zira fetva dinî hukukî bir konu hakkında dinin asıl 

kaynaklarında mevcut olan bilgi ve hükmün açıklanması demektir. Ancak daha geniş anlamda içtihat ile 

eş anlamda da kullanılmıştır. Buna göre fetvanın tanımı hakkında hüküm bulunmayan konularda içtihat 

ederek hüküm koyma veya çıkarma faaliyetidir.3 İslami açıdan helal turizm konusunda standart 

belirleme ve özellikle İslamî hüküm koyma veya fetva verebilmek fakih olmayı gerektirir. Fakih ise 

şer’i (dinî) ameli hükümleri tafsili delillerine dayalı olarak hükümlerini derinliğine kavrayan ve bilen 

kimsedir4. Hele bu alan içtihat alanı, yani yeni bir meselede İslamî hüküm koymayı ilgilendiriyorsa 

müçtehit olmayı gerektirir. Aynı şekilde İslam’ın asıl kaynakları olan Kur’ân ve sünnette mevcut bilgi 

ve bu bilgilere dayalı hüküm açıklamayı gerektiriyorsa, fetva ehliyetine sahip olmayı yani müfti olmayı 

gerektirir. Müçtehit ve müftî olabilmenin bilgi açısından yeterlilik; dinî ve ahlakî açıdan ise güvenirlilik 

ve olgunluk gerektiren oldukça ağır şartları vardır. Dolayısıyla helal turizm konusunda standart 

belirleyecek, din dili ile içtihat yapacak veya fetva verecek kişilerin bu şartları taşıyabilen fıkıh bilgisine, 

ince zekaya, övülecek yüce ahlaka sahip olması ve İslamî ibadetlerinde kusurlu davranmaması, insanî 

ilişkilerinde de güvenilir olması şarttır. Bu açıdan alan araştırmasına dayalı, müşteri memnuniyetine 

göre; insanların istek, arzu, temenni ve duygularıyla belirlenecek standartlar helal olamaz.  

Dinde Hüküm Koymak 

Dinde hüküm koymak demek Allah Teâlâ adına söz söylemek anlamına gelir. Dinî bir hükmü, yani bir 

şeyin farz, vacip, haram veya caiz olup olmadığı gibi yönünü açıklamak ise fetva demektir. İslam’da 

                                                      
1 Karaman, Hayrettin, İslam Hukukunda İctihad, s. 14 vd., İstanbul, 2010. 
2 Konu hakkında geniş bilgi için bkz. Apaydın, Yunus, İctihad, Türkiye diyanet vakfı Ansiklopedisi, XXI, 432-445, 
İstanbul, 2000. 
3 Atar, Fahrettin, Fetvâ, DİA, XII, 487 vd. 
4 Apaydın, Yunus, İslam Hukuk usulü, s. 6, Kayseri, 2016. 
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dinin sahibi1 ve hüküm vermeye yetkili olan Allah Teâlâ’dır.2 Hz. Peygamber de Allah Teâlâ’nın 

kendisine verdiği görev ve sorumlulukla İslam’ı tebliğ ve tebyin etmiştir. Fakih imam, müçtehit ve 

müftîlerin yaptığı ise dini meselelerde anlamı zor anlaşılanları veya kapalı olan ilahî beyanları insanların 

anlayacakları şekilde açıklamaktan ibarettir. Dine bir şey ilave etme veya dini bir hükmü kaldırma 

yetkisi hiçbir kişiye verilmemiştir. Helal turizm açısından da durum aynıdır. Dolayısıyla bütün konuklar 

veya misafirler hep birden helal olmayan bir ürün veya hizmet talep etseler, tesisin ayakta kalmasını 

sağlayacak olan da bu helal olmayan talebi karşılamak olsa, bu konuda fetva verecek birileri bulunsa, 

yine de İslam açısından bu talep yerine getirilemez. Ayrıca helal kazanca az da olsa haram girse bütün 

helalin de bozulmasına belki daha dünyada iken helal kazançlarının heba olmasına sebep olabilir. 

Teklif Edilen Bazı Helal Turizm Standartlarının Dini Hükümleri 

Helal ürün ve hizmet sunan oteller için standart olarak belirlemek üzere hazırlanan (yeni bir içtihadı 

gerektirmeyen) bazı tekliflerin dini hükümlerini şöyle sıralayabiliriz: 

Odalarda tespih, takke, seccade bulundurmak: Bunlar farz değildir. Tespih olmadan tesbihat yapılabilir, 

dinen temiz bir örtü hatta toprak üzerinde namaz kılınabilir. Dolayısıyla bunlar yok diye bir tesise helal 

belgesi vermemek İslam açısından doğru değildir.  

Tesiste mescidin bulunması, cemaatle vakit namazlarının kılınması açısından önemlidir. Ancak 

cemaatle namaz kılmanın hükmü müekked sünnettir. Ancak namazı temiz her yerde kılmak 

mümkündür. Öbür taraftan İslam açısından caiz olmayan bazı hususlara da helal turizm standartları 

bağlamında yer verilmektedir. Mesela tesiste Cuma namazı ile ilgili standartlardan bahsedilmektedir. 

Hâlbuki kapısı herkese açık olmayan, resmî görevlisi ve izni bulunmayan, kısacası cumanın eda ve 

sıhhat şartları yerine getirilmemiş bir tesis veya fabrika gibi bir yerde Cuma namazının kılınması zaten 

caiz değildir.3  

Ramazan iftar ve sahur yemeklerini imsakiyeye göre sunmak da yine oruç ibadetini kolaylaştıran ve 

güzelleştiren (tahsiniyyât) uygulama olmakla beraber, bu mübarek ayda iftar ve sahur vakitlerine göre 

yemeklerin verilmemesi o otelin hizmetini haram kılmaz.  

Tesiste ezan okunması, kıble yönünü gösteren işaretlerin bulunması, odalarda namaz vakitlerini gösteren 

takvim ve Kur’an’ Kerim bulundurulması gibi hususları da aynı çerçevede değerlendirmek mümkündür. 

Zira her bir fert günümüz teknolojisi ile kıbleyi rahatlıkla bulabilmekte, cep telefonu ile her vakit ezanı 

da okutabilmektedir; cep telefonuna yüklediği Kur’an-ı Kerim’i istediği yerde ve istediği zamanda 

okuyabilmektedir. Dolayısıyla bunları helal turizm için şart olarak koymak dinî açıdan da hiç gerçekçi 

durmamaktadır. 

Tuvalet ve yatakların kıbleye dönük olmaması edep kabilinden olan hususlardan olup dinî bir emir 

değildir. Yani aksi tutumlar haram değildir. Bu tür iş ve eylemler mukaddesata saygı açısından 

değerlendirilmelidir.  

 

SONUÇ 

Helal turizm pek çok yeni içtihat ve fetvayı gerektiren yeni bir alandır. Bu açıdan bu alanda söz 

söyleyecek veya hüküm verecek olanların yukarıda sözünü ettiğimiz şartları taşımaları gerekir. Helal 

turizm standartları belirlenirken dini hükmü verecek olan kişi (müftî veya fakih) veya kurul en son sözü 

söylemeli ve nihaî noktada verdiği dini hüküm geçerli olmalıdır. Özellikle standartlar belirlenirken 

alkol, domuz, israf, faiz, aldatmak, alış verişte dürüst olmamak, sözünde durmamak, fuhuş, 

müstehcenlik ve teşhircilik gibi haramlarla, sünnet bile olmayan tespih seccade gibi malzemeleri 

bulundurmayı, tesiste kıble işaretleri koymayı, Kur’an-ı Kerim bulundurma gibi farz, vacip, hatta sünnet 

bile olmayan hususların yan yana durması helal standartları açısından uygun düşmemektedir. Özellikle 

SPA hizmetlerinin de caiz olup olmadığı tartışılmalı ve fakihler kurulunun belirlediği ölçülere göre 

standartlar tespit edilmeli veya sertifika verilmelidir. 

                                                      
1 Zümer Suresi, 29/3. 
2 Mâide, 5/44, 45. 
3 Aynî, Umdetü’l-Kârî, VI. 270-273, Beyrut, tarihsiz. 
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Abstract 

The influence of the Muslims middle class impacted Indonesian religious life, but new trends in religious 

observances and new Islamic lifestyles have emerged recently. Islamic teachings were visible in the community, 

the hajj-umra attracts the largest number of pilgrims from Indonesia. Government policies have greatly contributed 

to the rise of Islamic teaching in Indonesia, including tourism sector. The paper aims to discuss halal tourism 

development in Indonesia, government policies and initiatives are reviewed. In this paper secondary data on the 

overall development of tourism and halal tourism in Indonesia are reviewed. The development of halal tourism in 

Indonesia can be shown clearly by describing its development over time in the last 10 years.  Then explained how 

the efforts and initiatives of the government in developing halal tourist destinations, with three regions as state 

representation. As a recommendation from the discussion, halal tourism is not solely in response to the demand of 

tourists, but the effort to develop the greatness of Islam to the wider community. 

Keywords: development; halal tourism; government initiatives; Indonesia.  

 

 

INTRODUCTION 

Indonesia is an archipelagic country consist of 16.056 islands (Ministry of Home Affairs, 2018), with 

various sizes, five large islands, namely Papua, Kalimantan, Sumatra, Java and Sulawesi. The country 

stretches over an area of 1.8 million km² with a coastline of 104,000 km. Indonesia is the largest 

archipelagic country in the world, stretching from the Pacific Ocean to the Indian Ocean. Consisting of 

natural islands, exotic biodiversity, tropical climate, and cultural diversity make it a popular tourist 

destination. Administratively, Indonesia consists of 34 provinces with 416 districts and 98 

municipalities (Ministry of Home Affairs, 2018). The total population in 2018 is projected to be more 

than 266.91 million people (Statistical Bureau, 2016). Indonesia is the fourth most populous country in 

the world and has the largest Muslim population in the world as well. The total population embraced 

Islam is 87.2 percent (estimated 225 million people), making Indonesia the largest Muslim country in 

the world. Java is the most populous island with a total population of 57.7 percent. While the rest are 

spread on almost all islands. The national language is Bahasa Indonesia, beside more than 700 local 

languages in use (Gunawan, et al., 2017). 
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Figure 1: Map of Indonesian archipelago.  

Source: Furqan (2014).  

 

The Indonesian government has placed tourism as a major sector, in an effort to boost economic growth, 

when other sectors of the economy declined (Ministry of Tourism, 2015). As a country with the largest 

Muslim population in the world, Indonesia has great potential in the development of halal tourism 

(Crescentrating, 2018). Indonesia has a conducive atmosphere for Muslim tourists, with the availability 

of facilities to obtain halal food that has received halal guarantees from the Indonesian Ulama Council 

(MUI), or food provided by the Muslim community guaranteed halal. Apart from food, there is also the 

availability of comfort for purification and worship, because places of worship are widely available both 

in residential areas and public places. In all regions of Indonesia, the call for prayer is widely heard, 

when prayer times come, including on electronic media, television and radio. In Indonesia, many tourist 

facilities and facilities are halal, but need to be managed more systematically (Ministry of Tourism and 

Creative Economy, 2012). 

In the development of halal tourism, the role and principles of Islam are inherited, the provision of 

tourism services and facilities in accordance with the needs of Muslims, for example, hotels, resorts, 

and trips in accordance to sharia. As Battor and Ismail (2016) state that halal tourism is tourism that 

adheres to Islamic law and involves Muslims in the tourism industry. Such tourist destinations are not 

limited to Muslims, but to facilitate the needs of Muslims. Halal tourism involving people of the Muslim 

faith that encourages them to maintain their religious principles and values while traveling. 

This paper is a review of literature on the development of tourism in Indonesia by using secondary 

materials, such as reports from the Ministry of Tourism and related documents to the provincial and 

district governments in Indonesia. The purpose of this paper is to reveal how the tourism policies are 

implemented and developments of halal tourism in Indonesia. To answer these objectives, the paper will 

be structured as follows, first briefly explain about Indonesia, including the population of the Islamic 

community and resource potential related tourism; the second section describes the tourism development 

in Indonesia; The third section describes how halal tourism policies in Indonesia are implemented, and 

finally explain how the development of halal tourism at the provincial scale, by choosing three provinces 

to illustrate these developments. 

 

NATIONAL TOURISM DEVELOPMENT POLICY 

Lately, Indonesia has placed tourism as a leading sector. The government's attention is very serious in 

developing the tourism sector. Various policies have been carried out, from the national level to the 

lowest level of government. Indonesia as a developing country is highly dependent on natural resource 

sectors, such as oil and gas, mining and extractive material, palm oil, rubber, and other natural resources. 

But lately, in line with the development of the global economy, these commodities are not experiencing 

growth, even inclined negative growth, only the tourism sector which is experiencing significant growth. 

Figure 2, shows the projections of foreign exchange income from the main economic sectors in 

Indonesia. By 2020, the tourism sector is the biggest contributor to foreign exchange income for 

Indonesia.  

The projection of tourism sector will continuously increase for the next 4 years compare to oil and gas 

sectors. By 2019, tourism foreign exchange earnings is forecasted to grow to 20 billion USD. Meaning 

that tourism sector will be one of the most intensive contributor sectors to the economy. By looking at 

this development, the government has paid more attention to the tourism sector. There are at least two 

policies related to the tourism sector, the development of new tourist destinations and the development 

of halal tourism. In developing a destination, planning approach of the central government has developed 

10 major tourist destinations as shown in Table 1. 

The Indonesian government has invested significant resources to enhance and promote the tourism 

industry. With a target of 20 million international arrivals in 2019, the government aims to emulate the 

success of Bali and has identified the following objectives for the development of tourism, which is 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          445 

 

labeled as the “New Bali” (Ministry of Tourism, 2015). This initiative is to select a location with high 

tourism resources, unique selling proposition, supporting ecosystems tourism facilities, such as local 

communities, local governments, and infrastructure accessibility.  

 

 
 

Figure 2: Projection of foreign exchange earnings from main economic sectors (Oil and Gas, Coal, 

Crude Palm Oil (CPO), Rubber, and Tourism) in Indonesia.  

Source: Pusdatin (Data and Information Center) Ministry of Tourism (2014). 

 

From these strategic tourism destinations, four are currently in its focus: Lake Toba, Borobudur, 

Mandalika and Labuan Bajo. In these destinations, the Indonesian Government is building key 

infrastructure, including restaurants and accommodation to improve the level of facilities and services 

to attract more tourist. This is part of a long-term plan to boost overall tourism in Indonesia. In addition, 

Indonesia is also actively stimulating the growth of cross-border tourism with destinations such as 

Malaysia, Singapore, Thailand and the Philippines. The Tourism Ministry is also conducting sales 

missions to top targeted cities such as Jeddah, London, Mumbai and Sydney, Shanghai and Beijing to 

attract international visitors beyond Southeast Asia. While these investments have been aimed at 

increasing the overall number of foreign tourist arrivals, these developments will also assist in 

supporting the overall climate for welcoming more Muslim visitors to the country. 

 

Table 1: Ten national tourism destination  
No. Destination  Main Attraction Province  

1.  Lake Toba Lake (Volcano lake) North Sumatra 

2.  Tanjung Kelayang  Beach and Small Islands Bangka Belitung 

3.  Tanjung Lesung  Beach and Small Islands Banten 

4.  Thousand Islands  Beach and Small Islands Jakarta 

5.  Borobudur  Heritage Central Java 

6.  Bromo-Tengger-Semeru Mountains and highlands East Java 

7.  Mandalika  Beach and Small Island West Nusa Tenggara 

8.  Labuan Bajo  Beach and Small Island East Nusa Tenggara 
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9.  Wakatobi  Beach, coral reef and Small Islands Southeast Sulawesi 

10.  Morotai  Beach and Small Islands North Maluku 

Source: Adopted from Ministry of Tourism (2016). 

 

The second policy is the development of halal tourism. Halal tourism has been a concern of the public 

and government since the last decade. Halal tourism development is an alternative for the tourism 

industry in Indonesia along with global tourism trends. In an effort to develop halal tourism, the Ministry 

of Tourism takes an internal and external approach. The internal approach to reinforce capacity as human 

resource training, and outreach to the community - businesses (Jaelani, 2017). The Ministry of Tourism 

disseminates information to tourism organizations in Indonesia, for example the Association of 

Indonesian Hotels and Restaurants (PHRI) and the Association of the Indonesia Tours and Travel 

(ASITA). PHRI to ensure its hotels are halal for Muslim tourists, because halal tourism is an activity 

that is supported by a wide range of facilities and services provided by communities, businesses, 

governments, and local governments that comply with sharia requirements (Ministry of Tourism, 2012; 

Jaelani, 2017). 

Halal tourism can be used by many people because of the universal characteristics of its products and 

services. Tourist products and services, tourist objects, and tourist destinations in halal tourism are the 

same as products, services, objects and tourism destinations in general as long as they do not conflict 

with Islamic values (Andriani, 2015). In the development of halal tourism, the Ministry of Tourism 

cooperates with the National Sharia Council (DSN), the Indonesian Ulama Council (MUI) and the 

Business Certification Institute (LSU). Halal tourism goals are to increase tourist, domestic and foreign 

visits to visit various tourist attractions that have Islamic values, which are spread throughout Indonesia. 

Another goal is to encourage the growth of Islamic business in the tourism industry (Jaelani, 2017). 

While the external approach, the Ministry of Tourism, openly learns from other countries that have 

applied the concept of halal tourism, such as Malaysia which has been known as a halal tourist 

destination (Jaelani, 2017). The ministry of tourism also cooperates with outside parties such as GMTI 

to create a destination assessment index. Involving Global Muslim Travel Index (GMTI), has spawned 

an index to assess destinations in Indonesia, which is known as the Indonesian Muslim Travel Index 

(IMTI) that assess the extent of the readiness of the destination - the unit of analysis provinces - in 

developing the halal tourism (Crescentrating, 2018). 

 

HALAL TOURISM DEVELOPMENT INITIATIVES IN INDONESIA 

In particular the development of halal tourism or sharia-based tourism in Indonesia is relatively new. 

The initiative was developed along with the development of the global halal tourism. Although initially 

various parties saw that halal tourism branding would limit the interest of non-Muslim tourists. The 

sequence of halal tourism idea is also contentious in Indonesia, proved by many figures who questioned 

the relevance of the halal tourism labeling. At the beginning, authorities in the ranks of the Minister of 

Tourism, was less agree with this concept. The use of the term Islamic travel, halal travel, family travel 

are considered not appropriate, too exclusive and a bias-based banning on certain religion (Kajian 

Pengembangan Wisata Syariah, 2015; Hidayah, et al., 2017). Furthermore, they refuse to use the term 

halal/sharia/Islamic tourism, because the term is closely to radicalism. However, halal tourism today has 

become a serious concern from the government, due to the great economic impact and prospects for 

global development in the future. Halal tourism development in Indonesia can be sorted by year, as 

shown in Table 2. 

 

Table 2: Halal tourism development trajectory in Indonesia  
No. Province Percentage of Muslim population   

1.  1975 - Establishment of Indonesian Ulama Council - Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
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2.  2012 

 

- Soft launched of Shariah Tourism 

- Shariah tourism guidelines book launched 

3.  2013 

 

- Global Halal Forum Wonderful Indonesia as Muslim Friendly Destination 

- Shariah Tourism Grand launching 

4.  2014 

 

- Ministry of tourism identifies shariah tourism destinations 

- Halal products assurance law was passed 

5.  2015 - Indonesia wins three awards in World Halal Travel Award in Dubai 

- Launched Muslim Visitor Guides in English and Arabic 

- Embarked on a Destination Marketing project to promote Indonesia with HalalTrip 

via influencer marketing and blog articles and video. 

6.  2016 

 

- Halal Tourism Acceleration & Development Team within Ministry of Tourism was 

established Criteria and decision for Halal Tourism Destination development 

- Indonesia wins 12 of 16 World Halal Tourism Awards 

7.  2017 - New Halal Products Certification Agency (Badan Penyelenggara Jaminan Produk, 

BPJPH) was formed 

8.  2018 - Launch of Indonesia Halal Tourism Expo 

 Source: Modified from Indonesia Muslim Travel Index (2018) 

 

More clearly, here will explain each phase of the development of halal tourism in Indonesia, starting 

from the initial stage, which is the initiation to form the Indonesian Ulama Council which later becomes 

an institution that provide halal certification to tourism products. Furthermore, it explains the initiatives 

and achievements in the field of halal tourism until 2018. 

 

Establishment of Indonesian Ulama Council – Majelis Ulama Indonesia (MUI) - (1975) 

Indonesian Ulama Council (MUI) was established on, 7 Rajab, 1395 H / 26 July, 1975 in Jakarta, 

Indonesia (MUI, 2018). The aim is to cover the differences between religious groups in the community. 

Provide guidance and views on Islam that are different among Muslims. In its implementation, the MUI 

accommodates the differences that exist in society, using the most moderate considerations that can be 

accepted by all parties, especially in matters of branches (furu’). Syamsul (1989) states that there are 

seven main roles of the Indonesian Ulama Council. These roles are: (a) Guiding Muslim communities 

to realize religious communities; (b) Giving a fatwas on the problems of the Islamic ummah in line with 

contemporary realities in Indonesia; (c) Supporting the Islamic community to realize Islamic solidarity 

and reciprocal relations between themselves and followers of other religions to maintain national unity; 

(d) Acting as an intermediary between the ulama and umara (government officials) and as a translator 

of the government program for the Islamic community; (e) Acting to ensure mutual cooperation between 

Islamic institutions and Islamic intellectuals; and (f) Acting as a representative of the Islamic community 

in dialogue with representatives of other religions. 

When tourism became the focus of national development, and halal tourism developed into a new trend, 

the government through the Ministry of Tourism asked the Indonesian Ulama Council for guarding the 

implementation of halal tourism, to ensure it does not conflict with the principles of Islamic Shariah 

(Ministry of Tourism, 2016). In 2016, the MUI issued a fatwa, regarding the Guidelines for the 

Implementation of Sharia-Based Tourism, the concept of this fatwa that tourism is an economic activity 

provided by the community. Thus, it emphasizes the aspect of supply. Then the supply of products and 

services in tourism must be based on Islamic law (MUI, 2016). 

 

Launched of Sharia Tourism (2012) 

The Ministry of Tourism and Creative Economy together with the National Sharia Council - (the board 

under the MUI) held a soft-launching on Improving Sharia Tourism Programs in Surabaya, Indonesia. 

The government realizes that the interest and needs of the people, both local and foreign, have increased 

in tourism that does not conflict with sharia principles in Indonesia. Although basically sharia tourism 

products and services have been available for a long time in the community in Indonesia. For this reason, 
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the government took the initiative to encourage the development of sharia-based tourism. Like other 

Muslim countries in the world, Indonesia has several tourist destinations that have begun to offer tourism 

products and services with Islamic values that appeal to Muslim tourists. Starting from the soft launch 

event, the government has identified and encouraged the development of destinations that provide 

tourism products and services in line with sharia values. At least nine potential destinations are being 

developed to be promoted as Sharia Tourism destinations, namely West Sumatra, Riau, Lampung, 

Banten, Jakarta, West Java, East Java, Makassar and Lombok (MTCE, December 2012). 

In order to develop and promote sharia-based tourism in Indonesia, the Ministry of Tourism and Creative 

Economy formed a Working Group consisting of various groups representing the tourism sector. This 

working group carried out a series of programs such as discussions with tourism stakeholders (i.e. 

academics, educators, scholars, and tourism industry players); make field visits to regions in the country 

that have the potential to develop sharia tourism, and conduct comparative studies to foreign countries 

that have implemented sharia tourism. The final results of the program include: 1) in terms of products, 

the Ministry of Tourism and Creative Economy (MTCE) forms the standardization of sharia tourism 

businesses (hotels, restaurants, spas, tour operators, etc.); 2) in terms of human resources, MTCE works 

with several parties, including universities, in order to prepare human resources that meet the needs of 

the sharia tourism industry (standardized workers such as guides, hotel customer service, etc.); 3) in 

terms of promotion, MTCE promotes Indonesia as a friendly, safe and comfortable tourist destination 

for Muslim tourists, and disseminate information to the regions, as well as participating in sharia tourism 

exchange events abroad (MTCE, December 2012). 

 

Global Halal Forum – Wonderful Indonesia as Muslim Friendly Destination (2013). 

One of the ways to introduce Sharia Tourism in Indonesia to the international community and the world, 

MTCE in collaboration with the Indonesian Ulama Council held a Global Halal Forum entitled 

Wonderful Indonesia as Moslem Friendly Destination in Jakarta (MTCE, October 2013). This event is 

an initiative of the Indonesian government to introduce sharia-based tourism to the Indonesian people 

and the global community. Of the total foreign tourists visiting Indonesia, 7 million in 2012, 1.2 million 

(18 percent) are Muslim tourists, consumers who need halal tourism products and services. MTCE 

continues to develop halal tourism in Indonesia and increases awareness of the tourism industry, to 

continue to develop products that meet sharia standards, so as to further increase the number of foreign 

Muslim tourist arrivals up to 20-25 percent of the current number. 

 

Ministry of tourism identifies sharia tourism destinations and Halal products assurance law was 

passed (2014). 

The Indonesian government states that there are nine destinations that will become sharia tourist 

destinations, namely West Sumatra, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, West Java, East Java, Makassar, 

and Lombok. The nine sharia tourist destination areas are determined based on the readiness of human 

resources, local culture, regional tourism products, and tourist accommodation. The establishment of 

sharia tourism destination in preparation for the launch of sharia tourism products in 2014 (Kompas, 

2014). 

The nine destinations are considered ready because they have provided many halal food places, places 

of worship that are easily accessible by tourists, as well as guaranteed safe accommodation for Muslim 

tourists. In addition, the implementation of sharia tourism must also be supported by travel agency 

services and tour guides with good capabilities. Halal tourism not only for Muslim travelers, but non-

Muslim travelers can also enjoy the products and services provided at halal destinations. Halal tourism 

also not only in the form of pilgrimage and religious attraction but also includes the availability of 

supporting facilities, such as restaurants and hotels that provide halal food and places of worship. 

Therefore, the active promotion of sharia tourism is expected to increase to 20 to 25 percent in 2014-

2015. The Muslim tourist visits to Indonesia continued to increase from year to year, the majority of 

which came from ASEAN and the Middle Eastern countries. 
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Indonesia wins three awards in World Halal Travel Award in Dubai and Launched Muslim 

Visitor Guides in English and Arabic and Embarked on a Destination Marketing project to 

promote Indonesia with HalalTrip via influencer marketing and blog articles and video (2015) 

At the end of 2014, the Ministry of Tourism and Creative Economy, the name changed to the Ministry 

of Tourism, this was due to the change in national political leadership. In the new government the 

tourism sector is increasingly gaining attention, to become the engine of national economic growth. 

Likewise, halal tourism has its development priorities (Ministry of Tourism, 2015). The national 

government through the Ministry of Tourism spurred the development of halal tourism so that in the 

year 2015 Indonesia won three awards as the world halal tourism destination at the World Travel Awards 

2015 held in the United Arab Emirates (UAE) (halalfocus.net, October 2015). Indonesia managed to 

win awards for three categories, namely; The Best Halal Travel Destinations, The Best Halal 

Honeymoon Destinations for Lombok Island, West Nusa Tenggara Province and the Best Family 

Friendly Hotels for Sofyan Hotels. The Minister of Tourism acknowledges that the award is a driving 

force for Indonesia to continue to develop itself into a world-class halal tourist destination. As stated by 

the minister, ‘This victory is for all of us, and in the future, we must focus more on developing Indonesia 

as a global halal tourism destination’ (halalfocus.net, October 2015). 

In December 2015, Indonesia has launched a guide book to visitors as part of a major campaign to 

position itself as a world tourist destination for Muslim tourists. Muslim visitors guide has been created 

as a resource dedicated to showcasing the island destinations, as known as the largest archipelagic 

country in the world, to tourist’s worldwide (crescentrating.com, 2015). The guide, titled ‘Many lands. 

Timeless culture. One journey’ aims to highlight diverse cultures and exotic nature to get the best 

experiences, vacations, dining, shopping and famous worship facilities to discover and explore 

throughout the islands. As part of its aim to attract the broader Muslim travelers, this guide available in 

both English and Arabic. This publication has been prepared by the Ministry of Tourism and the leading 

online travel platform HalalTrip (crescentrating.com, 2015).  

Halal Tourism Acceleration & Development Team within Ministry of Tourism was established 

Criteria and decision for Halal Tourism Destination development and Indonesia wins 12 of 16 

World Halal Tourism Awards. 2016. 

The Halal Tourism Development Acceleration Team is a unit within the Ministry of Tourism that has 

compiled criteria in determining halal destinations. With this criterion, the team held a halal tourism 

competition, contested by various tourism units such as the city or district government and any business 

units of travel products and services. There are three main assessment criterion in the competition, 

namely the profile of the contested participants, the main achievements and unique characteristics. This 

competition was assessed by the Halal Tourism Acceleration Development Team which was formed 

independently. For the profile aspects, assessments are made on the destination or business profile as 

well as commitment and compliance to meet the needs of Muslim tourists. In addition, halal certification 

for food and beverage products, provision of facilities for worship and commitment reflected in policies, 

organizational structures, leadership, and operational systems. For the key achievements aspect, the jury 

assessed the description of destination or business performance, market data and its development, 

market achievements and targets, customer satisfaction, financial performance, system procedures, and 

human resource development. And the latest point is unique characteristics criteria, which are assessed 

are innovations and product breakthroughs. All these provisions must be in accordance with the 

commitment to meet the needs of Muslim tourists (CNN Indonesia, August 2016). 

All contestants who win competitions at the national level are included on behalf of Indonesia in 

the 2016 World Halal Tourism Award (WHTA) held in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE) in 

December 2016. In this event, Indonesia wins 12 out of 16 contested categories (kemenpar.go.id, 

October 2016). Indonesia has received a big boost in the development of halal tourism after getting 12 

of the 16 grand prizes at WHTA 2016 (Tempo.co, December 2016). Table 3 Twelve categories were 

won by Indonesia at the World Halal Award in Abu Dhabi, UAE, in 2016 (Tempo.co, December 2016). 

 

Table 3. Twelve categories of World Halal Tourism Award, won by Indonesia, in Abu Dhabi, UAE, 

2016. 
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No. Categories of World Halal Tourism Award Winners 

1.  World’s Best Airline for Halal Travelers Garuda Indonesia 

2.  World’s Best Airport for Halal Travelers Sultan Iskandar Muda International Airport (Aceh) 

3.  World’s Best Family Friendly Hotel The Rhadana Kuta, Bali 

4.  World’s Most Luxurious Family Friendly Hotel The Trans Luxury Hotel, Bandung 

5.  World’s Best Halal Beach Resort Novotel Lombok Resort & Villas 

6.  World’s Best Halal Tour Operator ERO Tour, West Sumatra 

7.  World’s Best Halal Travel Website www.wonderfullomboksumbawa.com 

8.  World’s Best Halal Honeymoon Destination Sembalun Valley Region, West Nusa Tenggara 

9.  World’s Best Hajj & Umrah Operator ESQ Tours & Travel 

10.  World’s Best Halal Destination West Sumatra 

11.  World’s Best Halal Culinary Destination West Sumatr 

12.  World’s Best Halal Cultural Destination Aceh 

Source: Tempo.co (December, 2016). 
 

 

 

New Halal Products Certification Agency (Badan Penyelenggara Jaminan Produk, BPJPH) was 

formed (2017). 

The Indonesian government has ratified Law No. 33 of 2014 on Guaranteed Halal Products, on October 

17, 2014. This law consists of 68 articles, stating that products that circulated and trade in the territory 

of Indonesia is mandatory to be halal certified. This law aims to protect consumers by keeping the 

products circulating in society and guarantee its halal status while maintaining public health. (Ministry 

of Industry, 2016). The law also to screen for illicit products from various countries, especially after the 

implementation of the ASEAN Economic Community (AEC) at the end of 2015 (ASEAN, 2017). The 

law also states that the government is responsible for conducting a halal product assurance for all 

citizens. To ensure that all products and services are circulated and consumed by the Muslim community 

in Indonesia must necessarily halal, the government established the Halal Product Security Agency 

(BPJPH). The agency is authorized to formulate and establish a halal product assurance policy, setting 

norms, standards, procedures and criteria for halal product assurance, issue and revoke certificates of 

foreign halal products and halal certificate registration on foreign products. The meaning of halal 

products in the Law are products that have been declared halal according to Islamic law, covering goods 

and/or services related to food, beverages, drugs, cosmetics, chemical products, biological products, 

genetic engineering products, and daily consumption goods (Ministry of Industry, 2016). 

The role of providing halal certification to products available in the community so far before 

BPJPH was formed was by the Research Institute for Food, Drugs and Cosmetics (LPPOM) a unit of 

the Indonesian Ulama Council. Three authorities of LPPOM - MUI conducted so far, are: 1); issue a 

halal fatwa of a product; 2) certifying the Halal Inspection Institution; 3) auditors engaged in the halal 

industry must obtain MUI approval (Ministry of Religious Affairs, 2017). With the formation of BPJPH 

all products and services that are circulated in the community, including the tourism sector, maintained 

its halal status. Thus tourism products and services will be guaranteed halal. 

 

Launch of Indonesia Halal Tourism Expo (2018). 

Indonesian Halal Tourism Expo 2018 is an event that intends to appeal to domestic and international 

tourists visiting halal destinations in Indonesia. Indonesia as one of the largest Muslim population in the 
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world, which provides various attractions, products, and tourism services, sees this exhibition as a very 

important event to be held. Muslim travelers in the world are increasing in numbers, it is necessary to 

attract their interest in halal tourism through various events, including the Halal Tourism Expo 2018. In 

this way Indonesia takes the opportunity to become a major player in halal tourism. Apart from the 

marketing aspect, the target is to bring tourists to halal destinations in Indonesia, this kind of exhibition, 

as a way to increase public awareness in this country that halal tourism is an important part and has 

become a global need. It is intended to encourage local authorities to develop halal tourism in their 

respective regions. It will be held regularly, and upgraded into an international event, that is not only 

attended by foreign visitors, but foreign tourism industry players as well (Republika.co.id. November, 

2018). 

This annual global event is a forum with new ideas and a new infrastructure agenda where Islamic 

tourism practitioners, umra and hajj policy makers, hospitality entrepreneurs, sellers and buyers gather 

at the meeting point to promote business and network exchanges. This accommodates the interests of 

people who see ASEAN countries, especially Indonesia as the biggest source for umra-hajj and halal. 

This is an opportunity for Indonesian or domestic businesses to have networks and challenged export 

opportunities (Business to Business) to other countries that are interested in halal markets from 

Indonesia in addition to owning business to Business (HEI, 2018). 

 

THE DEVELOPMENT OF HALAL TOURISM DESTINATIONS 

In the development of halal tourism destinations in Indonesia, the government has prioritized several 

regions only. Selected provinces are encouraged to increase competitiveness, their development is 

directed and monitored intensively. This selection is the approach of the Ministry of Tourism. 

The selection process of halal destinations 

The Ministry of Tourism has sought to develop halal destinations in a sustainable and innovative manner 

by using relevant indicators such as Global Muslim Travel Index (GMTI). In this assessment process, 

destinations - the unit of analysis is the province - are assessed objectively. In this selection process the 

Ministry of Tourism has selected ten provinces, and is assessed by the GMTI indicator. The GMTI 

indicator was adapted into the context of Indonesia, then a new valuation model emerged, which was 

named the Indonesian Muslim Tourism Index (IMTI). 

The model looks at four main components in tourism: accessibility, communication, environment and 

services. These four areas represent the critical components that destinations need to focus on to improve 

and become a more Muslim-friendly travel destination. Access in tourism, accessibility is a function of 

distance from centers of population, which constitute tourist markets and external transport, which 

enables a destination to be reached. It is measured in terms of the distance travelled, the time take nor 

the cost involved (Medlik, 2003; Tóth and Dávid, 2010). The component considers the following sub-

criteria: air, rail and sea access, and road infrastructure. Jakarta Province scored the highest for this 

component with a score of 96 out of 100. The main airport, Soekarno – Hatta International 

Airport, serves many international flight as well as domestic flight. In addition, it has a good and 

efficient railroad transportation system. In contrast to some other destinations such as South Sulawesi 

and Lombok islands which do not have rail transport system and limited flights to other destinations 

often require transit in Jakarta or in other cities, making travel time longer. 

The second component of this model is communication. This component considers the following sub-

criteria: Muslim visitor guidance, stakeholder education, market outreach, tour guide language skills 

and digital marketing (Ministry of Tourism, 2018; IMTI, 2018). Overall, all provinces assessed in this 

process have a lot of innovation space in terms of improving the quality of communication components. 

Lombok Island ranked highest for this component with a score of 59 out of 100. Lombok has published 

several visitor guides that contain information for Muslim tourists and has been earlier in communicating 

with tourism stakeholders through several Halal Tourism workshops and marketing outreach activities 

(Ministry of Tourism, 2018). 
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The third component is the environment considers the following sub-criteria: domestic and international 

tourist arrivals, internet coverage (Wi-Fi) in services and commitment to halal tourism development. 

Lombok tops this component with a score of 80 out of 100. Lombok has the highest commitment to 

halal tourism by promoting and marketing itself as a halal destination (Ministry of Tourism, 2018; IMTI, 

2018). The last component is service. This component considers the following sub-criteria: halal 

restaurants, mosques, airports, hotels, and tourist attractions. Central Java gets the highest score in this 

component. It has the highest number of local and cultural attractions as well as many Islamic heritage 

sites such as the palace of the Muslim Kings. There are many hotels and restaurants that provide certified 

halal food. Central Java Province has many mosques and prayer rooms that make Muslim tourists easier 

to perform prayers. Table 3 shows 10 provinces selected as halal tourism destination. 

 

Table 3. Details of Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2018 scores breakdown 
Province/Destination Rank 

 

Muslim 

Population 

(%) 

Access 

(10%) 

Commun

ication 

(15%) 

Environme

nt 

(30%) 

Services 

(45%)    

Score 

Lombok 1 96.47% 63 59 80 41 58 

Aceh 2 98.19% 63 47 70 50 57 

Jakarta 3 85.36% 96 39 65 47 56 

West Sumatera 4 97.42% 57 51 73 45 55 

Yogyakarta 5 91.95% 89 50 42 49 51 

West Java 6 97.00% 79 39 42 54 51 

Riau Islands 7 87.98% 67 49 58 41 50 

East Java (Malang Area) 8 96.36% 75 38 54 42 48 

Central Java 9 96.74% 80 21 33 58 47 

South Sulawesi 10 89.62% 63 27 36 19 30 

Average    73 42 55 45 50 

Source: Modified from Indonesia Muslim Travel Index (2018); Statistical Bureau, (2015). 

 

To get a better picture of halal destinations in Indonesia there will be explained three destinations as a 

representation of halal destinations in Indonesia. These three halal destinations are Lombok (West Nusa 

Tenggara), representing the eastern part of Indonesia. Next, West Java represents the island of Java, and 

finally, West Sumatra represents the island of Sumatra. 

Lombok (West Nusa Tenggara) 

Lombok Island has been selected as a pilot project for regional development of halal tourism destinations 

by the Ministry of Tourism and Creative Economy, along with other two provinces Nangro Aceh 

Darussalam and West Sumatra. Selected as the pilot project of halal tourism destination, Lombok is an 

exotic province with huge potency. This island is also rich in culture and the values of Islam in which 

more than 95% of the population are Muslims. Lombok Island is not only famous for its beautiful beach, 

but Lombok also known as the island of thousand mosques. Taking that considerations, it is reasonable 

if Lombok established as one of the pilot project for the development of halal tourism in Indonesia. In 

the international halal tourism award, Lombok received 3 important achievements, namely: 1) World’s 

Best Halal Beach Resort: Novotel Lombok Resort & Villas; 2) World’s Best Halal Travel 

Website: www.wonderfullomboksumbawa.com; and 3) World’s Best Halal Honeymoon Destination: 

Sembalun Valley Region, West Nusa Tenggara. 
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As the results of the study carried out by IMTI (2018), laid Lombok Island as first rank destination with 

the following scores: Accessibility (10%) 63; Communication (15%) 59; Environment (30%) 80; 

Services (45%) 41; and the total score is 58. Lombok Island best known for its pristine beaches and 

home to over a thousand mosques. Lombok won the “best halal tourism and honeymoon destination” in 

Abu Dhabi in 2016. Lombok is ranked as the leader in Muslim-friendly services and facilities. There is 

high commitment to continually better and position Lombok as a Halal tourism destination. The 

International Airport is the island’s sole operating airport, serving mainly domestic flights from major 

Indonesian capitals and international flights from Singapore and Kuala Lumpur, Malaysia. Currently 

Lombok does not have a railway transportation system but there are ferries from Bali to Lombok and 

the surrounding islands. The tourists in Lombok comprise mainly of international tourists. Quite a 

number of restaurants are certified halal and prayer spaces are widely available. Presently Lombok does 

not have any sharia-compliant hotels but there is an increasing number of hotels with halal certified 

kitchens. English is widely spoken by tour guides and some tour guides can speak Arabic. 

In order for halal tourism to continue to grow in Indonesia, tourist destinations must have global 

standards. Among the standards proposed by the Global Muslim Travel Index, attractions in tourist 

destinations must support the halal concept. Lombok tries to implement a halal beach, which is a beach 

that separates men and women. This is found in Meninting beach area, West Lombok and Mandalika 

area, Central Lombok. In addition, supporting facilities such as places of worship must also support 

(marketplace, 2016). 

West Java 

Based on the results of the IMTI assessment (2018), West Java Province ranks 6th; Access (10%) 79; 

Communication (15%) 39; Environment (30%) 42; Services (45%) 54; Score 51. Explaining that West 

Java has the following score based on an assessment from IMTI (2018) West Java gets a score of 79. 

West Java is a destination that is easily accessible by many airlines, both domestic and international, 

directly from/to Singapore and Kuala Lumpur, Malaysia. It also has a good railway transportation 

system which serves long connecting routes to other cities in West Java and other provinces. Inner city 

routes within Bandung and its surroundings are also available making getting around by public transport 

easy. The marketing outreach of Muslim consumers is fair. West Java has many English speaking and 

Arabic speaking tour guides. A Muslim visitor guide was published and a few Halal Tourism workshops 

were conducted. West Java has good traffic of both domestic and international tourists. Some public 

spots such as hotels, restaurants and cafes may provide free internet service (Wi-Fi). Halal certified 

restaurants and prayer spaces are plenty and widespread. West Java has a number of hotels with halal-

certified restaurants and dry hotel concept making it a family-friendly destination. 

One of the main cities in West Java is Bandung, which is currently a vibrant tourist city. Bandung is the 

provincial capital and is the main city with various halal tourist attractions. As explained by Gunawan 

et al., (2017) Bandung is a colonial town built by the Dutch which has a symbiotic relationship with its 

Indonesian and Islamic cultural heritage that includes both the tangible and the intangible elements. 

Bandung is the center of an innovative and productive cultural creative industry related to the Islamic 

dress code, namely the hijab. A well-known Dutch architect Kemal Schoemaker (1882–1949) played a 

significant role in designing many heritage buildings in Bandung, including the unique ‘East meet West’ 

Cipaganti Mosque (1933). The only mosque built in the European residential area in the northern part 

of Bandung, it is a good example of how Dutch architecture blends with traditional Javanese 

architecture. At the same time, it proves that Islamic values are very adaptive and can share universal 

values. The mosque is in very good condition and a popular visitor spot for both Muslims and non-

Muslims. 

Moreover, in Bandung also a tourist attraction based education is Pesantren Daarut Tauhiid Bandung. 

Pesantren is a traditional Islamic educational system in Indonesia, with four elements, Islamic 

education, Islamic values, Kiyai (spiritual leader) and santri (students). It is an inseparable part of the 

community and a center of excellence. Receives about 30,000 visitors a month, from countries as varied 

as Europe, the United States of America, Japan and China. Many of these visitors use homestays owned 
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by local communities (Gunawan et al., 2017). Besides that, Bandung also attracts local tourists, 

especially because Bandung is known as the center of Islamic fashion industry: Bandung has long been 

known as Indonesia’s creative hub. The first wave of creative culture came in the 1920s, introduced by 

European residents and visitors (Aritenang, 2012). From the 1920s to the early 1940s, an array of 

European-style cafes, restaurants, shops, boutiques, as well as art-deco hotels and theatres were built in 

Bandung City, thereby earning the famous nickname “Paris van Java” (Paris of Java). In 2007, Bandung 

was selected as a pilot project for the Asia-Pacific Creative City in an international forum in Yokohama, 

Japan.  

In recent years, the growing consciousness of Sharia among the city’s Muslim inhabitants has created a 

promising Islamic fashion subsector. The first brand, Shafira, was established in 1989, followed by 

Rabbani in early 1990s. The two were the first to break the stereotype about Muslim clothing being too 

conservative and unflattering. Both have now successfully established high quality brands and expanded 

their outlets to other cities in Indonesia (Ministry of Trade Indonesia, 2016). Towards the end of the first 

decade of 2000s, a new wave of Sharia-consciousness began to emerge in the city, taking the 

development of Islamic fashion to a new level. This community, known as Hijabers, consists of young 

women in their 20s and 30s who actively promote a ‘Sharia and stylish’ way to dress. Some of them are 

young aspiring designers who, as with other talented creative workers and designers of Bandung, usually 

have their own creations without linkages to any other brands. Their products, catering to the needs and 

tastes of the young generation of Hijabers, are often unique and distinctive in designs. Due to the 

dynamic development of the city, it encourages Bandung to be visited by mainly domestic tourists. In 

the city of Bandung, there was The Trans Luxury Hotel, the hotel has awarded “World’s Most Luxurious 

Muslim Family Friendly Hotel” in Abu Dhabi in 2016. 

West Sumatera 

West Sumatra is known as an area that holds strong Islamic values. The motto is “Adat Basandi Syara’-

Syara’ Bersendi Kitabullah”. Which means the customs based on Shari’a, and Shari’a is based on the 

book of Allah. Halal tourism in West Sumatra has the potential to be developed, because its customs 

and the majority of its people are Muslim 9.42 percent (BPS, 2011). Mosques and prayer spaces are 

plenty, available in all corners of the area. Moreover, various halal culinary are available scattered all 

over the place in society. Only certain restaurants have halal certifications while the rest are mostly self-

assured (customary-certified). This is an obstacle for the government that proposes to be certified, they 

reject certification as well because it is as if the certification body doubts their Islam. There are several 

sharia-compliant hotels and hotels with halal certified kitchens. West Sumatera is also home to some 

Islamic heritage sites and cultural attractions that is unique to the province (IMTI, 2018). 

Based on the study by IMTI (2018) West Sumatra ranks 4th nationally, with detailed scores as follows; 

Access (10%) 57; Communication (15%) 51; Environment (30%) 73; Services (45%) 45; Score 55. 

Minangkabau International Airport is the principal airport in West Sumatera. The airport mainly serves 

domestic flights and only two international flights to Kuala Lumpur, Malaysia and during pilgrimage 

seasons, to Saudi Arabia. There is an airport express rail link service called Minangkabau Express 

connecting the airport to Padang city that began operations on 21 May 2018. Currently this train service 

only serves the airport route. West Sumatera to be a Halal Destination has been conducted together with 

marketing outreach efforts. Some Tour guides can speak English. West Sumatera mainly have domestic 

tourists and the number of International tourists is few. Some public spots such as hotels and cafes may 

provide free Wi-Fi. Network coverage is wide and quality of internet connection is good.  

In the competition of World Halal Tourism Award (WHTA) 2016, which took place in Abu Dhabi, UEA 

in December 2016. West Sumatra awarded as World’s Best Halal Culinary Destination. This might be 

because of its distinctive taste. The second award is World’s Best Halal Destination, This could be due 

to a stunning natural beauty that is the feel of the mountains, jungles, valleys and beaches. And finally 

the World's Best Halal Tour Operator: ERO Tour, West Sumatra, which is the best halal travel agency. 
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CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

The fact that the majority of the population size is Muslim has made Indonesia a large market for 

domestic as well as international halal tourism. The increasing number of Muslim tourists travelling 

around the world, Indonesia is looking forward for a model to accommodate the need of this group of 

tourists, but at the same time, it must be stressed that Indonesia is a heterogeneous country as a means 

of uniting the diverse ethnic groups (Gunawan et al., 2017). Although Islam is the majority religion and 

can play a major role in attracting a new kind of visitor, the promotion of halal tourism must be done 

within the broader context of the country’s diverse culture and heritage. The growing interest on halal 

tourism in the country has encouraged the government as well as communities especially the young to 

identify cultural assets to become halal tourist attractions. In an age where Islamic values are being 

undermined due to the use of religion by extremist groups, there is an opportunity for tourism to 

neutralize such issues. This is especially useful for Indonesia whose moderate Islamic approach towards 

tourism gives the chance to show the world how tourism with Islamic value is compatible with a 

harmonious way of life for not only Muslim tourists but also for non-Muslim tourists.  

In Islam, the activity of traveling and exploring the earth has a value of worship (Ibadah) and da’wah. 

Worship includes everything God (S.W.T) likes, both in terms of words and deeds. Tourism will have 

a value of worship if the purpose of the trip is to get a blessing from God and avoid disobedience. 

Whereas, da’wah means inviting or preaching someone to the path of truth, that is the way of Allah. In 

preaching the truth, preachers must have good knowledge and morals, thus the message of Islam can be 

accepted and well understood by society. Starting from these two principles, a simple perspective can 

be emphasized, especially for Muslim countries providing halal tourism such as Indonesia. Tourism 

needs to be positioned as washilatut da’wah. For Indonesia, as the largest Muslim country in the world, 

it is necessary to provide an Islamic information center (da’wah center) to spread knowledge about the 

beauty of Islam to the non-Muslim tourists, that Islam is rahmatan lil alamin. So that tourism is not 

regarded as a producer of economic growth alone. 
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Abstract 
Islamic Tourism or what is known by Halal Tourism is considered as the most prominent development of the 

horizons of the Halal economies and a relatively new concept and product that has resulted from developments in 

the tourism and travel industry to meet the needs and desires of Muslim tourists which are different from those of 

non-Muslims because of cultural and religious dimensions. Islamic tourism has spread in several countries such 

as Turkey, Malaysia, and some Gulf countries during the past years. At a time when these countries, especially 

Arab and Islamic ones, are trying to develop this tourism activity, analysts believe that European countries are 

planning to offer this product to attract a segment of those seeking for fast-growing tourism. In view of the great 

interest in the development of Halal tourism by Arab, African and Asian countries, and even the European 

countries are looking to expand in this important sector, which is attracting great demand from different 

nationalities around the world, with the expectation of more investments in the coming years, highlights the 

problem of research on how to face such challenges and competition in the marketing of Islamic tourism in the 

Middle East and North Africa? 

Keywords:  Halal tourism (helal turizm), Halal marketing (helal pazarlama), challenges and competition (zorluklar 

ve rekabet).  

 

INTRODUCTION 

Islamic tourism or what is known as “Halal tourism” is considered as the most prominent development 

of the horizons of the Halal economies and a relatively new concept and product that has been circulating 

among the tourism industry in recent years. This activity is witnessing strong competition among Arab, 

African and Asian countries, and even European countries. In that concern,  Eight countries from the 

Middle East and North Africa (MENA) region ranked among the top ten destinations for the world's 

Islamic travel market, according to the 2016 World Islamic Tourism Index issued by MasterCard and 

Crescent Rating, which offers promising opportunities for the development of Halal tourism. 

 

RESEARCH PROBLEMATIC 

With the expectation of more investments in the coming years in Halal tourism activity and the 

importance of greater efforts from countries in the Middle East and North Africa region to keep up with 

the development of this activity and to face the challenges of competition in this field, the research 

problem can be posed as follows: What is the strategy for the marketing of Islamic tourism in the Middle 

East and North Africa? 
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RESEARCH OBJECTIVES 

- Defining Islamic tourism or what is known as “Halal Tourism”. 

- Determining the nature of Halal tourism products and the concepts associated with their 

marketing and marketing mix. 

- Diagnosis of the reality of Islamic tourism in the Middle East and North Africa. 

-  

RESEARCH PLAN 

1. The concept of Halal tourism and its economic importance. 

2. Marketing and marketing mix for Halal tourism products. 

3. The factors contributing to the growth of the Halal tourism market. 

4.  

 

CONCEPT OF HALAL TOURISM AND ITS ECONOMIC IMPORTANCE 

Halal Tourism is considered as the most prominent development of the horizons of the Halal economy, 

also, a relatively new concept and product that has been circulating among the tourism industry in recent 

years, resulting from developments in the tourism and travel industry. Accordingly, what is Halal 

tourism? And what is its economic importance? 

The concept of tourism and its foundations: 

The tourism industry has become one of the most important and active international economic sectors 

in terms of size and importance. Tourism literally carries many meanings, but in the famous terminology 

today it is limited to some of those meanings; including travel in the country for hiking or exploring, 

searching and revealing etc..., not for earning, working and residence (The Academy of the Arabic 

Language in Cairo, 2004, p.467).  Hunziker (1959 ) also defined tourism as "the total relationships and 

phenomena of travel and the temporary  residence of a person outside his or her habitual residence, as 

long as such temporary residence does not become permanent residence, and as long as such residence 

is not associated with a profitable activity for that foreigner” (as cited in Lanouar, 1993, p.10).  

According to The World Tourism Organization (WTO) (1992) tourism is "a set of activities carried out 

by individuals during travel and moving to places outside their usual environment for convenience or 

for other purposes (as cited in Pierre & Balfet, 2007, p.4). 

In general, tourism is the process by which individuals move from their place of residence to other areas, 

whether inside or outside the country, for the purpose of hiking, recreation, etc (Houtia, 2016). 

Tourism is based on a number of foundations, which are integrated between them for the activity related 

to the tourism sector and make it effective in the economies of tourist countries. These foundations are 

the following elements: 

a. Tourist demand: The total probability of arrivals to a tourist area of citizens and foreigners, 

and expresses the desire of the person with multiple objectives (material or moral), and then 

turn into material behavior in the form of transfer and travel of the person from his usual 

place of residence to the destination to satisfy that desire. 

b. Tourist supply: What the tourist area offers and includes of tourism elements (nature, 

historical or industrial attractions, goods, and services) that may affect individuals to visit a 

particular country and prefer it on other (Sarab et al., 2002, p.11). 

c. Tourist product: Is a service product that represents the experience experienced by the 

visitor or tourist from the moment of departure to his original place of residence until the 

return to it (Middleton, 1994, p.187). 

d. Tourist marketing: Fyall defines it as “an integrated activity that includes all efforts made 

to attract the attention of international and local tourists to visit the tourist areas in the 

country” (2005 as cited in Abed Ssamie, 2006, p.3). 

e. Tourist expenditure: The importance and size of tourism revenues depend on the amount of 

how much tourists spend in the Hosting country to tourists, depending on several variables: 
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Purpose of tourism, quality of residence and its duration for tourists, and others. The tourism 

industry is built on a cross-sectoral relationship (front and back), which gives it the ability 

to stimulate investment in many sectors (industrial, agricultural, commercial and service) 

estimated by some studies to be about 70 activities (Zaytoun, 2002, p.98). 

Statistics show that the number of international tourists doubled from 528 million in 1995 to 1.184 

billion in 2015, with expectations that international tourists’ number will reach 1.8 billion in 2030; 

the tourism sector contributes 9% of world output, and provides 11% of the world's jobs ( [WTO], 

2015). 

The tourism industry has diversified into several branches: adventure tourism, mountain climbing, 

surfing and desert sand skiing. There are recreational, cultural and religious tourism. The tourism 

industry has also identified modern areas including health tourism, ecotourism, marine, conference 

tourism, shopping and Halal tourism. 

The concept of Halal tourism as a product and a new tourist style 

Halal tourism is a relatively recent tourist pattern that emerged in the beginning of the last decade1. The 

terms that describe this type of tourism vary from one community to another, but the most common are 

Halal tourism, Islamic tourism and tourism committed to Islamic law, family tourism and Muslims 

tourism. In this research, we will use the concept of Halal tourism and the concept of Islamic tourism 

interchangeably. 

Definition of Halal tourism  
The concept of "Halal Tourism" is based on the tourism experience that targets a specific and 

increasingly important market segment of conservative Muslim tourists, which has been    developed in 

many countries by designing a distinctive tourism product that matches the wishes of some families; His 

promotion is based on the slogan "Halal"(Halal tourism… a promising market for families). Halal 

tourism also means that the Muslim tourist travels from his usual place of residence to any destination 

within or outside the country for at least 24 hours and no more than one year for any purpose other than 

a permanent residence or paid labor in the host country and practicing his activities in accordance with 

Islamic law (Hrahcha, 2016). In short, Halal tourism is represented in activities and accommodation that 

are based on the teachings of Islamic law, which is compatible with the values of Muslims and enables 

them to enjoy their journey or residence without obstacles that contradict their convictions. We refer 

here that the term "Halal tourism" includes accommodation, services, activities and tourist destinations. 

In the opinion of many Muslim scholars, tourism in Islam means moving from place to place in order to 

meditate on the creation of God or acquaintance among people, or asking for knowledge, or call in the 

cause of Allah, or recreation, or performing religious duties, and so on; the Holy Quran has urged about 

tourism with that Concept in a number of verses, when Allah said “O men! Behold, we have created you 

all out of a male and a female, and have made you into nations and tribes, so that you might come to 

know one another. Verily, the noblest of you in the sight of God is the one who is most deeply conscious 

of Him. Behold, God is all-knowing, all-aware”. (Al-Hujurat, 13) 

Since Islam recognized tourism and travel for noble purposes such as worship, science, therapy, 

recreation or research and exploration, which must be recognized as a branch of the tributaries of the 

Halal economies, in accordance with the principles and rules that allow people to travel around the world 

with satisfied conscience and self-confidence that he is doing legitimate work Halal (Tachtoch, p.4). 

Halal tourism position in the world increases, a report released by the Dubai government, compiled by 

Thomson Reuters and in partnership with Dinar Standard, shows that the Halal tourism sector accounts 

for 11.6 percent of the world's tourism spending, with an expectation of $ 238 billion by 2019. 

                                                      
1 The first to be alert to Halal tourism are the Turks, 20 years ago with the advent of coastal resorts on the 
shores of Antalya, when investors realized that the requirements of local Muslim tourists are needed. They 
have opened luxury hotel facilities under the theme of "alternative tourism". These resorts spread to some Far 
East countries such as Malaysia and Indonesia, and then moved to Arab and even European countries. 
The first international conference to discuss the issue of Islamic Halal tourism was held in the province of 
Andalusia (southern Spain) on 22 and 23 September 2014. 
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Goals and objectives of Halal tourism 

Halal tourism aims to provide tourism products and services that are compatible with the beliefs and 

principles of Islamic law and family friendly and in order to achieve the true goal of Islam behind calling 

for tourism and the most important goals (p.5): 

1. to get to know others and to know the details of different peoples and nations in addition to 

identify  their culture and traditions, and thus gain useful benefit from them, and let away 

everything harmful and incompatible with the values of our nation and religion away. 

2. Achieving scientific benefits: when the Muslim tourist benefits from science and knowledge 

of other peoples and nations, and will transfer them to his country and share it with people 

of his country to serve them economically and culturally. 

3. Achieving cultural benefits through studying the cultures of other nations, learning about 

their heritage and history, taking lessons from it, and transferring everything useful from 

the cultures of those people to his country. 

4. The transfer of Islamic sciences, knowledge and culture to others, and introducing the 

Islamic civilization, its achievements, and the good image of the Islamic nation, Islamic 

religion, languages and Islamic culture. 

5. Achieving economic and material benefits: through commercial tourism, that aims to trade 

with others for the benefit of economies of Islamic countries. 

6. Achieving social benefits: through the formation of friendships and acquaintances with 

other people, this may lead to stronger ties such as marriage. 

 

 

7. Achieving medical benefits: through access to treatments, medicines not available in the 

country of the tourist as well as the psychological comfort that a tourist may find while 

traveling in countries other than his. 

 

Types and forms of Halal tourism  

1. Types and forms of Halal tourism are multiple according to the purpose of them, can be 

mentioned, for example: 

2. Tourism exploration that can be called geographical tourism, which is to identify the different 

terrain and places and details of the universe. 

3. Recreational tourism (leisure tourism) in the framework of adherence to the limits of Sharia, 

and to the purpose of self-recreation, because the self become bored and boredom. 

4. Scientific tourism whose aim is to study and benefit from science and knowledge: 

5. Cultural tourism to see historical and cultural landmarks and to know the cultures and heritage 

of peoples. 

6. 6 - Religious tourism (faith) and its purpose are for worship and nourishment of the spirit, and 

it is for the holy places and the pure Bekaa. 

 

 

MARKETING AND MARKETING MIX FOR HALAL TOURISM PRODUCTS: 

The marketing of Halal products and services is linked to the concept of Islamic marketing. Therefore, 

the Islamic countries and many European and Asian countries seek to provide a Halal environment to 

attract more Arab and Muslim tourists. 

The content of Halal tourism products and services : 

A Muslim tourist needs a number of services such as transport, accommodation, food, drink, etc. These 

services and activities must be Halal according to Islamic law and should include the following: 

1) Halal accommodation options, Halal meals, and accredited restaurants, that services Halal 

food such as: offering food and drink free of alcohol and pork, and offering meat slaughtered 
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in the Islamic way, also provide places for performing prayers and ablution, decent staff 

dress, and gender segregation in rooms and hotel suites. 

2) Provide a family-friendly environment in the tourist areas which is usually linked to what 

the family wants from a "safe place" with activities for children and facilities for women. 

There are Halal beaches, beaches only for women and beaches for men. The same applies 

to Halal public parks; provide spa resorts, therapeutic baths, and separate seafront pools, 

etc. 

3) Availability of facilities for performing religious rites (mosques, prayer rooms at airports, 

signs for Qibla direction). 

4) Tours and activities of tourism and entertainment free from gambling and alcohol and 

parties with singers or and dancers, also to program decent satellite channels and Halal 

music. 

5) Transport services (wild and flights) and Halal flights, which are free of alcohol and pork, 

also announcing prayer times. Islamic tours of Islamic tourism groups include visits to 

Islamic sites, mosques, shrines (religious tourism), Islamic holidays and events (Hrahcha, 

2016). 

6) Halal finance for tourism trips and tourist facilities such as hotels, restaurants and transport 

companies.  

Peace (2005) finds that “a good understanding of the tourist and the reasons for his or her choice of 

destination as well as the manner, in which they arrive in order to interact in it, will enable tourism 

enterprises to manage various interactions within the tourist destination in order to maximize the outputs 

of tourists as well as host communities” (as cited in Page, 2007, p.66). 

Marketing Halal tourism products and services: 

The results of the World Islamic Tourism Index (2016) show that Asia and Europe are the two most 

attractive destinations for Muslim visitors in the world, accounting for 87% of the total Islamic travel 

market (MasterCard). At the other end, travel and tourism agencies are competing with each other to 

offer the best offers for Islamic trips within the Islamic and non-Islamic countries that provide services 

according to Islamic law: Hence, a new concept in marketing emerges, which  is Islamic tourism 

marketing ( Hrahcha, 2016), and its features are defined as follows: 

- Targeting a specific market segment of Muslims or conservative families 

- It supports intra-OIC tourism, and this pattern can be settled within its borders. 

- It offers a tourist product in accordance with the rules and teachings of Islamic law within the 

framework of management understanding of the rules of Islamic law and a marketing 

framework carries the slogan Halal.  

- It is not aimed at specific purposes, but is aimed at special tourist experiences, and therefore 

goes to the Islamic and non-Islamic destinations that provide such experiences (Halal 

tourism…a promising market for families). 

The components of Halal tourism include Halal tourism services, such as Halal food restaurants that are 

committed to offering meat slaughtered in accordance with Islamic law, family or individual hotels with 

Halal tourism facilities, separate or shared beaches and non-shared swimming pools , The control of 

television broadcasting in public areas of the hotel, the allocation of separate elevators for men and 

women, and ensure the provision of entertainment programs that respect the rules of Islamic law(Halal 

tourism…a promising market for families). 

The Halal tourism market is witnessing the emergence of new and innovative channels, including: 

- The establishment of the Halal Booking website, which specializes in holidays and hotel 

reservations that comply with the principles and practices of Halal. The site hopes to record 10 

million bookings in the hotels it links to (A global investment race for Halal tourism). 

- Launching an application for Halal tourism on the site "HalalTrip", provides participants with 

the opportunity to identify the places of provision of Halal services in any country, and 

determine the time of prayer according to the country to which the tourist travels, and identify 
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- The Qibla; it has been added to him an additional booking service for flights and hotels, and is 

available on App Store and Google Play. 

- Allocating the Halal International Awards to stimulate the Halal market. 

 

Marketing mix for Halal tourism: 

Hsu & Powers (2002as cited in Abed Ssamie, 2006, p.3) believes that the tourism marketing mix is "a 

different set of key elements that play an important role in the success of marketing work in the tourism 

sector as a result of the interactions that are carried out among the multiple variables in the tourism 

market and producers; which directly affect the design and development of tourism product, in addition 

to the role of marketing functions in raising the value of this product in the sense of achieving the 

compatibility between the needs of tourism customers with tourism products offered in the markets. " 

Middleton & Fyall (2009) illustrate the importance of tourism marketing mix in linking different sectors 

and vehicles of tourism activity. This applies to Halal tourism, which is characterized by deep interplay 

between the main components of the sector. 

As Islam allows for Halal tourism according to the aforementioned noble conditions, Middleton & Fyall 

(2009) believe that the marketing mix of any tourist product must be at a high level of flexibility that 

enables it to meet the requirements that tourists see The way to satisfy their desires and tourist needs, 

but must take into account their social responsibility and ensure the safety of the resources used 

In this and its continuity, that is adherence to the noble conditions of the Muslim tourist (p.13). 

 

The following are the components of the marketing mix (7 P's) of Halal tourism, which consists of: 

1) Product: The products and services of tourism should be in accordance with the principles 

of Islam, not Haraam. The programs and presentations are designed in a convincing and 

honest way to attract Muslim tourists and environmentally friendly (no harm). 

2) Price: Tourism products and services are priced according to the principles of Islamic 

teachings. There is no gross profit, no misleading prices. The price paid by tourists reflects 

the cost and the Halal profit and it has value. 

3) Promotion: Islamic tourism products and services are promoted through Islamic or Islamic-

friendly channels. Advertisements, for example, are published by means of Halal such as 

Islamic satellite channels, Islamic magazines, conservative websites, conservative and 

committed social media, etc. 

4) Place: Halal tourism services are provided through Muslim intermediaries, Islamic friends, 

travel agents, direct marketing and access to the target market without intermediaries. 

5) People: They include three parts. They are tourists or visitors in principle are Muslims. The 

employees are supposed to be Muslims or at least committed to Islamic teachings and 

practices if they are not Muslims. Finally, the community is Muslim and non-Muslim. In 

both cases, they must be friendly friends, collaborators and hospitable to reverse a positive 

image of the tourist destination. 

6) Process: The tourist's movement from his usual place of residence to the tourist destination 

and returns goes through several operations from the airport in the exporting country, on 

the plane during the journey, the airport at the tourist destination, immigration, and 

passports, receipt of luggage, transport to the hotel, the hotel, the restaurant, Shopping and 

back Again in reverse. The service is provided with the required speed and accuracy. And 

therefore it affects the satisfaction and behavior of the future tourist in relation to return to 

the tourist destination and recommend to his friends and colleagues or not. 

7) Physical evidence: Although tourist services are inherently intangible but have been added 

to the marketing mix to make the tourist touch the service, and here is the use of the five 

senses. For example, the location of the hotel, signs, car parks, decorations, colors, interior, 

and exterior design, Halal music, good smells, lighting, and food tasting have a great role 

to help the tourist to feel the service. And repeat here the role of employee service provider, 

but it has the largest role in touching the service and increase the satisfaction of tourists 

(Hrahcha, 2016). 
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THE REALITY OF HALAL TOURISM IN MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA AND THE 

FACTORS THAT CONTRIBUTED TO ITS GROWTH: 

 

Halal tourism is one of the fastest growing categories in the world of tourism today, in Islamic countries, 

and in other countries such as Britain, Taiwan, and Australia. What is the reality of Halal tourism in the 

MENA region? , And what are the most important factors that contributed to the growth of the Halal 

tourism market? 

 

 The reality of Halal tourism in Middle East and North Africa: 
Halal tourism is one of the fastest growing travel sectors in the world. The number of Muslim passengers 

is about 117 million passengers in 2015, representing 10% of the total global travel sector, and is 

expected to reach 168 million by 2020, representing 11% of the total of travel sector. 

It is estimated that five countries in the Middle East, Saudi Arabia, the UAE, Kuwait, Iran, and Qatar, 

make up about 40% of total Muslim spending on travel. in addition to South-East Asian countries, such 

as Indonesia and Malaysia, which have huge population density, are at the forefront of Muslim travelers. 

To learn more about the reality of Halal tourism in the Middle East and North Africa region, we will 

address the results of the 2016 World Islamic Tourism Index: 

 

The 2016 Islamic World Index of MasterCard and Crescent Racing is the most comprehensive in the 

Islamic travel market, one of the fastest growing tourism sectors in the world. The index is looking at 

130 destinations worldwide, compared to 100 destinations in 2015. 

The ranking of countries in the list of the OIC countries most attractive to passengers in the global 

Islamic travel market (2016) and the top ten: Malaysia ranked first followed by the United Arab 

Emirates, followed by Turkey and then Indonesia, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Morocco, Jordan and 

Bahrain( MasterCard). 
 

Table1 : Rating Global Muslim Travel Index 2016 
 

 
(Source: Report MasterCard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2016, Singapore, 

March 2016, p19) 

 

Thus, eight countries from the Middle East and North Africa region are among the top 10. 

The non-OIC countries ranked the most attractive for travelers in the global Islamic Travel Market 

(2016). The top ten included: Singapore in the lead for several years, followed by Thailand, the United 
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Kingdom, South Africa, Hong Kong, France, Taiwan, Japan, Sri Lanka and the United States of America 

(the table). Non-OIC countries are making strong efforts to attract Muslim tourists, accounting for more 

than 63% of the destinations in the index. For example, during the past year, Japan and the Philippines 

have taken major steps to diversify their tourism base in order to strengthen their economy. These ratings 

reflect the continued focus of the Middle East and Africa region on meeting the needs of the fast-growing 

Islamic travel market due to that given sector’s pivotal role in driving economic growth in the region 

and are expected to significantly contribute to the long-term growth of the strategies of the tourism 

sector in these countries.  

 

Factors contributing to the growth of the Halal tourism market in the Middle East and North 

Africa region: 

 

The growth of Halal trade worldwide, including Halal tourism:  

Halal products are the products permitted by Islamic law. Halal products and services have expanded to 

a large area in international markets and are no longer restricted to Islamic food and slaughter sector.  

 

The concept even extended to various consumer sectors such as cosmetics, personal care, and health 

supplements Pharmaceuticals, and even pharmaceuticals. It has become a comprehensive service sector, 

such as deposit accounts in banks, hotels, transport, tourism and travel services, which enhances the 

position of this trade and increases the volume of its investments in the world(Halal products in the 

world… forced growth and intense competition). 

 

The presence of incentives for tourism and travel Halal:  
The incentives that make a Muslim keen to travel can be categorized as -motivational and attractive: 

1) motivational incentives: such as learning Islamic history, knowledge of Islamic tourist sites, 

practicing rituals and rituals such as Hajj and Umrah, visiting Muslim friends and family, 

continuing education, thinking and contemplating the beauty of God's creation in this 

wonderful universe. 

2) attractive Incentives: It includes a tourist destination, tourist facilities, and services in 

accordance with Islamic principles such as Halal food and drink, friendly and hospitable 

people, separate facilities for both sexes such as private beaches for women and men or 

alternately, separate places to eat in restaurants and especially for families and women. 

Places for performing prayers and ablution in hotels, restaurants, malls, airports, and others 

(Hrahcha, 2016). 

 

Increasing international interest in Halal tourism sector:  
"Halal tourism" has become a major focus of attention by Arab, African and Asian countries, as well as 

Islamic countries, such as: Turkey and Malaysia; while European countries are also looking to expand 

into this important sector, which is attracting huge numbers of nationalities around the world, amid 

expectations of more investments in the coming years(A global investment race for Halal tourism, 2015). 

The report of the international tourism market in London in 2007 highlighted the importance of the Halal 

tourism market, and the importance of drawing the attention of countries to the importance of exploiting 

this promising market. 

 

Increasing the economic importance of Halal tourism: 

Tourism has become an important and vital economic industry with a great economic impact on the 

building of countries and their economies; one of the economic roles that Halal tourism can play is the 

following (Tachtoch, p.4): 

- Increasing employment opportunities and it is an important source of livelihood for huge 

numbers of people throughout the Muslim world. 

- Contribute to the building of human dialogue between people and civilizations and give the 

true picture about the bright Islam and our Arab and Islamic nation of ancient history. 

- Develop a constructive rapprochement between Muslims and other nations, making the 

Islamic countries a destination for foreign tourists who seek security and tranquility. 
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Because the West focuses on economic feasibility, a number of companies have turned to Halal-

regulated tourism to attract a conservative Muslim tourist to his religion; it is a promising industry that 

has succeeded in a short period of time in establishing itself and has witnessed remarkable growth around 

the world. 

 

Great potential and promising market for investors:  

The Halal tourism market has enormous potential for investors and hotel developers, and given the 

opportunity for business and increased demand, Halal-friendly hotels will continue to gain a larger share 

in the global market. 

By 2030, Muslims will represent more than a quarter of the world's population, rising from 1.6 billion 

in 2010 to 2.2 billion in 2020, and at least 30% of this number will seek Halal options in all sectors, 

including Halal tourism(First World Halal Tourism summit). 

According to the report of the 2016 World Islamic Tourism Index, the number of Muslim passengers 

reached about 117 million passengers in 2015, representing 10% of the total global travel sector. 

 

The number of passengers is projected to grow to 168 million by 2020, representing 11% of the travel 

sector, and the spending of Muslim travelers is expected to exceed US $ 200 billion (MasterCard). 

Other factors supporting the continued growth of the Halal tourism market include: 

- Higher than average population growth in Muslim-majority countries. 

- The good economic performance of the Muslim communities, which fall within the emerging 

economies, where the total GDP of the OIC countries about $ 6.7 trillion in 2013(UEA is the 

best for Islamic investment in 2015, 2015). 

- Increased access to information on travel, with free access to information. 

- Increase the availability of services and facilities suitable for travel of Muslims. 

The above factors reflect an increasing interest in investing in Islamic markets. 

 

 

CONCLUSION 
In the last two decades, the trade of Halal tourism products and services has expanded as a new style 

of international tourism. In our study of the marketing of Islamic tourism in the Middle East and 

North Africa, we reached the following: 

- The Halal tourism market is concerned to provide the needs of Muslim tourists such as: 

Halal meals, Halal restaurants, family-friendly environment, religious ceremonies, gender 

segregation, tours, and leisure activities free from games, beverages and forbidden 

activities. 

- Improving customer service, adopting attractive pricing policies and prioritizing promotion 

in marketing programs will lead to great success for the Halal tourism sector. 

- That the attention for the Halal tourism industry in the countries of the Middle East and 

North Africa stems from being one of the tributaries of national income streams, that 

contributes to the development of the resources of those countries, which brings to their 

people the good. 

In the light of the findings, we include the following recommendations: 

- The need to consolidate the concept of Halal tourism in Islamic countries as an additional tourist 

style complemented carries an economic dimension and additional competitive advantage of the 

existing product, and not an alternative pattern of prevailing patterns. 

- Deepening the attention to the Halal tourism sector, in accordance to clear and specific criteria 

and bases in strategies with marketing philosophy aimed at attracting the largest share of tourist 

delegations available internationally and regionally. 

- Use marketing strategies in all marketing activities of Halal products, activate all elements of 

the marketing mix, and adopt marketing research in the preparation of plans and programs. 

- To provide Halal tourism products in Islamic countries at all levels of tourism, to provide 

financial and technical support to investors to provide Halal tourism products, and to facilitate 

the exchange of information. 

- Urge education and training providers to provide education and training programs using the 

Halal tourism pattern in the region. 
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- The need to establish a specialized center in Islamic marketing studies; and we may introduce 

it within the university courses. 

- We should use marketing research in the preparation of plans as well as pumping more 

incentives to raise the level of demand. 

- Design a distinctive logo for Halal tourism in Islamic countries and provide a license for Halal 

tourism products. 
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Özet 

Türkiye Cumhuriyeti helal turizm kapsamında en çok turist gönderen ilk beş ülke ve Kırgızistan’ı ziyaret edenlerin 

ülkelere göre dağılımında da yine ilk beş ülke içerisinde yer almaktadır.  Bu çerçevede çalışmanın temel amacı, 

Kırgızistan’da helal turizm özelliklerinin yeterlilik düzeyini Turkiye vatandaşlarının görüşlerine dayalı olarak 

değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini Kırgızistan’da eğitim, iş, gezi vb. amaçlarla bulunan  TC vatandaşları 

(n=155) oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, Kırgızistan’da helal turizm özelliklerinin mevcut 

durumunun yeterli düzeyde olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu konuda altyapı yatırımlarının yapılması ve turizm 

işletmelerinin helal pazar bölümünün farkında olmaları önem arz etmektedir. Ancak, genel olarak ziyaretçiler 

Kırgızistan’ı turizm ve helal turizm açısından çekici bir ülke olarak değerlendirmektedirler. Araştırma sonuçları, 

Kırgızistan’da turizm sektörünü düzenleyen devlet kurumları ve özel sektör temsilcileri açısından yararlı bilgiler 

sağlayaсağı düşünülmektedir.              

Anahtar Kelimeler: Helal Turizm, Türkiye Vatandaşları, Kırgızistan 

 

CURRENT SITUATION AND POTENTIAL OF HALAL TOURISM IN KYRGYZSTAN 

ACCORDING TO TURKEY CITIZENS 

Abstract 

Turkish Republic is one of the top countries in terms of outbound halal tourism in the world and it is also among 

the top five countries in terms of foreign visitors to Kyrgyzstan. In this context, the main purpose of this study is 

to evaluate current situation of halal tourism in Kyrgyzstan based on the citizens’ opinion of Turkish Republic. 
The sample of the study consists of Turkish visitors (n = 155), who visit Kyrgyzstan for business, education, 

traveling etc. According to the results of the study, the current situation of halal tourism in Kyrgyzstan is not 

sufficient. In this case, it is seem to be important to make infrastructure investments and to be aware of the halal 

market segment by tourism enterprises. However, in general, visitors consider Kyrgyzstan as an attractive country 

in terms of tourism and halal tourism. The findings of the research are expected to provide useful information for 

government agencies and private sector representatives in Kyrgyzstan. 

Keywords: Halal Tourism, Turkey Citizens, Kyrgyzstan  

 

GİRİŞ 

Helal turizm pazarı dünya çapında hızlı bir gelişme göstermektedir. 2000 yılı itibariyle, dünya çapında 

seyahate çıkan Müslümanların sayısı 25 milyon iken, 2017 yılında 131 milyona çıktığı ve bu sayının 

2020 yılı itibariyle 158 milyona çıkacağı ve bu pazar bölümünden  elde edilecek toplam gelirin de 220 

milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir (Global Muslim Travel Index [GMTI], 2018). Turizm ve 

seyahat sektöründe yeni ve önemli bir pazar bölümü olarak dikkat çeken helal turizm pazarından pay 

alabilmek için ülkelerin yoğun bir rekabet içerisinde olduğu söylenebilir. Özellikle, turizm potansiyeli 

yüksek olan ülkeler açısından konunun önemi daha da artmaktadır.  

Kırgızistan’ın sahip olduğu doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri dikkate alındığında turizm 

açısından önemli potansiyele sahip bir ülkedir. 2017 yılı itibariyle 1,3 milyon civarında turist ülkeyi 

ziyrat etmiş ve bu sektörün GSYİH’daki payı %4,8 civarında olduğu bilinmektedir. Kırgızistan turizmi 

açısından önemli pazar bölümleri olarak Kazakistan, Uzbekistan, Tajikstan gibi komşu ülkeler, Rusya 

Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti gösterilebilir. Bir yıl içerisinde Kırgızistan’ı ziyaret edenlerin 
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%95’e yakını bu ülkelere denk gelmektedir (Kırgızistan Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesi [KC 

MİK], 2017). Orta Asya ülkeleri ile olan tarihi, kültürel bağlarımız dikkate alındığında Türkiye 

Cumhuiyeti Kırgızistan açısından önemli bir pazar bölümüdür. Yıllık yaklaşık 11,4 milyon Türkiye 

vatandaşı ülke dışına çıkmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı [TC KTB], 2018). Ayrıca, Türkiye 

Cumhuriyeti küresel çapta helal turizm kapsamında en çok turist gönderen beş ülke içerisinde yer 

almaktadır (GMTI, 2018).  

Ülkeye girecek turist sayısının arttırılması ve ziyaret eden turistlerin memnuniyeti sektörün gelişmesi 

ve sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Turizmde yeni bir eğilim olarak yükselmekte olan helal 

turizmin Kırgızistan’daki durumu ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır (Turdumambetov, 

Amalkanov ve Chykynov, 2017; Çalışır ve Şensoy, 2017; GMTI, 2018). Özellikle, Kırgızistan’da helal 

turizmin durumunu yabancı ziyaretçilerin görüşlerine dayalı olarak ele alan ampirik bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu çerçevede çalışmada Kırgızistan’da helal turizm özelliklerinin yeterliliği Turkiye 

vatandaşlarının görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmektedir.      

 

 LİTERATÜR TARAMASI 

Seyahat alanında son yıllarda meydana gelen eğilimler turizm alanında helal turizmin yeni bir ürün 

olarak ortaya çıkmasına ve araştırmacılar tarafından yoğun bir ilgi görmesine yol açmıştır. Kavram 

olarak helal turizm seyahat sırasında insanların yeme-içme, konaklama, ibadet kılma gibi ihtiyaçlarının  

İslami kurallara göre karşılanmasını ifade etmektedir (Zengin, Şen, Üstün ve Bozkurt, 2017). Müslüman 

turistlerin seyahatleri sırasındaki ulaşım, konaklama, yeme-içme, dinlenme gibi ihtiyaçlarının İslami 

kurallar çerçevesinde karşılanmasını ifade etmektedir. Bu doğrultuda, helal turizm konceptinin temelini; 

helal oteller, helal ulaşım, helal yiyecek ve içecek, helal tur paketler, İslami finans ve helal standartlar 

gibi bileşenler oluşturmaktadır (Zulkifli, Rahman, Awang, ve Man, 2011). Bazı çalışmalarda sözü geçen 

bileşenlerin dışında daha farklı unsurları içeren, daha kapsamlı çalışmaların da olduğu görülmektedir. 

Bunlardan biri Helal turizm konusunda önde gelen kurumlardan biri olan CrescentRating ve Mastercard 

tarafından 2011 yılından bu yana yayınlanmakta olan helal turizm sektörüne yönelik küresel endekstir. 

Ülkelerin helal turizm açısından cazibe düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 4 temel (Erişim, İletişim, 

Ortam ve Hizmetler) başlık altında 14 kritere göre yapılan değerlendirme sonucunda Küresel Müslüman 

Seyahat Endeksi (Global Muslim Travel Index - GMTI) belirlenmektedir (CrescentRating ve 

MasterCard, 2018). Sözkonusu endekse göre, dünyadaki durum bölgelere göre aşağıdaki şekilde (Şekil 

1) sunulmuştur.  

 

 
Şekil 1: Küresel Müslüman Seyahat Endeksinde Bölgeler, 2018 
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(CrescentRating ve MasterCard, 2018)  

 

Puanlar 100’e yaklaştıkça iyi durumda olduğunu göstermektedir. Şekilde de görüldüğü gibi, 

2018 dünya ortalamasının 40,3 olduğu, en düşük ortalama Amerika bölgesine (29,0), ardından 

Avrupa (36,1), Afrika (39,0), Okyanusya (39,6) takip etmekte ve en yüksek ortalama ise Aysa 

bölgesine (52,8) ait olduğu görülmektedir.     

Küresel Müslüman Seyahat Endeksine (2018) göre, sıralamaya giren 130 ülke içerisinden Malezya 

birinci sıradadır (Tablo 1). Helal turizm konusunda yapılan çalışmaların da Malezya üzerinde 

yoğunlaştığı görülmektedir (Zulkifli vd., 2011; Salmi, Phaik ve Nurul, 2018; Yuhanis, Siti, Hossein, 

Raja ve Haslinda, 2018). Salmi vd., (2018) tarafından Malezya’da yerli ve yabancı Müslüman turistler 

üzerinde yaptığı çalışmada; helal özellikler, kalite, duygu gibi faktörlerin turist memnuniyetini 

belirleyen temel bileşenler olduğu ortaya çıkmıştır. Yine Malezya’ya seyahat eden Müslüman turistlerin 

bu ülkeyi tercih etmelerinde etkili olan faktörleri belirlemeye yönelik bir diğer çalışma,  Yuhanis vd., 

(2018) tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, daha uzun süreli turlar için gelenler, 

kısa süreli gelenlere göre daha yüksek motivasyona sahip oldukları, tatil kararlarında ailede annenin 

daha çok önplana çıktığı, 18-24 yaş grubunun daha yüksek motivasyona sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, cinsiyetin anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür. Helal seyahat alanında meydana gelen 

eğilimler içerisinde genç grubun ve kadınların seyahetlere daha çok çıktığı bilinmektedir 

(CrescentRating, 2018).  

 

Tablo 1: Küresel Müslüman Seyahat Endeksinde Kırgızistan, 2015-2018 

Ülkeler 

2015 2016 2017 2018 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

Malezya 1 83,8 1 81.9 1 82.5 1 80,6 

Turkiye 2 73,8 3 73,9 4 72.4 4 69,1 

Kazakistan 18 60,5 16 63.3 17 62.0 20 54,8 

Azerbaycan 22 58,2 23 57.3 24 57.3 26 50,8 

Kırgızistan 24 55,5 25 55,7 25 56,4 30 48,5 

Özbekistan 27 54,3 28 53.6 28 54.1 32 47,7 

(CrescentRating ve MasterCard, 2018)  

 
Küresel Müslüman Seyahat Endeksine (2018) göre, Kırgızistan 2015 yılında 24ncü sıradayken, 2018 

yılında 30ncu sırada yer almıştır. Diğer Türki Cumhuriyetlerden Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan’ın 

Kırgızistan’a göre daha iyi durumda olduğu, Özbekistan ise Kırgızistan ile hemen hemen aynı durumda 

olduğu görülmektedir (Tablo 1). Bu tabloda, dikkat çeken bir diğer husus ise, Türki Cumhuriyetlerin 

tümünde 2015-2018 yıllar arasında bir gerilemenin olduğudur. Gelişmekte ve büyümekte olan helal 

turizm pazarı karşısında bu tablonun olumlu yönde değiştirilmesi, bu pazardan pay alabilmek için 

önemli bir konudur. Türkiye Cumhuriyeti, helal turizm pazarında önemli bir yer tutmakta ve tercih 

edilen destinasyonlar içerisinde yer almaktadır. Zengin, Şen, Üstün ve Bozkurt (2017) tarafından, 

Türkiye’nin Sakarya ili örneğinde yapılan çalışmasında, halkın çok az bir kesminin helal turizm 

konseptinden haberi olduğu, ancak katılımcılara göre helal turizm uygulamalarının gerekli ve 

uygulanabilir olduğu ortaya konulmuştur. Akyol ve  Kılınç (2014) Türkiye’de helal otellerin çoğunun 

İslama uygun olduğu, helal yiyecek ve içecek, kadın ve erkekler için ayrı ayrı ibadet ve dinlenme 

alanlarının olduğunu belirtmektedir. Ancak, bu tür otellerin büyüyen helal turizm karşısında yeterli 

sayıda olmadıklarını da dile getirmişlerdir. 

Kırgızistan turizm potansiyeli olan, küresel turizme yeni açılan destinasyonlar arasında yer almaktadır. 

KC MİK’nin (2017) verilerine göre, 4 666 500 kişi Kırgızistan sınırlarından girmiş, bu sayıdan yaklaşık 

%30’unu (1 375 100) turizm amaçlı gelen ziyaretçiler oluşturmaktadır. Kırgızistan’a gelen Türkiye 

vatandaşlarının sayısı 2013 yılında 25 400 iken, 2017 yılında 54 300’e çıkmıştır ve Türkiye’den 

gelenlerin sayısı Kazakistan (1 833,9 bin), Özbekistan (479,6 bin), Rusya (471,4 bin) ve Tajikistan’dan 

(250,9 bin) sonra beşinci sırada gelmektedir.  
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Kırgızistan’da son 20-25 yıllık süre içerisinde ekonomik, sosyo kültürel alanlarda önemli değişimler 

yaşanmaktadır. Bunların içerisinde dini alanda yaşanan değişimler dikkat çekmekte ve toplumun dini 

değerlere önem vermeye başladığı, özellikle genç nüfusun bu konuda aktif olduğu söylenebilir. 

Kırgızistan’da günümüzde 2647 civarında cami bulunmaktadır (Kırgızistan Cumhuriyeti Din İşleri 

Komisyonu [KC DİK], 2018). Bu sayının 30 yıl önce 50’nin altında olduğu dikkate alınırsa, dini alanda 

hızlı bir değişimin yaşanmakta olduğu söylenebilir. Bu değişimin bir somut göstergesi olarak 

Kırgızistan’da Helal Endüstrisini Geliştirme Merkezinin (2012) kurulduğu gösterilebilir. Helal turizm 

çerçevesinde Müslüman turistlerin ülkeye çekilmesi ve bu pazardan pay alabilmek için turizm 

firmalarının helal sertifikaya sahip olması önem arz etmektedir (Faiza ve Callanan, 2017). Bu konuda 

Kırgızistan’ın genel performansı hakkında Küresel Müslüman Seyahat Endeksindeki durumu fikir 

vermektedir. Ancak, yerel halkın veya ziyaretçilerin görüşlerine dayalı olarak yapılacak araştırmalara 

da ihtiyaç vardır. Bu konuda literatürde sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Turdumambetov vd. 

(2017) tarafından Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde yerel halkın helal turizme karşı tutumlarını konu alan 

bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yerel halkın genel olarak helal turizme karşı 

olumlu görüşe sahip oldukları, bu sektörün geliştirilmesini destekledikleri ortaya çıkmıştır. Diğer 

taraftan, yerel halkın helal turizm konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları da belirlenmiştir. 

 

   YÖNTEM 
Araştırmada birinci el veriler yapılandırılmış anket formu kullanılarak, online anket tekniği ile elde 

edilmiştir. Anket formu üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda katılımcılarla ilgili demografik 

bilgiler, ikinci kısımda Kırgızistan’da helal turizm özelliklerine ilişkin katılımcıların görüşlerini almak 

amcıyla oluşturulan 14 soru ve üçüncü kısımda ise, katılımcıların Kırgızistan turizmi ve helal turizme 

yaklaşımlarına yönelik genel 9 sorudan oluşmaktadır. Ayrıca, Kırgızistan’da helal turizmin gelişmesi 

için önerileri almak adına açık uçlu bir soru bulunmaktadır. Anket formunun geliştirilmesinde daha önce 

yapılmış benzer çalışmalar esas alınmıştır (Zengin vd., 2017; Salmi vd., 2018). Araştırmanın anakitlesini 

Kırgızistan’da bulunan (eğitim, iş, gezi vb amaçlarla) TC vatandaşları oluşturmaktadır. Anket formu 15 

Kasım – 1 Aralık 2018 tarihlerinde kartopu örnekleme yöntemiyle katılımcılara gönderilmiş ve toplam 

155 katılımcıdan geri dönüş alınmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde dağılımları, ortalama ve 

standart sapma, tek örneklem t-testi gibi tekniklerden yararlanılmıştır.     

 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılanların %86,5’i erkek ve geriye kalan %13,5’i ise 

bayanlardan oluşmaktadır. Bu durum veri toplama esnasında bayanlara ulaşmanın zor olması ve 

Kırgızistan’da az sayıda TC vatandaşı olan bayanların bulunması gibi nedenlerle açıklanabilir. Diğer 

taraftan, medeni haline göre dağılımın dengeli olduğu söylenebilir ve katılımcıların %56,8’inin evli, 

%43,2’sinin bekarlardan oluştuğu görülmektedir. Araştırma örneklemini oluşturan TC vatandaşları 

Kırgızistan’da eğitim veya iş amaçlı uzun süre bulunanlar ve kongre, sempozyum, gezi amaçlı kısa süre 

bulunanlardan oluşmaktadır. Katılımcıların %29,7’si 25 yaşın altında, %29,7’si 26-35 yaş arasında, 

%24,5’i 36-45 yaş arasında ve %16,1’inin de 46 yaş ve üzerindeki gruptan olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların önemli bri kısmı (%38,1) öğrenci, ardından devlet memuru (%32,9), özel sektör çalışanı 

(%24,5) ve evhanımı, emekli gibi diğerlerinden (%4,5) oluşmaktadır.   

 

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişkenler (n=155) Gruplar Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Erkek 134 86,5 

Kadın 21 13,5 

Medeni Hal 
Evli 88 56,8 

Bekar 67 43,2 

Yaş 

25 yaştan küçük 46 29,7 

26-35 yaş arası 46 29,7 

36-45 yaş arası 38 24,5 

46 yaş ve üzeri 25 16,1 
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Uğraş Alanı 

Öğrenci 59 38,1 

Devlet memuru 51 32,9 

Özel sektör çalışanı 38 24,5 

Diğer  7 4,5 

 

Tablo 3’te ayrıntıları görüldüğü gibi, Katılımcıların (155) %74’ü (115 katılımcı) Kırgızistan’da 

bulunmakta ve geriye kalan %26’sı  (40 katılımcı) ise Kırgızistan’da bulunmamaktadır. Araştırmaya 

katıldığı sırada Kırgızistan’da bulunanların %37,4’ü 3 yıldan az ve %62,6’sının 3 yıldan fazla süredir 

bu ülkede oldukları ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, Kırgızistan’da bulunmayanların %40’ı son ziyareti 

sırasında 15 günden az ve %60’ı ise 15 günden fazla bir süre ile Kırgızistan’da kalmıştır. Bu yönüyle, 

katılımcıların Kırgızistan turizmi ve helal özelliklerin yeterliliği konusundan değerlendirme yapabilecek 

bir kitle olduğu söylenebilir.         

 

Tablo 3: Katılımcıların Kırgızistan’da Bulunma Durumları 

Ne kadar süredir 

Kırgızistan’dasınız? 

Evet Hayır 
Son ziyaretiniz sırasında 

ne kadar kaldınız?  
F % F % 

115 100,0 40 100,0 

3 yıldan az 43 37,4 16 40,0 15 günden az 

3 yıldan fazla 72 62,6 24 60,0 15 günden fazla 

 

Araştırma Bişkek şehrinde yapıldığı için, katılımcılara Bişkek dışında başka hangi bölgeleri ziyaret 

ettikleri sorulmuştur. Elde edilen sonuçlar Şekil 2’de ayrıntılı olarak sunulmaktadır.  

 
Şekil 2: Katılımcıların Bişkek Dışında Ziyaret Ettikleri Bölgeler 

 

Şekilde görüldüğü gibi, katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%73,5) Issık-Göl bölgesini ziyaret 

etmişlerdir. Ardından Oş bölgesi (%41,3), Talas bölgesi (%27,7), Celalabad ve Narın bölgeleri (%26,5) 

ve Batken bölgesi (%8,4) takip etmektedir. Kırgızistan’da Issık-Göl, Oş ve Talas bölgeleri önemli 

turistik destinasyonlardandır. Issık-Göl bölgesi özellikle Orta Asya ülkelerinden güneş – kum turizmi 

için gelen ziyaretçileri çekmektedir, dolayısıyla turizm açısından en önemli bölgelerden biridir. Oş 

bölgesi, Süleyman dağında bulunan mağara müzesi, kültürel farklılıkları ile hem iç, hem de dış 

ziyaretçiler açısından çekicilikleri olan bir bölgedir. Talas bölgesi ise, Manas müzesi ve doğal 

güzellikleri ile önemli bir turistik bölgedir.  

Tablo 3’te görüldüğü gibi, araştırmaya katılanlar genellikle Kırgızistan’ın turizm açısından çekici bir 

ülke olduğunu (ort 3,96 ve std.sap. 1,19; p<0.05) düşünmekte ve tekrar züyaret etme (ort. 3,96 ve std.sap. 

1,22 ; p<0.05), yakın çevresine tavsiye etme (ort. 3,69 ve std.sap. 1,27; p<0.05) konularında istekli 

oldukları söylenebilir. Ayrıca, helal turizm konusunda duyarlı olduklarını da (ort. 3,58 ve std.sap. 1,32; 

p<0.05) da belirtmişlerdir. Bu soruya katılımcıların yaklaşık %80’i ‘orta düzeyde katılıyorum, 
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katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum’ şeklinde cevap vermişlerdir. Genel olarak, katılımcılar 

Kırgızistan’da helal turizm potansiyelinin yüksek olduğunu (ort. 3,21 ve std.sap. 1,29; p<0.05) 

düşünmekte ve yerel kültürün helal turizm açısından uygun olduğuna orta düzeyde katıldıkları (ort. 3,20 

ve std.sap. 1,26; p>0.05) görülmektedir. Ancak, helal turizm için gerekli olan mevcut altyapının yeterli 

düzeyde olmadığını (ort. 2,70 ve std.sap. 1,14; p<0.05) ve turizm işletmelerinin helal turizm pazarının 

farkında olmadıklarını (ort. 2,63 ve std.sap. 1,16; p<0.05) düşünmektedirler.   

 

Tablo 3: Katılımcıların Genel ve Helal Turizm İle İlgili Algılanan Puan Ortalamaları ve “Orta 

düzeyde katılıyorum=3”  Puanına Göre Test Sonuçları   

İfadeler N Min* Max* Ort. Std. Sap. p  

Kırgızistan’ı tekrar ziyaret ederim 150 1 5 3,96 1,220 ,000 

Kırgızistan turizm açısından çekici bir ülkedir 152 1 5 3,73 1,190 ,000 

Kırgızistan’ı yakın çevreme tavsiye ederim 151 1 5 3,69 1,276 ,000 

Helal turizm konusunda oldukça duyarlıyım 150 1 5 3,58 1,322 ,000 

Helal özellikler fiyatdan daha önemlidir 152 1 5 3,53 1,395 ,000 

Kırgızistan’da helal turizm potansiyeli yüksektir 150 1 5 3,21 1,293 ,045 

Yerel kültür helal turizm açısından uygundur 148 1 5 3,20 1,261 ,052 

Helal turizm için gerekli altyapı yeterlidir 147 1 5 2,70 1,149 ,002 

İşletmeler helal turizm pazarının farkındadırlar 146 1 5 2,63 1,169 ,000 

*1-Hiç katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Orta düzeyde katılıyorum, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle katılıyorum 

 

Tablo 4’te verilen ifadelere alınan cevaplar iki kategoride (1-hiç katılmıyorum ve katılmıyorum, 2-orta 

düzeyde katılıyorum, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum) toplanmış ve katılımcıların Kırgızistan’da 

yaşadığı süre ve son ziyaretleri sırasında kaldığı sürelere göre yüzdeleri verilmiştir. Tablo 

incelendiğinde, yaşanılan süreye göre çok büyük farklılıkların olmadığı, ancak kalınan süreye göre 

farklılıkların olduğu söylenebilir. 15 günden az süre kalanların %80 Kırgızistan’ı turizm açısından çekici 

olduğunu düşünmekte ve %86,7’si yakın çevresine tavsiye edeceğini belirtmektedir. 15 günden fazla 

süre kalanlarda ise bu oranların daha düşük olduğu görülmektedir.    

 

Tablo 4: Katılımcıların Yaşanılan ve Kalınan Süreye Göre Bazı İfadelere Katılma Durumu 

İfadelere katıldığını belirtenlerin yüzdesi (%) 
Yaşanılan Süre  Kalınan Süre  

3 yıldan > 3 yıldan <  15 günden > 15 günden < 

Kırgızistan turizm açısından çekici bir ülkedir  43,9 51,4 80,0 62,5 

Kırgızistan’ı yakın çevreme tavsiye ederim 52,5 41,7 86,7 58,3 

Kırgızistan’ı tekrar ziyaret ederim 53,7 50,0 86,7 83,3 

Helal turizm için gerekli altyapı yeterlidir 51,2 41,4 26,7 28,6 

Yerel kültür helal turizm açısından uygundur 38,5 40,8 46,7 39,1 

İşletmeler helal turizm pazarının farkındadırlar 33,3 38,9 13,3 30,0 

Kırgızistan’da helal turizm potansiyeli yüksektir 46,3 38,9 66,7 50,0 

 

Katılımcılara turistik yerlerde bazı (ibadet yerleri, yiyecek ve içecek, bilgilendirme) helal özelliklerin 

yeterliliği ile ilgili sorular yöneltilerek, Kırgızistan’da yaptığı seyahatler sırasında edindiği izlenimleri 

dikkate alarak cevaplandırmaları istenmiştir. Elde edilen sonuçların ayrıntıları Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo incelendiğinde, gidilen yerlerde (alıveriş yerleri hariç, yiyecek ve içecek tesisleri, konaklama 

tesisleri, hava limanları, şehriler arası mola yerleri) helal yiyecek ve içecek orta düzeyde (ortalama 

değerleri 2,92 – 3,16 ve p>0.05) yeterli olduğu görülmektedir. Alışveriş yerlerinde helal yiyecek ve 

içecek yeterli düzeyde olduğu (ort. 3,27 ve std.sap. 1,13; p<0.05) sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, 

hava limanlarında (ort. 2,67 ve std.sap. 1,11; p<0.05), alışveriş yerlerinde (ort. 2,65 ve std.sap. 1,17; 

p<0.05), konaklama tesislerinde (ort. 2,48 ve std.sap. 1,05; p<0.05), yiyecek ve içecek tesislerinde (ort. 
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2,34 ve std.sap. 1,09; p<0.05), şehirler arası mola yerlerinde (ort. 2,16 ve std.sap. 1,00; p<0.05) abdest 

alma ve ibadet yerlerinin yeterli olmadığı görüşü ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, turistik bölgelerde helal 

konseptli yiyecek ve içecek tesisleri (ort. 2,74 ve std.sap. 1,07; p<0.05) ve helal konseptli konaklama 

tesislerinin (ort. 2,66 ve std.sap. 1,10; p<0.05), turistik yerlerde  helal standartlarla ilgili bilgilendirmenin 

(ort. 2,45 ve std.sap. 1,14; p<0.05) de yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Tablo 5: Katılımcıların Helal Özelliklere İlişkin Algılanan Puan Ortalamaları ve “Orta düzeyde=3”  

Puanına Göre Test Sonuçları   

Helal Özelliklere İlişkin İfadeler N Min* Max* Ort. Std. Sap. p  

Alışveriş yerlerinde helal yiyecek ve içecek 150 1 5 3,27 1,139 ,005 

Yiyecek ve içecek tesislerinde helal yiyecek ve 

içecek 
147 1 5 3,16 1,135 ,083 

Konaklama tesislerinde helal yiyecek ve içecek 149 1 5 2,99 1,157 ,888 

Hava limanlarında helal yiyecek ve içecek 148 1 5 2,93 1,149 ,433 

Şehirler arası mola yerlerinde helal yiyecek ve 

içecek 
146 1 5 2,92 1,189 ,405 

Turistik bölgelerde helal konseptli yiyecek ve 

içecek tesisleri 
145 1 5 2,74 1,074 ,004 

Hava limanlarında abdest alma ve ibadet yerleri 149 1 5 2,67 1,118 ,000 

Turistik bölgelerde helal konseptli konaklama 

tesisleri 
145 1 5 2,66 1,107 ,000 

Alışveriş yerlerinde abdest alma ve ibadet yerleri 150 1 5 2,65 1,176 ,000 

Konaklama tesislerinde abdest alma ve ibadet 

yerleri 
149 1 5 2,48 1,050 ,000 

Turistik yerlerde  helal standartlarla ilgili 

bilgilendirme 
145 1 5 2,45 1,142 ,000 

Helal tur paketleri 143 1 5 2,43 1,110 ,000 

Yiyecek ve içecek tesislerinde abdest alma ve 

ibadet yerleri 
148 1 5 2,34 1,099 ,000 

Şehirler arası mola yerlerinde abdest alma ve 

ibadet yerleri 
149 1 5 2,16 1,007 ,000 

*1-Oldukça yetersiz,    2-Yetersiz,    3-Orta düzeyde,     4-Yeterli,     5-Oldukça yeterli 

 
Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen ‘Kırgızistan’da helal turizm sektörünün gelişmesi için 

önerileriniz nelerdir’ sorusuna verilen cevaplar da yukarıdaki sonuçları genel olarak desteklemektedir. 

Katılımcılar genellikle, mola yerlerinde tuvalet, abdest imkanlarının yeterli olmadığı gibi, iyi durumda 

olmadığını da dile getirmektedir. 

 

 

   SONUÇ VE ÖNERİLER  
Helal turizm, büyümekte olan bir sektör olarak araştırmacıların ve uygulamacıların dikkatini 

çekmektedir. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Kırgızistan’da helal turizm özelliklerinin yeterli 

düzeyde olmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak, TC vatandaşlarının görüşlerine göre, Kırgızistan genel olarak 

turizm açısından ve helal turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir. Ancak, 

bunun için gerekli altyapı, işletmelerin farkındalık düzeyleri, yerel halkın desteği, hükümet politikasının 

yeterli düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır.  

Turistik yerlerde helal yiyecek ve içeceklerin bulunabilirliği orta düzeyde yeterli olarak 

görülmekteyken, bu tür yerlerde abdest alma ve ibadet kılma imkanlarının, helal konseptli yiyecek ve 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          475 

 

içecek, konaklama tesislerinin yetersiz olduğu görüşü ortaya çıkmaktadır. Özellikle şehriler arası mola 

yerlerindeki tesisler, bu tesislerdeki ibadet yerleri, temizlik ve hijyen koşullarının oldukça yetersiz 

olduğu görüşü dile getirilmiştir. Yol güzergahlarında tuvalet, abdest imkanlarının geliştirilmesi, sadece 

helal turizm açısından değil, genel olarak turizm açısından hayati önem arz etmektedir.  

Kırgızistan turizm sektörüne ilişkin hedeflerine ulaşabilmesi için, turizm pazarında büyüyen bir bölüm 

olan helal turizmin sunduğu olanakları gözardı etmemelidir. Bu pazar bölümünün aradığı özellikleri 

geliştirmeye yönelik yatırımların yapılması gerekmektedir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara 

dayalı olarak ülkede helal turizmin geliştirilmesine yönelik aşağıdaki gibi öneriler getirilebilir: 

 Ülkenin turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmeliklerine helâl turizm 

ile ilgili ilaveler yapılmalıdır; 

 Helâl turizm ile ilgili hükümet kontrolünde bir departman kurulabilir veya turizm departmanının bu 

konudaki çalışmaları canlandırılabilir;  

 Ülke çapında sektör temsilcilerine, yerel yönetimlere ve halka yönelik kapsamlı çalışmaların yapılması 

uygun olacaktır. Bu tür çalışmalarda, turistik hizmetlerde hijyen ve sanitasyon, helal standartlar konu 

alınabilir;  

 Helâl turizm ile ilgili teşvik paketi hazırlanarak uygulanabilir; 

 Helal turizm konusu ile ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bilimsel toplantıların düzenlenmesi ve 

sektör paydaşlarının bu tür faaliyetlere aktif olarak katılımının sağlanması önerilebilir.    

Bu araştırma, Kırgızistan’da helal turizm özelliklerinin yeterliliği konusunda bazı ipuçları vermekle 

birlikte, yöntem ve kapsam açısından bazı sınırlılıklara sahiptir. Araştırmanın tesadüfi olmayan 

örnekleme yöntemiyle ulaşılabilen katılımcıların görüşlerine dayalı olması önemli sınırlılıklarından bir 

tanesidir. Bundan sonraki araştırmalarda sözkonusu sınırlılıkların dikkate alınması önem arz etmektedir.  
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Abstract 
This article presents a scientometric analysis of papers on halal tourism published between 1980 and 2018 

registered in the Web of Science Core Collection database. Based on a complete examination of the contents, a 

database was advanced with information about Web of Science categories, publication years, organizations, 

authors, source titles/journals, countries, research areas, total citations, citations per paper, and h-index. Web of 

Science searching issued 48 documents in total: 24 of them are articles, 17 proceedings papers, 6 reviews, 3 book 

chapters, and 1 editorial material. In addition to the Web of Science tools, an attempt is made to use the content 

analysis. For it, 34 papers are chosen. A series of tendencies of growth of halal tourism research has been identified. 

The findings present the research contribution to theoretical, particularly terminological debates, and practical 

development in halal tourism research. Some future directions for halal tourism research are also discussed. 

Key words: halal tourism, web of science core collection, halal tourism research, content analysis. 

 

 

INTRODUCTION 

Along with the dynamic development of the Halal tourism market itself, there is also an increase in the 

number of publications on this topic. For example, in March 2017, according to our observations, there 

were about 6,630 works related to halal tourism in Google Scholar, and a year later, in July 2018, there 

were more than 8,650 papers. However, as fairly noted, the current research on halal tourism is mainly 

atheoretical and descriptive in nature (Yousaf and Xiucheng, 2018). Consequently, Ryan (2016, p.123) 

notes, “perhaps now researchers need to progress from just description and observation of halal tourism 

to more analytical processes to achieve better understanding of this phenomenon”.  

 

There are possibly more analytical articles are in the Web of Science core collection (WOS), one of the 

most important databases for scientific papers. So in March 2017, there were only 26 works, and a year 

later, in July 2018, there already were 48 scientific documents. Doubling the number of scientific works 

in just one year in such a serious scientific base as WOS indicates an increase in the attention of the 

scientific community on halal tourism research, although the number is relatively small. Moreover, only 

24 of those 48 documents were scientific articles at the time when the analysis was conducted. 

 

As we know, no published paper has examined the general status of halal tourism research registered in 

the WOS. We believe that a scientometric analysis of halal tourism papers published can help to 

determine the current situation concerning this issue. Furthermore, we hope that it can serve as a 

roadmap for researchers to plan future research projects on halal tourism. 

 

 

METHODS 

In order to analyze documents registered in the WOS, the time span was limited automatically by WOS 

to the period between 1980 and 2018. Our last search was made on July 18, 2018. A halal tourism 

research paper was defined as any document with the word “halal tourism” in its title, abstract, or 

keywords. Articles were found using the keywords “halal tourism” in basic search with the field tag for 

“Topic”. 

 

Using the WOS tools, all collected data are analyzed on the basis of the following parameters: WOS 

categories, publication years, organizations, authors, journals, countries, research areas, total citations, 
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citations per paper, and h-index. Additional analyses, including the preparation of graphs, are completed 

using Microsoft Excel 2010. 

 

As mentioned above, the WOS searching issued 48 documents in total, and only 24 of them are articles, 

other 17 – proceedings papers, 6 – reviews, 3 – book chapters, and 1 editorial material. In the process 

of work, we have found out that the WOS considers the book chapters as articles.  

 

In addition to the WOS tools, an attempt is made to use the content analysis for the purpose of this study. 

In order to objectivity, we have decided to choose 34 papers for content analysis, i.e. all works except 

proceedings papers. 

 

 

FINDINGS 

 

Web of Science Categories 

As expected, more than half of the works - 54.1% are classified as "Hospitality, Leisure, Sport and 

Tourism", although 29.1% of works are also included in the category "Management". In the category 

"Business", there is 20.8% of works, i.e. 10 papers. In the category of "Multidisciplinary Sciences", 

there are 6 papers, "Environmental Studies" - only 4 works, in the categories "Economics" and "Planning 

Development" - 2 works in each. And, finally, each category has one paper respectively in the: 

"Agriculture Multidisciplinary", "Area Studies", "Public Administration", and "Social Sciences 

Interdisciplinary". 

 

Publication Years 

According to the WOS, the first publication using the terms "halal" and "tourism" appeared relatively 

recently - only in 2009, and it was part of the book from the series: Agriculture Issues and Policies. 

From 2009 to 2012 there were only one publication per year for halal tourism, in 2013 - 0, in 2014 - 2, 

in 2015 - 3 works. However, in 2016 there was a sharp jump - 19 works, in 2017 - 15 works, and on 

July 18, 2018, there are 4 papers. 

 

Organizations 

The WOS system issues a list of more than 60 university organizations around the world, but we have 

compiled a list of 7 universities that have 2 or more works on halal tourism (Table 1). And as can be 

seen from Table 1, the leaders in the study of halal tourism today are universities from Malaysia. 

 

Authors 

The WOS provides a list of more than 120 authors, i.e. for each paper there are 2.5 authors on average. 

However, we have compiled a list of authors who have from 2 or more works on halal tourism (Table 

2). And, as can be seen from Table 2, only 8 authors are the leaders in halal tourism research for today. 

These authors collectively own 35% of all publications on halal tourism. 

 

Source Titles/Journals 

The system issues a list of 28 publications around the world, but we have compiled a list of Source 

Titles/Journals that have from 2 or more papers on halal tourism (Table 3). And as can be seen from 

Table 3, today the leaders in publishing the results of research on halal tourism are such journals as 

Tourism Management Perspectives (9 papers), Journal of Islamic Marketing (7 papers), Advanced 

Science Letters (6 papers), Advances in Economics Business and Management Research (5 papers). It 

is noteworthy that there are already papers in such respected journals as Tourism Management (3 papers) 

and Asia Pacific Journal of Tourism Research (2 papers) have been published. 

 

Countries 

According to the WOS, authors from 21 countries take part in the study of halal tourism. As can be seen 

from Table 4, Malaysia is the strongest leader (41.6% of all works), followed by Indonesia (20.8%) and 

the third main non-Muslim country is England (8.3%). It should be noted that in the top ten leaders are 

also Australia, Italy, New Zealand, China, and the US along with Egypt and Turkey. 
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Research Areas 

Most of the work, more accurately 56.2% of all documents refer to the Social Sciences Other Topics 

(27 papers), exactly 50% - Business Economics (24 papers), 6 papers refer to Science Technology Other 

Topics, 4 papers - Environmental Sciences Ecology, 2 papers - Public Administration and each area has 

1 work in Agriculture and Area Studies. 

 

Total citations, citations per paper and h-index 

According to the WOS, the number of times cited for 48 papers is 130, an average citation per item is 

2.71, and total h-index is 5. As can be seen from Table 5, out of 10 top-notch works two papers are 

clearly distinguished having the highest citation rate with an average of 4.63 and 6.0 per year each 

(Battour, Ismail, & Battor, 2011; Stephenson, 2014). 

 

Some content analysis results 

Content analysis shows that in English language literature along with ‘halal tourism’ there are also terms 

like ‘Islamic tourism’, ‘Muslim tourism’ and ‘Muslim friendly tourism’. For example, the term ‘Islamic 

tourism’ is used in 27 articles out of 34 analyzed, the term ‘halal tourism’ – in 23 articles, the term 

‘Muslim tourism’ – in 13 articles. But the term ‘Muslim friendly tourism’ occurs only in 5 papers 

(Carboni, Perelli, & Sistu, 2017; El-Gohary, 2016; Oktadiana, Pierce, & Chon, 2016; Rahman, Zailani, 

& Musa, 2017; Ryan, 2016). Although El-Gohary (2016) claims that “it is hard to accept that Halal 

tourism is really Halal. In the best case, they are just ‘Muslim friendly’ tourism”. 

 

 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

 

It is difficult not to agree with a statement El-Gohary (2016) above because in order to really match the 

meaning of the term Halal, among other things, even the sources of funding such businesses should 

follow rules of Islamic finance and Islamic banking (Stephenson, 2014). In our opinion, today it is very 

difficult to find a business structure that fully complies with Islamic principles of financing and banking. 

Accordingly, what happens in the market can be conditionally described in the following scheme (Figure 

1): in fact, the market develops a 'Muslim friendly tourism', which in the scientific literature is mainly 

described as 'halal tourism'. The latter is closely related to the 'Islamic tourism', which traditionally 

includes Hajj, Umrah, and possibly the Islamic Missionary movement called Tablighi. It should be noted 

that the publication of Tablighi research from the position of tourism as one of the subspecies of Islamic 

tourism has not yet been met. In turn, Islamic tourism has long been considered in literature as a 

subspecies of Religious Tourism, which in our view is quite correct. 

 

For the sake of fairness, it should be noted that the term "halal tourism" was first used in 2010 in the 

Tourism Analysis journal in the article Battour, Ismail, & Battour (2010), although it is not registered in 

the WOS since the editions of this journal are listed starting 2015. 

 

The sharp jump in the number of publications on halal tourism in 2016 (almost 6 times compared to 

2015) is probably due to a special issue of the Tourism Management Perspectives (Volume 19, Part B) 

devoted to halal tourism, as well as several conferences, whose works are registered in the WOS. These 

were such conferences as the 1st International Conference on Tourism Gastronomy and Tourist 

Destination (Indonesia), Hospitality and Tourism Conference (Malaysia), etc. 

 

Malaysia should be considered a clear leader in halal tourism, both in practical terms and research. As 

Malaysia is rated to be the first in the world for the development of halal tourism every year since 2014 

(CrescentRating, 2017), it is the most preferred destination for Muslim tourists (Mastercard-HalalTrip, 

2017). And as our analysis shows, 5 out of 7 universities that have 2 or more halal tourism research 

papers in the WOS are Malaysian and together these 5 universities possess more than 30% of all research 

work on halal tourism. But what are the secrets of this synchronous market development as well as 

research success of Malaysia? Perhaps this is the question for future research. 
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In relation to the authors, it should be noted that the list of leaders by the number of papers does not 

quite coincide with the list of citation leaders (Table 6). It should be emphasized that, according to the 

cited works, the authors from Malaysia obviously lose to colleagues from Egypt, the United Arab 

Emirates, and Iran. 

 

Regarding countries, one has to state two facts. The first thing, authors from Western countries are 

actively interested in studying halal tourism. For example, more than half of the total 21 countries, more 

precisely 12 non-Muslim countries, together produced 40% of scientific products for halal tourism. At 

the same time, we dare to assume that many authors of these works are actually Muslims. Second, 

unfortunately, in the list of countries there are no Central Asian countries at all. Perhaps this is due both 

to the recent Soviet past of this historically Islamic region and as a result of the practical absence of 

halal tourism, and the dominance of the Russian language among the post-Soviet academics, so it is 

impossible to analyze their works in WOS. 

 

 

Table 1: Top Seven Universities on Halal Tourism Research.  

№ University name Paper Count %  Country 

1 International Islamic University Malaysia 5 10.4 Malaysia 

2 Universiti Malaya 5 10.4 Malaysia 

3 Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti 2 4.1 Indonesia 

4 Tanta University 2 4.1 Egypt 

5 Universiti Sains Malaysia 2 4.1 Malaysia 

6 Universiti Teknologi Malaysia 2 4.1 Malaysia 

7 Universiti Teknologi Mara 2 4.1 Malaysia 

 Total 20 41.3  

(Source: The table was compiled by the author using WOS tools) 

 

Table 2: Top Eight Authors on Halal Tourism Research Based on Number of Published Papers.  

№ Author name Paper Count %  

1 Zailani S. 3   6.2 

2 Battour M. 2   4.1 

3 Carboni M. 2   4.1 

4 Hashim Kshy. 2   4.1 

5 Ismail Mn. 2   4.1 

6 Mahamod Lh. 2   4.1 

7 Othman R. 2   4.1 

8 Rahman Mk. 2   4.1 

 Total 17 34.9 

(Source: The table was compiled by the author using WOS tools) 
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Table 3: Top Eight Journals/Publications on Halal Tourism Research. 

№ Journal’s name Paper Count %  

1 Tourism Management Perspectives 9   18.7 %  

2 Journal of Islamic Marketing 7   14.5 %  

3 Advanced Science Letters 6   12.5 %  

4 Advances in Economics Business and 

Management Research 

5   10.4 %  

5 Proceedings of the International 

Conference on Tourism Gastronomy and 

Tourist Destination, 2016 

3   6.2 %  

6 Tourism Management 3   6.2 %  

7 Asia Pacific Journal of Tourism Research 2   4.1 %  

8 Innovation and Best Practices in 

Hospitality and Tourism Research 

2   4.1 %  

 Total 37 76.7 % 

(Source: The table was compiled by the author using WOS tools) 

 

 

Table 4: Number of Published Papers in the Field of Halal Tourism Based on Countries. 

№ Country Record Count % 

1 Malaysia 20 41.6 

2 Indonesia 10 20.8 

3 England 4 8.3 

4 Egypt 3 6.2 

5 Australia 2 4.1 

6 Italy 2 4.1 

7 New Zealand 2 4.1 

8 China 2 4.1 

9 Turkey 2 4.1 

10 USA 2 4.1 

11 Bangladesh 1 2.0 

12 Iran 1 2.0 

13 Morocco 1 2.0 

14 Pakistan 1 2.0 
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15 Singapore 1 2.0 

16 Slovenia 1 2.0 

17 South Africa 1 2.0 

18 South Korea 1 2.0 

19 Sweden 1 2.0 

20 Thailand 1 2.0 

21 U Arab Emirates 1 2.0 

(Source: The table was compiled by the author using WOS tools) 

 

 

Table 5: Top Ten Papers on Halal Tourism Research Based on the Times Cited. 

# Authors Title of Paper Journal/Source 

Title 

Year Total 

Citations 

Average 

per 

Year 

1 Battour, Mohamed; 

Ismail, Mohd Nazari; 

Battor, Moustafa 

The Impact of 

Destination 

Attributes on 

Muslim Tourist's 

Choice 

International 

Journal of 

Tourism 

Research 

2011 37 4,63 

2 Stephenson, Marcus L. Deciphering 

'Islamic 

hospitality': 

Developments, 

challenges and 

opportunities 

Tourism 

Management 

2014 30 6 

3 Bon, Maedeh;  

Hussain, Mazhar 

HALAL FOOD 

AND TOURISM 

Prospects and 

Challenges 

Tourism in The 

Muslim World 

2010 11 1,22 

4 Battour, Mohamed; 

Ismail, Mohd Nazari 

Halal tourism: 

Concepts, practises, 

challenges and 

future 

Tourism 

Management 

Perspectives 

2016 9 3 

5 Henderson, Joan C. Halal food, 

certification and 

halal tourism: 

Insights from 

Malaysia and 

Singapore 

Tourism 

Management 

Perspectives 

2016 6 2 

6 El-Gohary, Hatem Halal tourism, is it 

really Halal? 

Tourism 

Management 

Perspectives 

2016 5 1,67 
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7 Mohsin, Asad;  

Ramli, Noriah; 

Alkhulayfi, Bader 

Abdulaziz 

Halal tourism: 

Emerging 

opportunities 

Tourism 

Management 

Perspectives 

2016 5 1,67 

8 Razzaq, Serrin;  

Hall, C. Michael;  

Prayag, Girish 

The capacity of 

New Zealand to 

accommodate the 

halal tourism 

market - Or not 

Tourism 

Management 

Perspectives 

2016 5 1,67 

9 Oktadiana, Hera;  

Pearce, Philip L.;  

Chon, Kaye 

Muslim travellers' 

needs: What don't 

we know? 

Tourism 

Management 

Perspectives 

2016 4 1,33 

10 Carboni, Michele;  

Janati, M'hammed Idrissi 

Halal tourism de 

facto: A case from 

Fez 

Tourism 

Management 

Perspectives 

2016 4 1,33 

(Source: The table was compiled by the author using WOS tools) 

 

Table 6: Comparison of Top Authors by Number and Citation of Papers. 

Number of Papers Citation of Papers 

Authors Paper Count Authors Total Citations 

Zailani S. 3   Battour, M.;  

Ismail, M.N;  

Battor, M. 

37 

Battour M. 2   Stephenson, M.L. 30 

Carboni M. 2   Bon, M.;  

Hussain, M. 

11 

Hashim Kshy. 2   Battour, M.; 

Ismail, M.N. 

9 

Ismail Mn. 2   Henderson, J.C. 6 

Mahamod Lh. 2   El-Gohary, H. 5 

Othman R. 2   Mohsin, A.;  

Ramli, N.;  

Alkhulayfi, B.A. 

5 

Rahman Mk. 2   Razzaq, S.;  

Hall, C. M.;  

5 
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Prayag, G. 

(Source: The table was compiled by the author using WOS tools) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: The Schematic Abstraction of Halal Tourism. 
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Abstract 
Halal standards are based on religious values that are unique to other legal systems. Consequently, the legislation 

of the surrounding environment may have direct effects on the application of these standards, and that these effects 

become more complex the more the environment embodied in the contents clash with the Shariah-based Halal. In 

order to show the importance of the Halal sector in both religious and investment aspects, this paper examined the 

contribution of the legislative environment to Halalization, and how Halal standards could be adopted in the 

products and services by the existing legal systems of the countries that have not adoptedthem, through comparison 

between legal systems. The paper used the Libyan legal system as a case study because its system is less concerned 

about Halalization. After analyzing the laws related to Halal products and services, it was found that the Libyan 

legislative environment is rich with the contents of Halalization; even if the Halalization is not codified in the 

contemporary concept just as stated in the Malaysian standards that the paper adopts as a criterion for the 

comparison, it implicitly includes most of the contents of these standards. The paper recommends that the Libyan 

system should adopt the Halal standards to benefit from this sector.  

Keywords: Regulatory framework, halal product, halal services, Libya, Malaysia 

 

INTRODUCTION 

The concept of Halal nowadays has become a lifestyle of the Muslims in all aspects of their consumerism 

lifestyles and services, and it is no longer limited to the explanation of unlawful foods and drinks. The 

application of halal has advanced to regulating all the Muslim consumables such as foods, medicines, 

cosmetics, and other necessary things needed in health services and tourism, and other services. Thus, 

it has a wide range of commercial power and investment prospects. However, the true application of its 

standards still faces some difficulties due to its immaturity, and diversity in its policy as a result of 

different legal systems.  

Hence, to facilitate the adoption of these standards for the development and promotion of the Halal 

sector, especially in Muslim countries, the researcher opines that it is important to consider the impact 

of the regulatory framework in which halal standards are to be applied. This concerns the contribution 

of the legal environment to the adoption of halal standards whenever it complies with the standards, and 

where it stands as an impediment against the application whenever it is far from the standards. 
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METHODOLOGY 

The researcher chooses the Libyan Legislative framework to explain this study since there are no 

specific Halal criteria in it yet, but it contains common denominators with Halal standards and the 

contents on which it is based. This would contribute greatly to the establishment of a Halal system in 

Libya by unveiling the legal acts that can be adapted to codify Halal System. It would also facilitate the 

adoption of halal standards in the legal systems of other countries that have not been subjected to the 

experience of Halal legislation. The study relied on the Libyan laws related to Halal as a primary source 

to assess their suitability for the Halal system and its legal framework. It also examined the Malaysian 

standards to measure the extent to which the Libyan legal system complies with the contents of these 

standards. 

 

MALAYSIAN LAW RELATING TO HALAL FOOD PRODUCTS 

Malaysia has a prospect of becoming a key producer of halal food product by using the commitment 

and support of the government as well as the local authorities.(Rokhsana Shirin and Ida Madieha, 2017). 

According to the Ninth Malaysian plan, malayisa promote hala certification globally and be the main 

centre for for the certification of halal products. Due to this fact, the Malaysian government has 

enactedlaws as well as formulated procedures and guidelines for domestic and imported halal products. 

(Rokhsana Shirin et al. 2017). 

Among the law enacted to govern halal food product is Trade Description Order which regulated the 

usage of false halal labeling and halal sign as a punisable offence undr this law. 

Islamic Development Department(JAKIM) under Prime Minister’s Department and State Islamic 

Religious Department are the core controlling body that administers Malaysian Halal certification for 

halal food products.(Shariff & Lah,2014). There are many laws that govern the halal industry in 

Malaysia. Trade Description Act 2011 is the federal law on halal. This is under the jurisdiction of the 

Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism (MDTCC). In this TDA, it provides the 

definition of halal. It can be found in the Trade Descriptions (Definition of Halal) Order 2011: Order 3 

(1) provide “When food or goods or services in relation to the foods or goods used in the course of trade 

or business is described as “halal” or by any other expression indicating that Muslim permitted to 

consume or use such food or goods or services means the foods or goods or services in relation to the 

food or goods: 

(a) Neither is consist of  or contains any part or matter of an animal that a Muslim is prohibited by 

Hukum Syarak to consume or that has not been slaughtered in accordance with Hukum Syarak 

and fatwa 

(b) Does not contain anything impure according to Hukum Syarak and fatwa 

(c) Does not intoxicate according to Hukum Syarak and fatwa 

(d) Does not contain any parts of human being or its yiels which are not allowed by hukum Syarak 

and fatwa 

(e) Is safe to be used or consumed, not poisonous or hazardous to the health 

(f) Has not been prepared, processed or manufactures using any instrument that was not free from 

anything impure according to Hukum Syarak and fatwa 

(g) Has not in the course of preparation, processing or storage been in contact with,mixed, or in 

close proximity to any food that fails to satisf para (a) nd (b). 

The definition clearly represents the contemporary concept of halal which covers not only food and 

beverages but all types of goods and services connected to the food and goods such as storage and 

transportation. (Naemah Amin and Noriah Ramli, 2016) 

 

 Malaysia has established the standard for its Muslim Friendly Hospitality in 2016 through MS 2610: 

2015 which states the requirements of Islamic tourism and hospitality services. This standard regulates 

all aspects of Halal related to tourism activities in terms of services, entertainment and feeding.In terms 

of services, it establishes a general condition not to violate the Islamic Sharia. It also regulates, under 

Article (5) of the Standard, all the necessary conditions on the tourist facilities, such as rooms, kitchens, 
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etc. Concerning the rooms, in addition to the condition of cleanliness, it should be free from alcohol and 

harmful substances. It should also be equipped with places for ablution, a temporary prayer area, qiblah 

indicator, which should be specified by the competent authority, prayer mat, a translated version of the 

Holy Quran, prayer timer, as well as adherence to the time of fasting; breaking fast and Sahur. 

In addition to that, the accomodations should be equipped with prayer center, it is good to have common 

prayer center or mosque with separate ablution centers and washrooms for males and females, and other 

necessary things. Transport services must also be equipped with a female component to transport women 

when demanded. All the needs for the journey must be Halal certified. Concerning the entertainment 

activities, they should not contradict the Islamic values (5.3.3). Attention should be paid to Islamic 

standards with regards to clothing or dressing in all activity types, and they should not engage in 

activities or games that are against the Islamic law, such as casinos and other gambling activities. 

Concerning feeding, in accordance with paragraph (5.2.2) of the Shariah standard, all the products and 

materials used shall be Halal certified in accordance with the provisions of the (MS1500: 2009) standard, 

which defines the halal product as the Shariah-compliant product, which is free from any ingredients 

derived from prohibited animals, unethical in accordance with the rules of Islamic law, or anything 

unclean or immoral in accordance with the provisions of the Islamic Shariah, and anything extracted 

from or attributable to a person that does not confer Islamic law, or any harmful, dangerous or toxic 

substances. The product should not be produced, processed or manufactured from the tools contaminated 

with impurities. Furthermore  it should not be mixed during the preparation, processing or storage with 

any product that does not meet the aforementioned conditions or anything that is unclean in accordance 

with the provisions of the Islamic Shariah. It should also be prepared, manufactured, processed, stored, 

transported, displayed and processed in compliance with sanitary conditions and meet the quality, safety 

and health standards, and other things that are related to the legal and Halal aspects in the product, and 

hygiene, quality and health safety (Yumi: 2013: 51) 

 

LIBYAN REGULATORY FRAMEWORK RELATING TO HALAL PRODUCT 

Historical Background and Development of Legislation Related to Halal Products (Food) 
It is worth mentioning that the Libyan legislator has not issued any legal framework for Halal in its 

contemporary concept, but it contains sporadic texts that conform to the provisions of the Halal 

standards. In order to identify these texts, the circumstances surrounding the Libyan legislative 

environment must be taken into consideration, and this can be divided into internal factors and external 

factors. The internal affairs concern the nature of Libya and its society in terms of the dominant religion 

and official one and spread of unlawful acts, such as consumption of alcoholic drinks and pork. As for 

the external affairs, they are other affairs that have to do with the political influence of the legislative 

environment, such as the existence of European colonization that imposed specific things that have 

direct effects on public life and its legal structure. 

Concerning the dominant religion in Libya, it should be pointed out that Islam has been the official 

religion in the country since its independence in 1951. Therefore, Islamic Law has a strong position in 

the structure of Libyan legislation, most especially,it is considered as a source of civil law, which is the 

mother of other laws, as stated in Article 1(paragraph 2). However, with regards to food, the Libyan 

legislator did not strictly prohibit liquor or pork, considering Libya's population structure, which include 

a large group of non-Muslims who are nationalities of Libyan colonial masters that are in charge of 

running the country, such as Italy, Britain, the United States (US), and France in the southern part of the 

country. But, Libya still managed to deal with the issue of meat in two ways: it regulated the manner of 

slaughtering and its treatment in the abattoir.This is in accordance with the Regulation No. (3) of 1960 

on abattoirs and butchery, issued by the Council of Ministers and published in the Official Journal of 

the United Kingdom of Libya, issue 18, of 29 December 1960. Article 19 of the same regulation 

stipulates the necessity of separation of pig parts from other animals. In addition, Article 19 affirms it 

by necessitating separation of the legs and heads of pigs from other animals in the abattoir after 

slaughtering. It was also regulated by the decree of Minister of Agriculture and Livestock, No. (104) 

1968, published in the Official Journal of the United Kingdom of Libya (21-10/1968), on reorganization 

of animals, meat and dairy products importation into Libya. The article 2 of the decree stipulates that 
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the imported meat must be accompanied by a certificate proving that it is slaughtered according to the 

Islamic Law. 

After the change of power in 1969, and the colonize masters were evacuated, Libya witnessed a 

legislative revolution that resulted in wide transformations through which many of the legislation was 

"Islamized" bythe enactment of many laws among which is Article no. 89 of 1974 which prohibits 

alcohol, and establishes the legal punishment on quenching hard liquor. This makes alcohol prohibited 

in all aspects of use, and this is an aspect of Halal products. 

Concerning pig, it should be noted that,naturally, pig in its different kinds is not endemic in Libya.It was 

just imported by the colonial masters because it was one of the main elements of their food. Therefore, 

the new legislation did not only prohibit only its treatment and use but rather its importation also 

becomes prohibited.This surfaced in the import law and other decrees that identified the unlawful 

importations issued by the Ministry of Economy. In the existing legal systems, the executive regulation 

of the chapter of the Commercial Activity Law no. (23) of 2010 on export and import provisions attached 

with the Council of Ministers' decree no 188 of 2012, and decree no. 23 of 2010 on the commercial 

activity at the Ministry of Economy. These laws banned unlawful goods and products based on religious, 

health, security or protection considerations, or in the application of international conventions. This list 

is always going through amendment regularly by adding some goods to the list and removingothers from 

it.  

However, liquor, pork and their likes are considered to be permanently banned, which makes them 

included repeatedly in all amended lists. One of the examples of this is the team for Economy and 

Trade’s decree no. 16 of 2006, appendix 3, that bans live pigs, its meat, grease and all its parts. Similar 

to that is the decision of the executive office of the Transitional National Council of 2011on the 

prohibition of importation of live pigs, its meat, grease and its likes (Article no. 51).Also, the liquors, in 

its different kinds, and caffeine are banned. This also conforms to the Halal standards. 

It has been discovered that the Libyan legal system has been rich with health, safety, quality, and hygiene 

provisions since the establishment of the country in the middle of the last century by keeping with all 

the health and environmental systems related to products in general. Health Law no. (106) of 1973 is 

the basic law on the regulation of health aspects, and most of thisdevoted to hygiene aspects of food 

may be referred to in this aspect. This is clearly stated in Article 8 of its basic obligation that states that 

food shall be free from harmful substances in each stages of its preparation (Article 10), as well as 

assigning to the Ministry of Health the possibility of requiring a necessary health certificate to be 

attached with the imported products in accordance withArticle 12 and Article 14 that prohibit import or 

trade of foods, dishes, and ingredients deemed to be a threat to the public health. 

As for meat products, it is regulated by the legislative act, Article (18), which stipulates that all health 

conditions and hygiene standards of the meat should be observed. And it is a task to be taken by the 

municipalities in accordance with the executive regulations of law no. (59) of 2012. Local administration 

system attached to the Council of Ministers’ resolution no. 130 of 2013,as stated in Article 81(8), under 

the municipal is responsible for regulating and controlling acts that may be harmful to the public health 

in all facilities, including abattoir and slaughterhouses, as decreed in Article 9. The municipal must 

follow-up through the local guard services, as stipulated in the decree no. (149) of 2006, especially those 

included in the Libyan standards on products and services. 

It is very clear from the previous explanation that the Libyan system does not regulate Halal products in 

its modern concept, in the manner it can be found in the Malaysian Halal standards. However, it creates 

a suitable environment for Halal regulation, which may be even better than the legislative environment 

that embraces Halal standards in some countries. Since the objective of Halalization is to regulate the 

alcohol and pork products, and most legislative environments, if not all of them, do prohibit alcohol nor 

pork, that is why they face some challenges in regulating and applying Halal standards. However, the 

Libyan legislative environment absolutely prohibits these two elements, and, therefore, it would not 

require much more practical details for the implementation. 
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Concerning meat products, Libya does not regulate pre-slaughter operations such as electric shock, 

gunning and burning with gas-fired devices. So, regulation of these operations in detail as contained in 

some standards, like Malaysian standards that give the detail of the ratio of power and duration of shock, 

and other details, is needed. On the logistics aspect, where the standard specifies the total separation of 

halal and non-halal products in the stages of manufacturing, warehousing, transport, supply and 

marketing, the Libyan legislation conforms to it for the fact that the unlawful products such as liquors 

are banned. 

However, even if it is sufficient to say that the Libyan legislative environment is appropriate for the 

regulation of Halal, it does not mean that iteliminate or replace Halal regulation, especially the import 

operations. Although Libya is still content with only approval from Libyan embassy abroad that the 

slaughter is done in accordance with ShariahLaw, and that the products do not contain pig fat,this is still 

not enough at all. Rather, there is a need for an urgent intervention from the legislator to develop special 

specifications for halal meat. 

Concerning the manufactured products, certifying that the products do not contain pig fat does not exist 

due to the widespread use of pig fat and gelatin. In this case, the issue of free products is not easy to 

believe. Grand View’s research company’s report on global trade, particularly, which states that the 

global trade rate for gelatin is going to reach 3.2 billion dollars in 2020 due to its growth to 3.8 per 

annum between 2014 to 2020, and more than 45% of the gelatin source is pig (Kushran, 2016). In 

addition to that, the current technology is unable to detect pig fat when it mixes with other materials and 

manufactured. Therefore, it necessitates the intervention of legislators in the regulation of the issue, and 

to strike out any general testimony that the product does not contain pig fat without any verification or 

approved certification. 

 

Background and content of legislation related to services and entertainment in halal  

It was mentioned earlier that the Libyan legal system has not yet dealt with Halal regulation of products. 

However, it has dealt with the regulation of tourist aspects in various legislations, such as law no. (44) 

of 1968 on tourism, the law no. (7) of 1372, W.R on tourism, and law no. (9) of 2010 on investment 

promotion. 

Although the current law is no. (9), which considers tourism activities as an investment,grants the 

relevant foundations for its implementation. But the definition of tourism and tourism activities will be 

borrowed from the law no. (7), despite its repeal under the latter law.The tourism law no. (7), Article 

(14) defines tourist centers as hotels, cities, villages, restrooms, camps, resorts, entertainment places, 

restaurants, tourist cafeterias, museums, and the likes. In addition, tourism profession is defined in 

Article (18) as the work of travel and tour companies, tourist transport, tourism guidance, and other 

activities that may be added by the Ministry of Tourism,in addition to the activities that Article (20) 

approved for the aviation, and land transporters to engage in.  

Concerning the services, the Ministry of Tourism is the only institution authorized legally to identify 

tourist centers and facilities and monitor their compliance with the specifications. With regards to tourist 

facilities, such as rooms, performance and quality will be monitored within the framework of article (6) 

of 2004, which classifies tourist centres in terms of stars, and their specifications in terms of shape, 

areas, services, quality, foods and other standards of cleanliness, and environmental preservation in 

accordance with all applicable health and environmental standards. 

However, from the perspective of Halal tourism standards, even though the Libyan standards are good, 

and share some standards with Halal in terms of cleanliness and quality and others, the Libyan standards 

do not have any specific systems as specified by Islamic standards;the Libyan standards do not require 

the establishment of places for ablutions, and prayer materials, and do not specify any congregational 

prayer center in the tourist facility, despite the fact that some of these materials may be provided upon 

request in the form recommended by the Malaysian standard, but it still remains optional. This, 

therefore, requires the legislators’ intervention to regulate it. 
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Concerning the contents of the rooms, which should not include alcohol and harmful substances, it is a 

condition guaranteed under the Libyan law.Liquor is absolutely prohibited in accordance with law no. 

(4) of 1423 on the prohibition of alcohol.As for entertainment activity, Halal standards of tourism require 

staying away from any activity whichis contrary to the Islamic Law, such as gambling and the likes.It 

was explained that the Libyan legal system is extensive as it appears in several legislations that unleash 

the use of immoral terms, which can be applied in any field. 

On the aspect of tourism activity, Article (22) of law no. (7) stipulates that the licensee shall be deemed 

to be practicing a tourist profession or managing a public tourist place. If he practices the profession in 

contrary to public morals, it is stated in paragraph (3) that the Minister of Tourism may, in accordance 

with Article 23, suspend the work of the tourist company and revoke its license. It may as well impose 

the other penalties prescribed in this regard, as confirmed by the executive regulation of this law under 

the article 32, (149) of 2006, in accordance with Articles V and IX that stipulate the suspension of the 

activities of these facilities in the event of a serious threat to public health, public security or public 

morals, and to remove any person who commits such offences or displays disturbing signs as well as 

the inherent competence of the tourist police and other judicial officers in the maintenance of public 

morals. 

In fact, the Libyan legislator has set out a law on the protection of morals in public centers, as can be 

seen in the law no. 56 of 1970, which states in the article (1) that it is not permissible to authorize, or 

involve in pornographic, or nudity acts. As it also prohibited under the article (2), incitement to any act 

of immorality, whether by speech or action, and committing adultery or agree on doing so, or help to 

commit it, whether in the brothel or the club or in a place attached thereto, and all other acts contrary to 

public morals. It also included in the article the district administration should punish the actors and the 

brothel administration. And the minister of internal affairs has the right to close the shop. 

Concerning the games that are contrary to Islamic law, especially gambling, they are prohibited in the 

Libyan penal code, article 493, and article (494) that extends the prohibition to all lucky games. 

Therefore, after the comparison between Halal tourism standards and the Libyan legal system, it is clear 

that the Libyan legal system contains many frameworks that are common with Halal standards, which 

makes it suitable for legalizing Halal tourism. In addition, it provides the same standard with Halal ones 

on cleanliness, quality, and environment. Also, despite that, the Libyan legal system does not stipulate 

special standards for Halal tourism, but it provides extensive legal support for Halal application, in terms 

of prohibiting all the prohibited deeds set in Halal standards. Such as gambling, and immoral activities. 

It also unleashes the application of local customs in commitment to ethics and morals in the society, 

which transcends Halal tourism standards, and makes it suitable for the implementation of Halal tourism 

standards. 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

In conclusion, the study finds that the legislative environment has a direct influence on the application 

of Halal standards. After looking at the Libyan legislative environment as a case study, it is clear that it 

contains many commonalities with Halal standards in products and services, and even transcends the 

Halal standards, which would facilitate the adoption of Halal standards within the framework of the 

Libyan legal system. It is recommended to carry out more research on how to frame these contents, and 

develop them within special criteria, to contribute to the development of the Halal sector. And to invest 

in it, to employ the Libyan elements in this pioneer sector to exploit the most growing economic activity 

(Battour& Ismail, 2015). 
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Abstract 
The Halal  tourism industry  has witnessed  recently an increase in the  average of the travelers around  many parts 

of the world  especially to those countries looking to this  matter with an utmost seriousness and   growing  interest 

to make the  most of  it as an effective way to maximize their share of the international tourism market. This paper 

examines those leading international experiences of  the  Halal tourism industry "with application on Singapore" 

and  tries to explain the reasons of  the success of this experience in non- Muslim destinations as a great example of 

the current best practices. It also discusses the growth of   the Islamic travel  in the last decades and  the opportunities 

of Singapore to enhance its share of this travel  inside the global tourist markets.   The paper also reviews in the 

research conclusions the most significant challenges facing this industry in Singapore. The benefits   from this 

experience to be taken by other Muslim and  non-Muslim tourist destinations will also be reviewed. 

   Keywords: Halal Tourism- Experience- Singapore- Trends- Tourist Destinations.    

 

INTRODUCTION 

    Islam religion may include 30% of the world population in the world by 2025 (Horn, 2000;  Arasteh and 

Eilami,2011). In Muslim countries, it is evident that religion (Islam) does have influence on the mode of 

tourism development and marketing,  in Muslim countries, religion also influences tourist behavior such 

as the choice of destinations and tourist product preferences (Weidenfeld and Ron,2008;Arasteh and 

Eilami,2011). It is essential to satisfy Muslim religious needs in the tourism industry, especially related 

to hospitality, attractions, transportation, and food outlets (Hamira Zamani-Farahani,Riyad Eid, 2015).  

   Halal Tourism is one of the most important sectors and is  market segment that is fast growing not only 

in Muslim countries but globally in non Muslim countries like Australia, Taiwan, Korea, Japan. Countries 

in Europe, are specifically catering to  this tourism segment. There are close to 1.7 billion Muslims 

worldwide who are becoming more affluent and traveling with their families and friends. It used to be 

that Muslims travelled overseas for either Hajj  and Umrah. Now they have learned to take time to travel. 

Now it's easier to find Halal food in non-Muslim countries; hotels are also trying to meet Muslim travelers’ 

demands by showing the Qa'aba direction for prayer.( Sureerat Chookaew, Oraphan chanin, Jirapa 

Charatarawat, Pingpis Sriprasert, and Sudarat Nimpaya ,2015).  The development of Islamic tourism gives 

rise to the various business components within the tourism industry which include tour operators, hotels, 

airlines and restaurants to restructure their products and services towards halal or shyariah compliance or 

Muslim friendly to meet the demand of the growing market segment, International tourist arrivals 

worldwide grew by 4% between January and June 2016 compared to the same period in 2015. 

Destinations worldwide received 561 million international tourists (overnight visitors ), 21 million more 

than in 2015( UNWTO World Tourism Barometer,2016). The management of tourism businesses should 

look beyond profit and should adopt good governance from the Islamic perspectives to meet the demand 

of the Muslim travelers (Nor’ain Othman, Rozian Mohd Taha,2016). Singapore is one of the most 

successful destinations which has been able to cater to the needs of both Muslim and non-Muslim 

travelers. The success on the Muslim Friendly Travel " MFT"  market is mainly due to its proximity to 

Indonesia, Malaysia and Brunei as well as having a large local Muslim community. The local Muslim 

population constitutes around 15% of the total population. This has also meant that sizable population of 

Singaporeans does have a better understanding of  some of the faith-based practices and needs of the 

Muslims. Singapore tourism sector is becoming competitive. Arab tourists from Middle East region to 

Singapore would spend about 2 to 3 nights on Sentosa Island then move their stay to a hotel on Orchard 

road for an equivalent duration stay. Singapore is also a favored destination due to its shopping 
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experiences, with the latest designer fashion wear available much earlier than in  other 

destinations.(COMCEC,2016).   

 The strategic location of Singapore at the heart of Asia which is surrounded by a predominantly Muslim 

populated region; a natural gateway to some 350 million Muslim in South East Asian are considered as  

some significant factors  that lead to the growth of Singapore's Halal industry (Abdul Aziz, 2015). While 

not yet established as the Halal industry in ASEAN countries, Singapore is rapidly catching up in being a 

globally recognized  Halal hub. Singapore signed its first free trade agreement (FTA) with the six-Nation-

Gulf Cooperation Council (GCC) in November 2006. Qatar, Kuwait and the United Arab Emirates have 

agreed to recognize the Islamic Religious Council of Singapore (MUIS), Halal Certification and Halal 

Mark. This recognition augurs well for Singapore position as a vital trading hub and it will help boost 

Halal trade between Singapore and the GCC countries. Furthermore, as one of the top non-Islamic 

destination for Muslim tourists by the Global Muslim Travel Index (Reuters, 2015), there is a demand for 

Halal products in Singapore from Muslim tourists and other emerging Muslim tourism markets such as 

Korea and Japan (Norazla A. Wahab et al .2016).  

 

METHODOLOGY 

 The notable  lack of existing work on Halal tourism globally, the novelty of the phenomenon itself and 

the nature of the study " exploratory one "meant it was decided to follow an exploratory line of enquiry 

through using The Descriptive Analytical Method  in order to review all the theoretical ideas and concepts 

of the study ,with using the qualitative and quantitative analysis to get to the most important facts and 

information of the study ,and  prove to what extent these facts are compatible and clarify enough all the 

study concepts . An in-depth  review would be conducted concerning  the different concepts and  

applications of the Halal tourism in relation to the Islamic religious faith to gather the latest development 

on the Halal industry through the data available from the case study of the paper. However, when it comes 

to Islamic tourism /Halal Hotels, there are many ambiguities surrounding the concepts (Henderson, 2010). 

The meaning or concept of Halal tourism may have an overlap or intermingling  in terms of not coming 

up with one concept that may be comprehensive or adequate for  this type of tourism.. Apart from these 

overlaps in the definition of Halal tourism, there is almost agreement between specialists and academics 

on the need to develop specific features and indicators to determine the meaning of Halal tourism  

accurately, it  must be connected and goes in line with all things related to tourism and travel  within the 

limits of Islamic principles and rules, and it is not  restricted to those services and products  provided 

within the borders of Muslim countries, but also  includes the borders of non-Muslim countries that 

provide Sharia-compliant services for Muslim travelers whose purpose  to travel is not solely for religious 

ones, but also for any purpose of travel. 

Islam and tourism 

 There are approximately one and a half billion followers of Islam, making it one of the leading      religions 

globally. Most Muslims reside in the 57 member countries of the Organization of the Islamic Conference 

(OIC), where it is the dominant and often formal or informal state religion (OIC, 2008a; Arasteh and 

Eilami,2011). These are located mainly in the Middle East, the birthplace of the religion, which 

subsequently spread to parts of Africa, South and Southeast Asia (Esposito,1999;Arasteh and 

Eilami,2011). Several of the former Soviet Republics of Central Asia are Islamic and there are sizeable 

Muslim populations in other nations around the world. Muslim life is directed by the holy book of the 

Quran and the Sunnah or Hadith, containing the sayings and deeds of the Prophet Muhammad recalled by 

his companions and family (Zamani-Farahani and Henderson,2010;Arasteh and Eilami,2011). 

The verses of the Quran cited below from the chapters named in brackets endorse travelling with a  view 

to achieving spiritual, physical and social goals. Al-Imran (The Amramites): 137; Al-An’am (Livestock): 

11; Al-Nahl (The Bee): 36; Al-Naml (The Ant): 69; Al-’Ankaboot (The Spider): 20; Al-Room (The 

Romans): 42/9; Saba’ (Sheba): 18; Yousuf (Joseph): 109; Al-Hajj (The Pilgrimage): 46; Faater (Initiator): 

44; Ghafer (Forgiver): 82/21; Muhammad: 10; Younus (Jonah): 22; and Al-Mulk (Kingship): 15’ 

(Pickthall, 1976; Yusuf Ali, 2005;Arasteh and Eilami,2011). The lessons are that more complete 

submission to God is possible through seeing firsthand the beauty and bounty of His creation; grasping 
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the smallness of man reinforces the greatness of God. Travel can enhance health and well-being, reducing 

stress and enabling Muslims to serve God better. It leads to the acquisition of knowledge and is a test of 

patience and perseverance (Zamani-Farahani and Henderson,2010;Arasteh and Eilami,2011).  

During the period of the dark ages, the Islamic religion appeared and spread in many countries in the 

world. With the emergence of this religion, the movement of travel had witnessed a new revival. Travel 

became very necessary in this period in order to escape from the oppression of infidels in Mecca, find 

new places to call for the Islamic religion and  open many countries to annex them to the banner of Islam. 

In this context,  it is worth noting the  religious pilgrimages that have emerged since ancient times to visit 

the holy sites belonging to  the followers of different faiths. These trips are surely still  present, most 

notably the pilgrimage of the Christian religion, which was active in the era of flourishing  travel which 

coincided with the end of the Dark Ages  as well as visiting the Holy Land to atone for sins and obtain 

forgiveness. After the conquest of Makkah and the victory of Islam, traveling to Mecca had become a 

cornerstone for every Muslim  in order to visit the Sacred House of Allah and perform the fifth obligatory 

duty  in the Islamic faith. 

The tourism industry carries two contradictory images within the Islamic religion. It  is a profitable 

industry and brings many benefits to the society as a result  from its development path, meanwhile, the 

other opinion still insists  that tourism is an industry that brings a great deal of social and cultural damage 

on the local society and  stands in a position of contrast with the religious rules or teachings  that 

characterize the eastern society 

The Concept & Development of the Halal Industry 

The word “Halal” (In Arabic: ح ل ا ل  ) means ‘permitted / allowed’. According to Euromonitor, Islamic 

law dictates that Muslims follow Halal standards when consuming goods and services. Aside from food 

and beverages, beauty and personal care products can sport a Halal label, too; and, for services, only 

food service has a physical Halal certification. However, it is still necessary for Muslims to lead the 

halal way of  life – which means their consumption, behavior, dress, social interactions and every other 

aspect of their lives adhere to Islamic beliefs. 

 According to( El Mouelhy,1997;Akyol and Kilinc,2014 ) halal and haram are the two major terms used 

in Islamic dietary laws.while halal means "permitted, allowed, authorized, approved, sanctioned, lawful, 

legal, legitimate or licit", for Muslim consumption, haram, on the other hand, means "not permitted, not 

allowed, unauthorized, unapproved Unsanctioned, unlawful, illegitimate or illicit" (as cited in Hassan 

and Awang, 2009:;Akyol and Kilinc,2014 ). 

The growing of the Halal consumer market is important for the companies, Because Halal sector includes 

various aspects of the daily life such as; food, cosmetic, medicine, textile, finance, logistic, packaging, 

branding, marketing, travel and tourism (Zulkifli et al., 2011; Akyol and Kilinc,2014). Thus, the concept 

of “Halal” indicates more than the food. 

 

  ( Alserhan, 2010:; Akyol and Kilinc,2014) suggests that Halal market can be classified in three    

categories such as food, life style (cosmetics, textile etc.) and services (tourism, finance, transport, 

logistic etc.). These categories are related with each other. He defines the Islamic branding in three 

different ways (Alserhan, 2010; Akyol and Kilinc,2014):  

 

The global Halal industry has grown significantly in recent years.. According to a Thomson Reuters  

report, the Halal food sector will grow to $ 2.5 trillion in sales by 2019, 21.2 % of global food 

expenditure. A 2015 report published in the World Halal Forum estimated that global trade in Halal food 

and beverages was worth US $ 1.4 trillion. According to Société Générale de Surveillance (SGS SA), It 

has been reported that the Halal market is currently worth 16% of the entire global food industry  and is  

predicted to rise to 20% in the near future – with Asia, Africa and Europe accounting for 63%, 24% and 

10% of the markets.( Van der Spiegel, M et al ,2012). Nowadays, Halal tourism has become a popular 

form of tourism which attracting many countries to capitalize on the Muslim market (Suradin,2018). 
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Halal Tourism in Singapore  

     Singapore’s Halal industry is on the rise - with the number of Halal premises rising five-fold for the 

past decade. The country’s cosmopolitan make-up – including a large expatriate and workforce and its 

own Muslim population (at 13.3% of the total population in 2016) – has driven demand for Halal food 

sector. According to AT Kearney, Singapore is one of the countries with a Muslim population with the 

highest purchasing power, and, thus, the country has a high potential market for Halal food after 

Malaysia and Indonesia in the region. Tourism has also played a role in driving demand for Halal 

certified restaurants, cafes and fast food outlets. In 2015, there were 15.2 million tourists who came to 

Singapore - including 2.73 million from Indonesia and 1.17 million from Malaysia, according to the 

Singapore Tourism Board. The country was also voted the most “friendly” non-Muslim destination for 

Muslim tourists in 2015 in a Crescent Rating's Global Muslim Travel Index (GMTI).  

The strategic location of Singapore at the heart of Asia which is surrounded by a predominantly Muslim 

populated region; a natural gateway to some 350 million Muslim in South East Asian are considered as 

some significant factors that lead to the growth of Singapore‟s Halal industry (Abdul Aziz, 2015). 

According to Salaam Gateway report, Singapore's geography makes it an ideal hub for Halal food 

production, trading and re-export. It is close to Muslim-majority Malaysia and Indonesia, supported by 

a highly developed logistics infrastructure for global trade and general trust in the quality of Singapore-

made products and MUIS Halal certification.                     

 

 

Figure(1):The location of Singapore among Southeast Asia Countries  (ASEAN) 

 

Muslim visitor arrivals have reported a good growth over the past years (2010-2014). The following 

Table shows inbound tourism data from 2010 to 2014 and the projections for 2020:  

 

              Table:  Muslim visitor arrivals to Singapore for the period 2010 to 2020 

Year (III III   Year (Inbound Tourism)       2010           2014         2020 

"projections" 

IIr ArrisInbound Muslim Visitor Arrival(Millions) 2.35 3.14 5.19 

Inbound Expenduture By Muslim Visitor (US$ 

Millions) 

3,643 5,159 9,923 

 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          498 

 

Source: CrescentRating, 2015 

   Singapore is a well-established premier financial hub for Asia. In addition, the government has taken a 

strong vision to establish Singapore as a global financial centre. Over the years, the government has 

provided critical support and a wide range of opportunities and incentives for financial institutions to 

expand and grow their businesses in Singapore. This has helped Singapore to attract a number of business 

travelers. Muslim businessmen often  travel to Singapore particularly from the GCC and South East Asian 

region. They have investments in the country. This is because Singapore has a  business environment with 

a high degree of banking confidentiality. Singapore has two major conference venues. The large capacity 

of the venues enables the country to host a number of major conferences and event. Two venues are as 

follows; 

             - Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre. The Urban Redevelopment Authority (URA)   

mentioned Suntec City as one of the largest commercial developments in Singapore. The convention 

centre has a total of 100,000 square meters of space. 

 

                 - Singapore Expo. The Singapore EXPO is the largest convention and exhibition venue in Singapore 

covering over 10 exhibition halls. Major events that were held in Singapore include amongst others  the 

Youth Olympics games, SEA games and Food Expo. Other major events continue to attract Muslim tourist 

from the region and the GCC countries. A website (www.yoursingapore.com/mice/en/events-

calendar.html) contains a comprehensive listing of all events.  ( Muslim Friendly Tourism,2016), 

 

               Halal Facilities in Singapore 

 

               Halal Certification  

  As far as the Halal industry in Singapore is concerned, being the sole recognized Islamic body in 

Singapore, only MUIS is vested with the powers to administer and regulate Halal certification in 

Singapore as stipulated in Section 88 of AMLA (Munir& Abdul Rahman,2016). MUIS  Halal 

certification services were formally started in 1978. The move to set up its Halal Certification Strategic 

Unit was driven by the increasing demand for Singapore products and eating establishments being 

Halal-certified as well as the development of the Singaporean Halal industry. 

. 

There were 9,264 Halal certificates issued by the MUIS in the year 2009 (Singapore Halal Directory 

2012/2013). In 2011, the number of Halal-certified premises stood at 3,000. MUIS then certified more 

than 2,900 premises at 2014 and this number was set to grow to 5000 premises in 2015(Abdul Aziz, 

2015). The Halal products approved by MUIS went up seven times from 2,240 to 15,600 in the last 

decade (Yaacob Ibrahim, 2011). It has been indicated  that MUIS has played an important role as the 

custodian of Halal food assurance for Singapore's 15% Muslim population. Furthermore, the 

burgeoning Halal food industry with the availability of many halal-certified eating establishments also 

helped to foster social interaction between individuals from diverse racial, cultural and religious 

backgrounds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figure(2): MUIS logo 

                                      (Source: MUIS website) 
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              Halal Food 

         Singapore' people are highly mature in their understanding of Halal requirements. In fact, most 

Singaporeans are familiar with the term "Halal". As such it has by far the best Halal food availability 

among the non-OIC destinations. MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) administers and regulates 

Halal certification in Singapore. It issues individual Halal certificates to restaurants, food stallholders, 

food companies or any other eating establishment that complies with the terms and conditions of its 

Halal certification system. Singapore has more than 10,000 Halal certified food outlets. There is a Halal 

certified or Muslim managed food outlet almost everywhere in the island.  It is said that Halal 

certification is part of the Singapore Brand. In some food courts, there is also clear signage to return 

cutlery to Halal and non-Halal counters. The majority of the Muslim population feels that Singapore 

currently has adequate services and facilities to cater to the Muslim visitors, especially when it comes 

to food. ( Muslim Friendly Tourism,2016). 

 

 

Figure(3): Packaged food with green colored Halal logos sold in local  supermarkets 

 

                                                                        (Source: FAS Singapore) 

 

              Airports & Accommodation 

     Singapore’s Changi Airport has proven to be unlike any other airport in the world, time and time 

again. One of the most awarded airports in the world, having won over 490 awards. Muslim passengers 

at Changi Airport do not have to worry about finding Muslim-friendly facilities. Muslim travelers will 

be pleased to know that there are 3 prayer rooms in Changi Airport; with one in each terminal. 

Finding Halal restaurants in Changi Airport will also not be a problem and Muslim passengers will find 

a plethora of Halal restaurants and cafés in Changi Airport to choose from. The airport is home to 

internationally known restaurants like Mc Donald’s, KFC and Burger King, all of which are Halal.  

(Facilities for Muslim Passengers at Changi Airport, by Halal Trip, 02, Oct, 2015)  

     Numerous Muslim-friendly accommodation options are also available in Singapore and to help 

with travel planning, some of the best Muslim-friendly hotels in Singapore have been listed  

by HalalTrip. Due to its popularity as a tourist destination for Muslim travelers, finding a Halal-

friendly hotel will not be difficult. Many hotels offer basic facilities for Muslim guests such as Halal 

food and prayer facilities and several go out of their way to ensure that Muslim guests experience a 

flawless stay.     (4 of the Best Halal-Friendly Hotels in Singapore, by Halal Trip, 02, Oct, 2015) . A 

few hotels are beginning to provide rooms with attached bathrooms that are water friendly. Although 

not widely available, hotels are receiving inquiries as to whether they have water friendly washrooms. 

( Muslim Friendly Tourism,2016) 
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Transports& Attractions   

The traveler can book his  Halal airline meals online and relish the taste of the amazing meal options 

from a variety of International cuisines, as Singapore Airlines, the national carrier of Singapore does 

cater Halal food. Muslim travelers visiting an attraction in Singapore would find them to be very Halal 

friendly. Halal food is generally available in all the major attractions. Some attractions like Universal 

studios also have prayer rooms. Most travel tour operators can make sure that Muslim visitor coming 

through them are catered with Muslim friendly services. Singapore is a preferred travel destination by 

Muslims because of the following;   

             - Family friendliness and safety  

            - High Muslim-friendly services and facilities available  

            - Good Halal awareness and reach to Muslims. ( Muslim Friendly Tourism,2016).  

 

If  Singapore would be  able in the near future  to strengthen its tourism marketing system and programs 

and analyze properly  its available market database, it would achieve more success in the Halal tourism 

industry, especially if this  is based on the SWOT  analysis which  detects the points of  strength, 

weakness, opportunities and threats , this analysis will be of great support  in  identifying the most 

important challenges facing the country through  the process of developing  the industry, especially 

with the presence of all the components which support this kind of development in the country. On the 

other hand, this analysis will also help the country to identify  the negative aspects and the current 

opportunities existing in the Halal tourism industry, in addition to identify these threats that could 

impede or limit the development of the industry and determine how to deal with these challenges by 

adapting  different policies and plans on the management and marketing level. Singapore also may  

expect more success in the Halal tourism industry if a benchmarking system is applied where various 

establishments within the country could get much  benefit from all successful experiences in the Halal 

tourism industry in leading tourism destinations, whether at the  regional or international level.  

 

FINDINGS ABOUT THE HALAL TRAVEL 

       It was clearly proved (in facts and figures) that the Halal industry travel has achieved a great boom 

in the last decades  and expected to achieve more progress in the coming period especially with the 

greatest advances in technology and marketing methods all over the world, the successful destinations 

(Muslim and Non-Muslims ones) would depend heavily on this kind of travel.  

 

Findings of  Halal travel in facts and figures  

One of the most popular types of modern tourism is the so-called "Halal tourism". The spread of this 

type of tourism coincides with the increase in the number of Muslim tourists traveling around the world 

in various tourist trips, whether to  Muslim or non-Muslim countries. World reports estimated global 

travel spending for Muslims in 2014 at about $ 142 billion (11% of world travel spending), and this 

matter gave rise  to get more focus from the part of many tourist destinations on the interests and desires 

of the Islamic travel market in terms of providing tourism products suitable for this market from the 

point of view of the principles of the Islamic law ( Shariah). The latest boom in Islamic tourism (which 

has reached large numbers in recent years due to  those demographic changes which  caused a 

tremendous impact on the variation of the tourist products) has been a great opportunity for some 

countries, notably Singapore, to present themselves differently and distinctly, and that  has led to the 

development of the global Halal tourism industry. The most prominent of these developments is 

represented in  the growth of Islamic travel statistics from different regions. This development was 

accompanied by increased interest in Islamic tourism and the introduction of special products which 

were designated to be unique within the context of the  Islamic tourism market and are always at  the 

forefront of all products offered in  non-Islamic tourist destination for Muslim travelers. 
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Findings of Singapore Halal Experience 

  Singapore has recognized the utmost  importance of the development of the sector of Halal travel, 

which has been very active in recent years as a result of the increase in the number of Muslim tourists' 

trips. This interest has been followed by issuing  a number of important legislative and executive 

policies, The establishment of a special body for Halal certificates is one of the most prominent of these 

bodies in non-Islamic countries, as well as the provision of a variety  of services friendly to the Islamic 

travel market among which  the most important  was  providing facilities related to the performance of 

Islamic prayer in tourist sites such as airports and hotels, as well as providing several Halal food outlets 

in some hotels and restaurants, with giving special  interest in providing the services of the famous 

Ramadan markets and designing comprehensive travel products that are friendly to Muslims for tourists 

of Islamic countries. It is worth noting here that the location of the State of Singapore between the two 

tourist famous countries of Malaysia and Indonesia, and the export of Halal tourism products has helped 

a lot  to make it  enter the tourism market in particular, especially in terms of export and import of 

products and various tourism trips that benefit the consumers of the Islamic world. So that Singapore 

can back up its tourist position in the  future  to join the group of leading tourist countries  not only on 

the level of  the Islamic tourism, but also  at the  level of the  international tourism.   

 

 

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS  

 

Singapore has been able to make the most of  its  ideal geographical location close to the two Islamic 

countries of "Malaysia and Indonesia" and the flow of international tourism to them by introducing itself 

as a center specialized in the production of Halal food and Muslim- friendly products supported  by the 

existence of advanced infrastructure through which it was able to move forward to occupy the leadership 

over the  Non-Islamic destinations offering  Halal tourism products and facilities for the Muslim 

travelers.  Singapore has been also able to create the appropriate legislative environment in line with the 

increase on  international tourism demand for Islamic tourism. It has established the Council of Islamic 

Scholars (MUIS), the Halal certification body, which has witnessed a fivefold increase over the last 15 

years between  2000 -2014, from 533 in 2000, to 2.941 in 2014, "according to statistics of this board" 

increasing  the revenues of certification, from $ 2.2 million in 2013, to $ 2.9 million in 2014. 

 

 Singapore also managed to take advantage of the diversity of its surrounding cultural environment and 

the rich composition of its people to create a great reputation and present itself as one of the largest 

international marketers of the Halal tourism industry, where different multi-ethnic families in Singapore 

are having dinner with their Muslim friends and acquaintances. In addition, Singapore was able to 

benefit from this friendly social climate alongside with its great tourist wealth, logistics capabilities and 

its successful planning for the promotion and development of the Halal tourism industry. The above 

mentioned factors "and others " has contributed greatly to Singapore as one of  the leading international 

pioneers in the field of the Halal travel. 

 

The important position of Singapore as  a big tourist center in southeast of Asia " where it  received  

about 15 million tourists in 2015" and its special position for receiving Islamic tourism  "2.73 million 

tourists from Indonesia  and 1.7 million tourists from Malaysia ", played an important role in creating 

an increased demand for restaurants, cafes and fast food outlets. In this regard ,Singapore  has been 

recognized as a famous  center for exporting the meat  products and live animals to various markets. It 

has exported $79 million worth of these products  to the two countries of Indonesia and Malaysia and 

looks forward to making  further exports to the Gulf countries by signing several agreements " especially  

with the United Arab Emirates.   

 

Singapore's rank as  the most favored  non –Muslim destination for  the   Muslim tourists (GMTI- 2017 

)  will impose  a heavy burden on the country to remain as a leading destination in terms of attractiveness 

to Muslim tourists , and creating a better understanding in dealing  with  the needs of this segment 

through   improving services and facilities within the tourism sector, coinciding  with the intensification 

of international competition inside this sector and the tourist strength  of neighboring countries such as 

Malaysia "with the highest record globally in the Halal tourism industry". The maintenance of  
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Singapore's distinctive international reputation in the field of  Halal tourism will be the biggest challenge 

for the country , with the existence of very strong competitors in the region. 

 

Finally, the tourist countries, both Muslim and non-Muslim ones, are invited to take advantage of 

Singapore's leading international experience in the field of Halal tourism, the opportunity     " in 

particular" is available to some Islamic countries to provide Halal tourism products without the need to 

make great efforts in providing them, on the other hand,  the marketing of Islamic  tourism " in Non-

Muslim tourist countries "will not find it difficult to know and identify  the preferences and tastes of 

different segments of the Muslim market because those preferences of Muslim consumers are almost 

specific and distinct within the context of Islamic travel market. Both Muslim and non-Muslim countries 

should focus on strengthening and improving  the Halal tourism sector, which has been booming in 

recent years, by  developing  the accompanying infrastructure and the various means of technology, 

including the creation of an effective  advertisement for  the  industry. 
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Abstract 

Halal today is no longer focused on food and beverages manufacturing but also halal pharmaceuticals, cosmetics, 

logistics, consumer goods and Muslim friendly hospitality services. Changes in the Muslim lifestyle and spending 

ability have a positive impact on the growth in the global halal industry market. Advancement in communication 

technology, availability of online information on Muslim friendly hospitality globally, the increasing awareness 

on the needs of Muslim travellers including halal food, prayer facilities, Muslim friendly accommodation, Muslim 

friendly tourism products and activities, and Muslim friendly tour guide are identified as the major factors that 

attract Muslims to travel. The Muslim friendly hospitality services are Shariah guided requirement for tourism 

industry players in setting up an assurance system to preserve the integrity of products and services provided for 

Muslim travellers (Department of Standard Malaysia, MS 2610:2015 Muslim Friendly Hospitality 

Services_Requirements). From the economic point of view with more than 50 Muslim countries (no less than 1.6 

billion Muslims) huge opportunities await those who are willing to meet the demands for Muslim-friendly 

hospitality products and services. Muslim tourist expenditure growth is estimated to be approximately 4.79% per 

annum on average from 2012 – 2020 and by the year 2020, growth in Muslim travel is expected to touch 4.8%, 

significantly higher than the global figure of only 3.8%. It is also revealed that of the Top 20 countries exhibiting 

the largest growth in tourism expenditure between 2005 –2010, 25% is from Muslim-majority OIC-member 

countries. Offering tourism products and services that are Shariah-compliant opens them up to this increasingly 

affluent tourist market that would otherwise not spend their money on them, thus enabling the products and 

services to be enjoyed by everyone, i.e. both non-Muslims and Muslims. Among the factors that increase the 

opportunity in Muslim friendly hospitality services in Malaysia covers various sectors such as transportation, 

tourist arrival points such as airport, accommodation, dining, prayer facilities and ground handling. Realising the 

great economic gain offered  by the industry and the huge potential offered by Muslim friendly tourism hospitality 

services certain countries such as Malaysia, Indonesia, Thailand, Australia, New Zealand  government and related 

tourism hospitality agencies play a proactive role to enhance products and services which are suitable for Muslim 

tourist. Steps are taken to enhance the infrastructure in the industry. Hence, in order to do so it is important to 

know and understand its requirements and the needs of the Muslim travellers particularly. The discussion will be 

divided into three main parts as follows.  

Part I will highlight the growth of the Halal industry in Malaysia as well as globally. This section will further 

deliberate on the emergence of Muslim friendly hospitality industry in Malaysia as well global market, its 

contribution to the national GDP, its potentials and factors that support the growth of the industry. This part will 

also discuss the initiatives taken by the relevant agencies in order to support the growth and sustainability of the 

Muslim friendly hospitality services in Malaysia.   

Part II will highlight the needs of Muslim travellers especially when travelling to non-Islamic countries. This 

section will discuss the Management responsibility in ensuring their hospitality facilities and services are suitable 

for Muslim guest. This section will touch on the specific requirements that suit the Muslim travellers including 

ideal concept of Muslim friendly accommodation, Muslim friendly tourism products selection, Muslim friendly 

tour guide, Muslim friendly tourism package, prayer facilities, and halal food. This section will also discuss type 

activities, services and tourism products which are not suitable for Muslim tourist. The discussion will be based 

on Malaysian experience in managing Muslim friendly hospitality services with a special reference to Malaysian 

Standard MS 2610:2015 Muslim Friendly Hospitality Services_Requirements. This part will highlight the finding 
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that Muslim friendly hospitality services is doable and manageable even in a non-Islamic country such as Japan, 

Korea, China, Singapore, Australia, and Europe.   

Part III will discuss the prospect and challenges of Muslim friendly hospitality services in Malaysia and globally. 

Among others it will highlight certain global issues that may have hampered the growth of the industry directly 

and indirectly. The occurrence of such problems does not only happen in a non-Islamic country but also in an 

Islamic country such as Malaysia. In Malaysia for example certain organization such as hotel prohibits female 

Muslim workers at wearing hijab or head cover to be stationed at the front office. This scenario suggested that the 

hotel management had failed to understand the fundamental rights of its Muslim workers. Besides, Islamaphobia 

is also a threat to the growth of Muslim friendly hospitality services globally. Moreover unavailability of Muslim 

friendly facilities such as halal food restaurant, inadequate information on Muslim friendly hospitality services, 

prayer facilities and the like may also influence the growth of the particular industry in many countries. Hence, 

tourism attraction and availability of tourism products alone are insufficient to attract Muslim tourist to travel.       

Key words: Muslim friendly, needs, prospects, challenges       

 

BACKGROUND/ OBJECTIVES AND GOALS 

The Halal industry today is no longer focused on food and beverages manufacturing but has developed 

into other areas such as halal pharmaceuticals, cosmetics, logistic, consumer goods and more recently, 

Halal tourism or Muslim friendly hospitality services. Changes in the Muslim lifestyle and spending 

ability has left a positive impact on the growth in the global Halal industry market. In relation to Halal 

tourism or Muslim friendly hospitality services in particular, the advancements in communication 

technology including the availability of online global information on Muslim friendly hospitality 

products and services has allowed Muslim travellers to make choices that they are comfortable with 

when travelling abroad.  

The increasing awareness on the needs of Muslim travellers include the need to provide halal food and 

beverages, prayer facilities, Muslim friendly accommodation, Muslim friendly tourism products and 

activities, and Muslim friendly tour guide are identified as the major factors that Muslims consider when 

travelling. The Muslim friendly hospitality services are Shariah guided requirement for tourism industry 

players in setting up an assurance system to preserve the integrity of products and services provided for 

Muslim travellers (Department of Standard Malaysia, MS 2610:2015 Muslim Friendly Hospitality 

Services_Requirements). From the economic point of view with more than 50 Muslim countries (no less 

than 1.6 billion Muslims) huge opportunities await those who are willing to meet the demands for 

Muslim-friendly hospitality products and services. This is manifested in the growth of Muslim tourist 

expenditure which is estimated to grow at 4.79% per year. (On average from 2012-2020). In fact the 

Muslim travel growth is expected to come up to 4.8% by the year 2020. This is higher that the global 

tourist expenditure growth which is only expected to rise at 3.8% within the same approximate average. 

(PEMANDU Report on Tourism & Hospitality, 2016) 

Data collected by COMCEC in 2016 also showed that, 25% from the top 20 countries that exhibited the 

largest growth in tourism expenditure were Muslim-majority OIC member countries. (COMCEC 

Report, 2016) There is a direct correlation between the increase in affluent tourist market and the 

introduction of Halal tourist products and services to the public. Inadvertently, it was also found that the 

offering of these products could be enjoyed everyone by both non-Muslims and Muslims. (COMCEC 

Report, 2016) 

Opportunities in Muslim friendly tourism covers various sectors, beginning from the moment the travel 

begins which includes transportation. This would then continue to also include considerations given on 

tourist arrival points such as the airport, accommodation, dining, prayer facilities and ground handling. 

Realising the great economic gain offered  by the industry and the huge potential offered by Muslim 

friendly tourism hospitality services, the government of certain countries such as Malaysia, Indonesia, 

Turkey, Qatar, (OIC Member countries) and Thailand, Japan, Korea, Australia and New Zealand (non-

OIC countries) as well as related tourism hospitality agencies now play a proactive role to enhance 
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products and services which are suitable for Muslim tourists. Among the steps taken by these 

governments are to enhance the infrastructure in the industry. 

METHOD 

This paper is prepared based on analysis of several reports and findings made, among others by Tourism 

Malaysia Annual Report 2016, COMCEC 2016 (Muslim Friendly Tourism: Developing and Marketing 

MFT Products and Services In the OIC Member Countries), analysis of Malaysian Standard MS 

2610:2015 Muslim friendly Hospitality Services_requirements (Department of Standard Malaysia), 

Dinar Standard (2003), Cresentrating (2015), Malaysia National Key Result Area (NKRA) and National 

Key Economic Area (NKEA) by PEMANDU 2016.  Other sources such as journal articles are also relied 

on in writing this article. 

 

RESULT  

This paper highlights the economic potentials in Muslim Friendly Hospitality/tourism, factors that 

support/influences the growth of the industry, the problems that are faced by the service providers in 

general and some proposal to overcome the challenges.  

The Emergence of Muslim Friendly Hospitality Services  

One of the key foreign exchange earners in Malaysia involves the tourism industry. The tourism industry 

contributes to the Malaysian economic growth, attracts investments and provides employment. The 

Malaysian tourism industry relies primarily on the year long warm weather, eco-diversity and beautiful 

beaches and landscapes. In 2016, Malaysia shows 25 million tourist arrivals which contributed to RM60 

billion in receipts. (PEMANDU Report, 2016) 

According to Henderson (2003), Hashim, Murphy and Hashim (2007) have traced the beginnings of 

Malaysia to be recognised as a Muslim majority country that is geared at promoting Islamic tourism. 

Based on a study done on ten official tourism websites as well as six official state sites that promotes 

tourism, only one website (Sabah tourism) that shows a scantily dressed woman in their website. 

Meanwhile, the other websites have continuously portrayed Malaysia as a Muslim friendly to tourists. 

(Fateemah and Badaruddin, 2015) 

The halal or Muslim-friendly travel market is among the fastest growing segment in Malaysia and the 

world. (PEMANDU, 2016) In Malaysia the growth in the industry is very much supported by several 

surrounding factors, which includes, among others a stable political environment, abundance choice and 

availability of certified halal food and beverages, tourist destinations that are well connected with 

covered pedestrian walkway, abundance choice of Muslim friendly tourism products selection such as 

eco-tourism, cruise tourism, international events, Dedicated Entertainment Zones (DEZ), regulated local 

spa industry, golf tourism, business tourism specifically in the area of meetings, incentives, conventions 

and exhibitions (MICE), and etc. (PEMANDU, 2016) To ensure convenience for Muslim travellers, 

these places are equipped with choices for Muslim friendly accommodations, prayer facilities, wash 

rooms, and the like. (PEMANDU, 2016)    

The existing tourism infrastructure are further strengthened through the Tourism National key Economic 

Area (NKEA), which involves collaborative efforts between the Ministry of Tourism and Culture, 

Ministry of Finance, Malaysia Airports Holdings, Tourism Malaysia, Association of Malaysian Spas 

(AMSPA), Ministry of Housing and Local Government, Ministry of Health, Ministry of Human 

Resources, Ministry of Home Affair other Government agencies and the private sector have been 

enhanced to help secure Malaysia’s position as a leading tourist destination. Twelve Entry Point Projects 

were introduced in this NKEA to help meet the country’s targets by 2020. (PEMANDU.gov.my).  

This target is achievable if the progress is observed whereby in 2016, Malaysia received a total of 26.8 

million tourist arrivals compared to 2015 which recorded a total of 25.7 million tourist arrivals. 

(PEMANDU, 2016) It was discovered that, the ten main areas that top 10 tourist generating markets to 

Malaysia include Singapore (13.3 million), Indonesia (3.1 million), China (2.1 million), Thailand (1.8 
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million), Brunei (1.4 million), India (0.64 million), South Korea (0.44 million), the Philippines (0.42 

million), Japan (0.41 million) and the United Kingdom (0.40 million). (PEMANDU, 2016)  

Reliance on the Muslim friendly hospitality has also contributed to the rise in the international tourist 

expenditure in 2016, whereby there was a significant rise from RM69.1 billion in 2015 to RM82..1 

billion in 2016 which sees an 18.8% within one year. (PEMANDU, 2016) 

Data shows that the tourist expenditure mainly went to shopping (31.7%), accommodation (24.9%) and 

food & beverages (13.1%). In terms of Muslim tourists, the top five per capita was still dominated by 

the West Asia markets and in unchanged positions as compared to 2015: Saudi Arabia (RM10,185.7) 

(+3.9%), Kuwait (RM8,534.1) (+0.9%), Oman (RM7,853.4) (-1.4%), UAE (RM7,689.0) (+0.7%) and 

Iran (RM6,696.7) (+11.3%).  

Meanwhile, the three main reasons for visiting Malaysia were for holidays (52.8%), visiting friends 

and relatives (VFR) (18.9%) and for business (8.5%). (Tourism Malaysia Annual Report 2016). 

Factors influencing growth of Muslim Friendly Hospitality Services 

Accessibility 

Malaysia has one of the best air transport hubs in the South East Asia region that offering premium and 

low-cost flights for travellers. In 2016, Malaysia recorded a total of 2,969 international flight frequencies 

a week into Malaysia compared to 2,874 international flight frequencies a week in 2015. Seat capacity 

also saw an increase of 4.5% from 572,212 seats in 2015 to 598,089 seats in 2016. For the ASEAN 

market, a total 1,700 flights were offered weekly with a total of 288,652 seats per week. Laos recorded 

a 133% growth in available flights compared to 2015 with the increase of flight frequency from three 

times a week in 2015 to seven times a week in 2016. Correspondingly, capacity also went up to 1,260 

seats in 2016 compared to 540 seats in 2015. Meanwhile, for Indonesia, the 553 weekly flight frequency 

offering 92,261 seats was successful in increasing tourist arrivals from this market. Also supporting the 

growth was the introduction of new destinations in Malaysia by low-cost carriers. 

 

International tourism promotion 

In 2016, Tourism Malaysia organised and participated in approximately 180 promotional programmes 

through its 35 overseas offices and eight marketing offices. These international tourism promotion 

activities comprised of sales missions and roadshows, tourism exhibitions and expositions, seminars and 

workshops, advertising campaigns, publicity programmes, mega familiarisation trips as well as the 

promotion of niche tourism products. These had strengthened the relations and cooperation between 

Tourism Malaysia and travel agents, airlines and corporations. In addition it also helped in promoting 

Malaysia and its tourism products, enhanced front liners’ product knowledge of Malaysia and added 

value to the tourism packages developed by the travel agents. 

 

Research, Seminars, Conferences and Education 

To increase awareness and to enhance the knowledge of Malaysia’s tourism partners globally  and the 

local tourism service providers on the development of tourism policy, tourism products and related 

activities seminars, conference, round table discussions were frequently conducted. In the year 2016 for 

instance a total of 52 seminars, workshops and publicity on tourism programmes were 

conducted.(Tourism Malaysia Annual Report 2016). In addition, the local Public and private higher 

learning institutions are engaging in various researches related to tourism and Muslim Friendly 

hospitality services. Several local and international conferences related to tourism and Muslim friendly 

hospitality services were conducted with an objective to disseminate the updates and latest information 

on Muslim Friendly Hospitality Services (MFHS) in Malaysia and global. Interestingly, to create 

awareness among the students at higher learning institution several public and private universities as 

well as colleges offering courses in Degree and Diploma level on Muslim Friendly Tourism and Muslim 

Friendly Hospitality Services. Students are exposed to the Muslim friendly hospitality market scenarios, 

the best practices good governances in Muslim friendly hospitality, and most importantly the way 
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towards certification in Muslim Friendly Hospitality Services in Malaysia. Moreover, there has been 

several short term and long term researches on Muslim Friendly Hospitality Services being conducted 

utilising research grant under the purview of the Ministry of Higher Education Malaysia 

(MOHE).(Example)        

      

Muslim Friendly Facilities  

Malaysia is a country where Muslim is majority. In a survey conducted by Dinar Standard (2013) 

Malaysia emerged as one of the world’s favourite destinations among Muslim travellers, alongside 

Turkey and the United Arab Emirates (UAE). Among reasons that attracted the Muslim travellers to 

Malaysia were prayer facilities which are available and easily found at almost every public places 

including primary arrival points and shopping mall, abundance choices of halal food and beverages 

ranging from the Malay cuisine, halal Chinese food, halal fast food, halal Western food, halal Indian 

food and etc, hotels catering to the needs of Muslim guests.  Being an Islamic country which places 

great emphasis on the comfort and convenience of its Muslim residents and guests Ramadhan buffet and 

iftar is also available at most hotels in Malaysia. The Islamic environment and atmosphere play an 

important role in ensuring sustainability of Muslim Friendly hospitality in Malaysia in particular and 

the world.  

 

Muslim Friendly Hotel Concept  

Besides the above factors in Malaysia almost every hotel (from the three stars to the five stars) provides 

facilities particularly rooms which are suitable for Muslim guests.  Generally every hotel room have the 

qiblah signage (direction facing the kaabah) (MS2610: 2015) which is the primary requirement for every 

Muslim in order to perform their solah (prayer). A sample of a qiblah signage most commonly used in 

hotels can be seen below.  

 

Aside from that, the bathroom is also equipped with a hand shower (bidet) which is required by almost 

every Muslim in Malaysia and other neighbouring countries such as Brunei, Singapore, and Indonesia. 

(MS 2610: 2015) This facility is highly needed in order to facilitate ablution and cleansing one’s body 

after using the toilet.   

The MS 2610: 2015  - Muslim Friendly Hospitality Services - Requirements 

Muslims travel for many reasons. One may travel for religious purposes such as performing Hajj and 

umrah at the two Holy land i.e Makkah and Madinah. Aside from that, many Muslims travel for the 

sake of business, leisure, research and education, visiting family members, visiting Islamic historical 

sites, sports and etc. Regardless of their reasons for travelling, the upper most consideration for many 

Muslims in making decision for choosing their destination includes place to stay which is suitable to the 

needs of Muslim (Muslim friendly accommodation or hotel), availability of halal food, prayer facilities, 

tourism products and places to visit that suits their religious requirements, Muslim friendly tourism 

packages and a tour guides that are able to understand the needs of the Muslim. These requirements may 

be easily available when travelling to Islamic countries. However, Muslims may face difficulties when 

travelling to places or countries where Muslims are the minority. This section will discuss the 

Management responsibility in ensuring their hospitality facilities and services are suitable for Muslim 

guest. This section will touch on the specific requirements that suit the Muslim travellers including ideal 

concept of Muslim friendly accommodation, Muslim friendly tourism products selection, Muslim 

friendly tour guide, Muslim friendly tourism package, prayer facilities, and halal food. This section will 

also discuss type activities, services and tourism products which are not suitable for Muslim tourist. The 

discussion will be based on Malaysian experience in managing Muslim friendly hospitality services with 

a special reference to Malaysian Standard MS 2610:2015 Muslim Friendly Hospitality 

Services_requirements. This part will highlight the finding that Muslim friendly hospitality services is 

doable and manageable even in a non-Islamic country such as Japan, Korea, China, Singapore, Australia, 

and Europe.  
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Muslim friendly hospitality services are Shari’ah guided requirements for tourism industry players in 

setting up an assurance system to preserve the integrity of products and services provided for Muslim 

travellers.(MS 2610:2015). The standard is developed with an objective to facilitate the service provider 

in Malaysia in particular to understand the need of Muslim travellers. Under the standard MS2610:2015 

the organisation is under an obligation to ensure that the accommodation premises are in compliance 

with the requirements set in this standard. Among other things the organisation must ensure that the 

premise and its compound is free from prohibited animals which classified as sever najis (filth) under 

the Islamic Law. These include dog and pig and its derivatives. In the context of Malaysia, if the 

accommodation or place is contaminated with najis (filth) from those animals (intentionally or 

unintentionally) a ritual cleansing (samak) must be performed (MS 1500:2009/ SERTU Guideline, 

JAKIM, 2013). In summary, Muslim travellers need can be summarised as follows:  

 

The life of a Muslim is regulated by the Islamic religion. The above information indicates that for 

Muslim to make decision in choosing a place to stay during their travel that place must have facilities 

that may facilitate them to perform their Solat (prayer). These include a room with qiblah signage and a 

wash room with hand shower (bidet), The food and beverage they choose it has to be halal which means 

it must comply to the Sha’riah requirements. In addition, the tourism destination and tourism products 

must be permissible by Islamic law. In summary, any kind of activity, products and places which are 

non-complying to Sha’riah requirements such as a visit to beer factory, casino, and tattoo shops, public 

bath house (free mixing of male and female) are prohibited.    

Challenges of Muslim friendly hospitality 

Study and research on Muslim friendly hospitality suggests that the industry is facing certain challenges 

which require immediate attention from the relevant tourism agencies and authorities. It is feared that 

these challenges could hamper the positive growth in the industry. The occurrence of such problems 

does not only happen in a non-Islamic country but also in an Islamic country such as Malaysia. In 

Malaysia for example certain organization such as hotel prohibits female Muslim workers at wearing 

hijab or head cover to be stationed at the front office. This scenario suggested that the hotel management 

had failed to understand the fundamental rights of its Muslim workers. Besides, Islamaphobia is also a 

threat to the growth of Muslim friendly hospitality services globally. Moreover unavailability of Muslim 

friendly facilities such as halal food restaurant, inadequate information on Muslim friendly hospitality 

services, prayer facilities and the like may also influence the growth of the particular industry in many 

countries. Hence, tourism attraction and availability of tourism products alone are insufficient to attract 

Muslim tourist to travel. In summary the challenges could be simplified as follows: 

Standardization and Certification 

Certain countries such as Malaysia may have developed guidelines, standard, training modules for the 

local usage. However, the Muslim friendly Hospitality industry global may require a universal Halal 

certificate and Muslim-friendly measurement, coupled with the wide variations in Halal policies and 

procedures in order to ensure its sustainability. The discrepancies and/or lack of standardization create 

confusion for companies seeking to address the MFT market especially when in certain instances there 

is more than one certification body within the boundaries of a single country with each having different 

requirements for Halal certification.(COMCEC, 2016) To deal with this challenge, service providers 

need to monitor closely the development of the MFT industry and the areas of halal compliance and 

certification. This is an area where governments and related agencies could play an important role in 

terms of cooperating to create a unified standard or raising the awareness of standards and certification 

procedures. An example of this is the Japanese government’s efforts in raising awareness among the 

tourism industry of the importance of the MFT sector and the requirements for certification for the 

various providers. 

Lack of Well-Developed MFT Products and Services in many Countries 

There is a large discrepancy between OIC countries in terms of the level of development of MFT 

products and services. While countries such as Malaysia, Turkey and the United Arab Emirates provide 

an advanced level of MFT services, many OIC countries lack these services and are especially behind 

in promoting the MFT services they do have. (COMCEC 2016) 
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Catering to Muslim and Non-Muslim Tourists 

The practice of not offering alcohol is a big issue for international hotel management companies who 

feel that alcohol availability is expected by their guests. Beyond the fact that serving alcohol entails a 

loss of lucrative alcohol revenues, it is also seen as having an indirect negative influence on the number 

of diners at the hotel restaurant and also the number of hotel guests. Some of the providers in the industry 

have found other ways to increase revenues by providing banquets as another service to their guests. 

Some destinations manage to solve the problem of accommodating Muslim and Non-Muslim tourists 

by designating separate areas for each group that cater to their differing needs.  

Marketing to Muslim and Non-Muslim Tourists 

Marketing to Muslims can be a challenging task in certain situations. In the case of hotels, they can 

market themselves as a family-friendly hotel without using the terms “Muslim” or “Halal”. A successful 

example of such marketing approaches is the Al Jawhara hotel group, which is Dubai-based; it promotes 

itself as providing “unique family oriented hospitality”. (COMCEC, 2016) Shaza Hotels is another 

example of successful branding as an “authentic Arabian hospitality” provider.(COMCEC, 2016) Both 

hotel groups have managed to create a marketing message that can appeal to both Muslims and non-

Muslims consumers.  

Financing MFT Products and Services 

Despite the positive growth and potentials in Muslim friendly hospitality, the industry is faces quite a 

big challenge in getting investors in general to finance the development of MFT products and services. 

In the hotel industry for instance, investors are afraid of loss of revenue in food and beverage if they 

invest in dry hotels. For non-real estate travel ventures, it’s proving quite difficult to secure financing as 

investors shy away from such projects. (COMCEC 2016). It is also discovered that the cost for 

establishing a Muslim-friendly business can also be beyond their means. In non-Muslim countries where 

the cost could be quite prohibitive, governments have provided support to private sector companies to 

help them adapt their businesses to Muslim traveller needs as well as to meet the Halal certification 

requirements. Japanese local governments have tried to encourage local businesses to cater to Muslim 

travellers’ by offering these businesses subsidies to help them develop Halal products as well as obtain 

Halal certification. In 2015, Tokushima local government in western Japan held meetings on Halal 

standards for businesses to encourage them to obtain Halal certification. It has offered subsidies of up 

to 1 million yen ($8,515) to businesses that are working toward obtaining Halal certification. (Japan Inc. 

Goes Halal.” Nikkei Asian Review. 16 Jan. 2015. Web. 1 Mar. 2016).  

 

CONCLUSION 

Based on the above findings, the Muslim friendly hospitality does indeed have a huge potential and a 

great future if all the challenges are overcome. This will require a concerted effort from the Government 

sector together with the relevant service providers as well as those who are responsible for the 

certification process. This will require a comprehensive understanding of the existing standard such as 

the Malaysian Standard(MS2610-2015). However, it cannot stop there. It is the time to move forward 

and legislate certain key areas relating to Muslim friendly hospitality products and services 
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Абстракт 
Казахстан - родина кочевых племен, в древние времена Казахстан был перекрестком путей 

связывающим Индию, Китай, Ближний Восток, поэтому большой участок Великого Шелкового пути 

проходил по территории Казахстана. 

В связи с этим, казахам всегда была характерна терпимость к другим религиям.  

В настоящее время Республика Казахстан является унитарным государством с президентской формой 

правления, утверждающим себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, 

высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Казахстан занимает 

четвертое место среди стран СНГ по количеству численности мусульманского населения [1].  В 

республике насчитывается 7 131 346 мусульман, что составляет почти 47 процентов населения.  

В мае 2016 на проходившем в Татарстане Исламском экономическом саммите при обсуждении 

развития мировой халяль-индустрии  Комитетом технического регулирования и метрологии 

Республики Казахстан совместно с Исламским банком развития и Германским обществом 

по международному сотрудничеству была обговорена реализация проекта Reverse Linkage («Обратная 

связь»), целью которого является предоставление Казахстану технической помощи по созданию 

халяль-индустрии на основе международного опыта.  

Особым толчком к активному развитию сети халяльных отелей послужил 2011 год, когда Республика 

Казахстан встала во главе ОИС, а Астана и Алматы принимали у себя Азиаду, куда большинство 

спортсменов приехали из мусульманских стран. Уже сейчас в некоторых казахстанских гостиницах для 

мусульман предоставляют не только услуги первой необходимости – такие как разрешенное питание и 

кувшин для омовения, но и пытаются создать соответствующую атмосферу, например, в комнатах 

имеются Коран, четки и молитвенный коврик. 

 Сегодня  Казахстан предоставляет все существующие виды туризма – познавательный, этнический, 

экологический, халяль и др. Для туристов предлагается большое количество маршрутов путешествий 

по всей территории Казахстана, где совмещен экологический и халяль туризм. 

Ключевые слова: халяль туризм, халяль-индустрия,  экотуризм 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ХАЛЯЛЬ-ТУРИЗМА В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Казахстан – это огромная территория горных вершин, ледников, пустынь, каньонов, чистых 

горных озер и рек. Казахстан занимает 9 место в мире по территории. 

Казахстан - родина кочевых племен, в древние времена Казахстан был перекрестком путей 

связывающим Индию, Китай, Ближний Восток, поэтому большой участок Великого 

Шелкового пути проходил по территории Казахстана (1400 км). 

В связи с этим, казахам всегда была характерна терпимость к другим религиям. Ислам же в 

Казахстане исповедуют в основном казахи, узбеки, уйгуры, дунгане, таджики, киргизы, 

туркмены, а также татары и башкиры, ряд традиционно исламских народов Северного 

Кавказа, азербайджанцы, а также есть и русские, принявшие мусульманство, в основном 

суннитского толка. 

Однако, казахам всегда были чужды политизация Ислама, противостояние светской власти и 

религиозной элиты, нетерпимость к иноверцам, религиозный фанатизм. За последнее 

десятилетие эти исторические предпосылки подкрепляются в республике взвешенной 

государственной политикой в области межконфессиональных отношений, которая формирует 

устойчивый иммунитет общественного сознания к радикализму. 
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В настоящее время Республика Казахстан является унитарным государством с президентской 

формой правления, утверждающим себя демократическим, светским, правовым и 

социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, 

права и свободы. Казахстан занимает четвертое место среди стран СНГ по количеству 

численности мусульманского населения [1].  В республике насчитывается 7 131 346 

мусульман, что составляет почти 47 процентов населения.  

Вместе с тем необходимо отметить, что развитие халяль-индустрии для Казахстана – дело 

относительно новое, связанное со множеством тонких моментов, однозначно оценить 

которые порой не могут ни светские власти, ни представители духовенства [2]. Поэтому 

в решении таких вопросов, как анализ требований к услугам, сырью, производственным 

помещениям, транспортным средствам, спецодежде, упаковке и маркировке, используемых 

в организации халяль-услуг и изготовлении халяль-продуктов не обойтись без изучения 

международной практики.  

Опыт зарубежных коллег осваивают как религиозные, так и светские структуры. 

Представители Духовного Управления Мусульман Казахстана (Далее – ДУМК), например, 

принимали участие в программах обучения, инициированных малайзийским JAKIM, 

сингапурским органом халяль-сертификации. В мае 2016 на проходившем в Татарстане 

Исламском экономическом саммите при обсуждении развития мировой халяль-индустрии  

Комитетом технического регулирования и метрологии Республики Казахстан совместно 

с Исламским банком развития и Германским обществом по международному сотрудничеству 

была обговорена реализация проекта Reverse Linkage («Обратная связь»), целью которого 

является предоставление Казахстану технической помощи по созданию халяль-индустрии 

на основе международного опыта. В январе 2017 в Казахстане побывали малайзийские 

эксперты, которые предложили свои рекомендации по разработке стандартов, включая 

определение новых областей внедрения халяль, развитие системы сертификации 

и аккредитации, повышение заинтересованности предприятий.  

На сегодня в Реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан до сих пор отсутствуют 

органы подтверждения соответствия халяль-индустрии, в законодательстве не проработаны 

нормативные требования к проведению процедур подтверждения соответствия, 

а сертификаты, которые все же были выданы, не значатся в реестре зарегистрированных 

сертификатов соответствия на предоставление халяль-услуг Государственного реестра 

системы сертификации РК. 

Отсутствие государственного регулирования востребованного сегмента рынка привело 

к тому, что тренд халяль стали активно использовать недобросовестные предприниматели, 

чьи услуги и продукция, технологии на самом деле не соответствуют установкам, 

оговоренным исламом. 

Однако принять меры воздействия к таким компаниям непросто – во-первых, опять же из-за 

неимения инструментов государственного регулирования, во-вторых, в светской стране 

религия отделена от государства. 

В 2016 году впервые на территории суверенного Казахстана была создана компания «Халал 

Даму», специализирующаяся на деятельности в сфере стандартизации и сертификации 

халяль-услуг. В команде «Халал Даму» работают более 100 человек. Это эксперты, 

технологи, инспекторы-контролеры, ученые с шариатским образованием, выдающие 

фетвы, то есть решения, касающиеся соответствия канонам шариата. Различные халяль- 

услуги/ и продукция  проходит тщательное исследование. 99% сотрудников «Халал Даму» 

имеют высшее духовное образование, это соответствует главному требованию 

Малайзийского департамента исламского развития (JAKIM) – международного 

аккредитационного органа, который у себя в стране выдает халяльные сертификаты 
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Еще одна составляющая, без которой невозможно выдержать условия халяль, связана 

с подготовкой кадров. Это должны быть высокопрофессиональные кадры,  знающие какие 

требования предъявляются к выполнению условий халяль. 

Несомненно, мировая халяль-индустрия стремительно растет на фоне увеличения 

численности населения исламских стран и средних показателей дохода населения, 

проживающего в этих государствах. В частности, мусульманский туристический рынок 

стремительно развивается. Сейчас это очень прибыльный сектор туризма. Значительный рост 

популярности туристических услуг у молодого поколения мусульман сигнализирует о 

высоком потенциале спроса на товары и предложения для мусульман на международном 

рынке туризма. Туризм среди молодого поколения мусульман стремительно растет. Это 

связано с тем, что платежеспособные путешественники гораздо активнее своих родителей 

интересуются экзотическими направлениями и дальними странами.  

Исследователи всего мира заметили, что ценности молодежи все больше смещаются от 

приобретения товаров к получению впечатлений, например, от путешествий. Для молодых 

мусульман путешествие – это больше, чем просто отдых. Его часто рассматривают в качестве 

возможности для личного роста и развития, поиска новых впечатлений и общения с семьей и 

друзьями. Поэтому, по мере того как рынок мусульман-миллениалов (людей нового 

тысячелетия) продолжает расти, нет никаких сомнений в том, что они станут основным 

драйвером роста для индустрии туризма. Поставщики услуг, которые хотят выйти на этот 

сегмент, должны понимать их отношение к путешествиям и их ценности, такие как 

аутентичность, доступность и удобство, при этом важно позаботиться и об их религиозных 

потребностях и запросах, считают эксперты. 

Согласно статистическим данным, сейчас в мире примерно миллиард мусульман моложе 30 

лет, они составляют 60% населения большинства мусульманских стран. Молодое поколение 

мусульман было определено как ключевой фактор роста рынка мусульманского туризма. 

Предполагается, что к 2030 году мусульмане составят 29% от всего мирового населения в 

возрасте от 15 по 29 лет.  

В ближайшие 5–10 лет мусульманский туристический рынок достигнет пика по уровню 

доходов, расходов и количеству поездок. Страны, претендующие на кошельки мусульманских 

туристов, оцениваются по удобству семейного отдыха, безопасности и доступности 

халяльных продуктов. Казахстан по этим критериям, судя по результатам исследования, 

представляет интерес для туристов-мусульман. 

Исследовательский центр «CrescentRating» опубликовал рейтинг самых привлекательных и 

удобных стран для путешественников-мусульман в 2017 году [3]. Лучший показатель среди 

стран СНГ - у Казахстана: 16 строчка из 130 возможных (Рисунок 1). 
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В стране созданы условия для развития данного сегмента рынка, активно развивается 

производство халяль-продукции, внедряется система исламского банкинга, появляются 

первые халяль-гостиницы. 

Все больше стран предлагают отдых, соответствующий стандарту халяль, при этом 

количество компаний предлагающих халяль-отдых невероятно мало. Вообще же, говоря о 

халяль-туризме многие мусульмане Казахстана подразумевают Хадж или Умру, т.е. в данном 

случае мы говорим о внешнем туризме. 

В Казахстане созданы туристические компании, стремящиеся сделать такие туры полезными, 

поучительными и познавательными. Халяль-стандарт отдыха сегодня привлекает не только 

мусульман. Высокая полезность, этичность и информативность халяль-путешествий 

привлекает также и представителей других религий. Хорошее путешествие должно приносить 

максимум пользы человеку, приносить радость и спокойствие в сердце, удовлетворение и 

умиротворенность.  

В настоящее время Казахстан в деле сертификации халяльных отелей ориентируется на 

мировой опыт, прежде всего на малазийский, где халяль-индустрия особенно развита. Именно 

в Казахстане, разработали специальный стандарт сертификации туристического 

обслуживания №16-32, который внедрили на практике уже с 2007 года – первыми в СНГ.  

Особым толчком к активному развитию сети халяльных отелей послужил прошедший 2011 

год, когда Республика Казахстан встала во главе ОИС, а Астана и Алматы принимали у себя 

Азиаду, куда большинство спортсменов приехали из мусульманских стран. В казахстанских 

гостиницах для мусульман предоставляют не только услуги первой необходимости – такие 

как разрешенное питание и кувшин для омовения, но и пытаются создать соответствующую 

атмосферу, например, в комнатах имеются Коран, четки и молитвенный коврик.  

В данное время сертификация по стандарту халяль для владельцев казахстанских гостиниц не 

представляет особых сложностей. Процедура включает в себя подачу заявления, осмотр 

отеля, обучение персонала и необходимые консультации. 

Однако, также как и в некоторых странах СНГ, отели Казахстана не являются полностью 

халяльными, и при наличии питания по шариату и условий в номерах, здесь зачастую 

остаются бары с алкоголем для остальных категорий гостей. При этом вопросам питания 

уделяется особое внимание: ассоциация проводит специальное обучение для заготовщиков 

пищевой продукции, а также гостиничных поваров. На сегодняшний день в Казахстане уже 

более десятка сертифицированных халяльных отелей, практически все из них крупнейшие в 
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стране и имеют также статус пятизвездочных, например, такие как «Rixos President Astana 

Hotel»,  «InterContinental», «Ramada-plaza», «Diplomat», «Каусар» и многие другие.  

Как уже говорилось выше, Казахстан - девятая по величине страна мира, в которой есть все - 

от снега и ледников до песчаных барханов и горных вершин. Он уникален спектром 

природных ландшафтов, которые отличаются поразительным разнообразием, 

неисчерпанными возможностями для активного отдыха. Здесь можно прекрасно совместить 

экологический и халяль-туризм. 

В Казахстане так много удивительных мест, что вряд ли их можно «осилить» даже за 

несколько отпускных сезонов. «Кочевать» можно всю жизнь. Например, отправиться вместе 

с археологическими экспедициями познавать эпоху бронзы или раннего железа. А потом 

посетить памятники новейшей истории, такие, как стартовые площадки Байконура. После 

осмотреть подземные мечети и меловые горы в Атырауской области, мавзолеи  восточных 

владык, почувствовать духовную связь в сакральном для всех тюрков месте упокоения 

Коркыта-ата, совершить паломничество к мавзолею Ахмеда Яссауи. Можно сравнить свои 

ощущения, спускаясь в глубокие каньоны и поднимаясь на горные пики, встретиться с 

потомственными чабанами и ремесленниками, чей быт не изменили столетия. Те, кто желает 

попробовать романтики прошлого, могут, оседлав коней или верблюдов, отправиться через 

горы, пустыни и степи.  

В последнее время интерес к Казахстану, как туристскому направлению, значительно возрос 

во всем мире, и соответственно, из года в год увеличивается спектр туристских услуг, 

предоставляемых местными туроператорами для привлечения большего количества 

путешественников, в том числе мусульман. 

Сегодня  Казахстан предоставляет все существующие виды туризма – познавательный, 

этнический, экологический, халяль и др. Для туристов предлагается большое количество 

маршрутов путешествий по всей территории Казахстана, где совмещен экологический и 

халяль туризм. Взять хотя бы Южный Казахстан. Как не проехать по его Золотому кольцу? В 

благодатном оазисе южных степей, на стыке кочевой и оседлой цивилизаций существовали 

древнейшие города мира. Веками по этой земле проходила система древних караванных 

дорог, ведущих из Китая в страны Ближнего Востока.  

Шелковый путь или Жибек Жолы, как торговая магистраль зародился в III веке до н.э. Данный 

участок пути представляет собой уникальный комплекс исторических, археологических, 

архитектурных и религиозных памятников. Паломнический тур в Южном регионе Казахстана 

предполагает посещение таких городов как Отрар, Сайрам, Сыгнак, Сауран, Сузак и наконец, 

Туркестан, которые являлись не только центрами торговли, но религиозными и культурными 

центрами. Объектами посещения являются места захоронения родителей Х.А.Яссауи; 

мавзолеи Ибрагим-ата и Карашаш-ана; Мавзолей наставника Х.А. Яссауи - Арыстан-баб; 

Мавзолей Ходжа Ахмед Яссауи.  

Мавзолей «Ходжа Ахмеда Яссауи» является уникальным шедевром архитектуры, 

относящийся к концу XIV и началу XV веков и был воздвигнут по приказу Великого 

Тамерлана великими мастерами из Ирана. Этот мавзолей, пожалуй, самая важная святыня для 

казахских мусульман. Его порой называют второй Меккой. Контроль Туркестана и других 

городов на Сыр-Дарье был ключевым элементом престижа и власти для казахских ханов, 

многие из которых похоронены в этом же пантеоне. Здесь же погребен и последний 

независимый хан казахов Аблай. Многие паломники прибывают сюда из соседних 

Узбекистана и Кыргызстана, начиная малый хадж от Сайрама, близ Шымкента [4]. 

В 2018 году 19 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев публично подписал 

исторический Указ, согласно которому город Туркестан стал областным центром [5]. 

Туркестан на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского 

ханства и всего тюркского мира. Началась новая эпоха Туркестана - духовной и культурной 

столицы Тюркского мира. 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          517 

 

Был объявлен открытый Международный конкурс на разработку концепции Генерального 

плана развития города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского 

мира. Приоритет должен быть отдан развитию эко/халяль туризма. Ожидается, что духовную 

столицу посетят более одного миллиона паломников, из них около 160 тысяч иностранцев.  

В связи с этим, в целях обеспечения полной реализации туристического потенциала области, 

важно реализация проектов строительства международного аэропорта, открытия скоростного 

поезда сообщениями «Туркестан-Шымкент», «Туркестан-Ташкент», строительства 

международного автовокзала, гостиниц, организаций общественного питания, с учетом 

продвижения халяль-индустрии. 

Следует подчеркнуть, Туркестан станет не только центром региона, но и всемирно известным 

городом, крупнейшим центром тюркской мировой науки и культуры. Напомним, в городе и 

ранее имели место быть научные конференции и культурные мероприятия, в которых 

принимали участие все тюркские страны. Помимо этого, в городе запланировано открыть 

представительства международных организаций, таких как Тюркская академия, Тюркский 

совет и ТЮРКСОЙ. 

Мавзолеи «Айша-Биби» и «Бабаджи-Хатун» (X-XII вв.) мавзолеи «Карахана» и «Даудбека» в 

г. Таразе, мечети и множество других священных мест позволяют путешественникам 

совершить паломничество к святым местам и почувствовать атмосферу прошлых веков. 

Паломнические туры могут быть направлены и на Запад Казахстана. Для халяль-туризма 

интерес представляют мемориальные комплексы  «Кобыланды батыр», «Абат-Байтак» и 

некрополь Хан моласы.   

«Мавзолей, который был воздвигнут Кобыланды батыру в 2007 году, не имеет аналогов среди 

религиозно-духовных строений ХХI века. Он уникален по своему архитектурному облику. 

Высота мавзолея 17,5 м, ширина – 12. По форме мавзолей напоминает шлем батыра с щитом 

и мечом». Захоронение Кобыланды батыра находится на левобережье р.Кобда. В 1995 году 

на месте захоронения был установлен камень с надписью, а годом позже останки батыра были 

перезахоронены. 

Мемориальный комплекс «Абат-Байтак», расположен в 12 км восточнее с.Бескопа 

Кобдинского района. Этот памятник был открыт в ХIХ веке, а в 50-70-е годы ХХ века было 

установлено, что он относится примерно к началу XIII века, ко времени возникновения 

Золотой Орды. Памятник воздвигнут в честь сына известного философа Асана кайгы Абата. 

Высота мавзолея – 14,5 м. Воздвигнут он в бассейне древней реки Сары Кобда. Есть 

предположение, что верх мавзолея был позолочен и украшен голубыми изразцами, чтобы 

издалека был виден путнику, проходившему по этим местам. Сохранившихся аналогов 

памятнику «Абат-Байтак» на территории Казахстана нет. 

Некрополь представляет собой большое казахское кладбище, появившееся во второй 

половине XVIII века на территории современного Айтекебийского района, в 4 км к западу от 

места слияния рек Улкейек и Кабырга. Образование некрополя связывают с местом гибели в 

1748 году хана Младшего жуза Абулхаира в неравном бою с султаном Среднего жуза 

Бараком. На месте захоронения образовался огромный некрополь, которое впоследствии 

получило название Хан моласы. Некрополь состоит из не менее чем тысячи надмогильных 

сооружений, представленных сырцовыми мавзолеями и оградками, которые в настоящее 

время сильно руинированы и превратились в курганообразные сооружения.  

В заключении хочу остановиться на следующем немаловажном моменте. В рамках 

программы «Рухани Жаңғыру», согласно предложениям Президента Казахстана, 

обозначенным в его программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» созданы проекты «Духовные святыни Казахстана» и «Сакральная география 

Казахстана». В республике утвержден государственный список, включающий в себя 100 

памятников истории, культуры, духовно-религиозных памятников и т.д.  
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Востребованные святые места составят культурно-географический пояс, охватывающий все 

регионы страны. 

Казахстан располагает огромным потенциалом, как для развития внутреннего эко/халяль-

туризма туризма, так и для приема иностранных путешественников. У него есть все 

необходимое - огромная территория, богатое историческое, духовное и культурное наследие, 

а в отдельных регионах - нетронутая, дикая природа [6]. 

Для Казахстана эко/халяль-туризм мог быть одним из стимулов развития экономики, если 

развивать сектор туризма ориентированный на прием иностранных туристов в своей стране. 

Специализация на въездном туризме даст возможность создать дополнительные рабочие 

места, расширить экспортный потенциал рынка для товаров и сувениров, станет одним из 

источников валютных поступлений. 

Сейчас в республике идет работа по подготовке и переподготовке профессиональных кадров 

для туристской отрасли, образование в сфере туризма и гостиничного хозяйства динамично 

развивается и совершенствуется, в том числе и в халяль направлении [7,8].  

Сегодня можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем внутренний туризм будет 

преобладать над выездным или уравновешивать его. Это повлечет за собой изменение 

специфических профессиональных требований к будущим сотрудникам и руководителям 

предприятий сферы туризма и гостеприимства. 

Создание имиджа Казахстана как туристского центра с уникальным потенциалом, открытого 

всему миру, безопасного для туристов является одним из главных факторов их привлечения 

в страну [9]. Только широкая имиджевая некоммерческая рекламная кампания туристских 

возможностей Казахстана, сосредоточенная на ключевых направляющих внешних и 

внутренних туристских рынках и носящая стабильный характер, позволит сделать въездной и 

внутренний туризм доходной составляющей всей туристской сферы нашей богатой 

туристскими ресурсами страны.  

 

Использованные источники: 

https://tengrinews.kz/sng/kazahstan-v-sng-zanimaet-4-e-mesto-po-chislu-musulman-209037/ 

Комитете технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям 

и развитию 

Тengrinews.kz. 

http://kstnews.kz/newspaper/588?node=41668  

Тengrinews.kz. 

www.kazatur.narod.ru Современное состояние и проблемы развития туризма в странах СНГ и 

Казахстане. 

Какенов С. Подготовка туристских кадров: реалии и перспективы развития // Ветер 

странствий. – 2009. – №5. – С.15. 

www.tourlib.net Аспекты подготовки кадров в туризме. 

www.tourlib.net Туристический имидж. 
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«Организационно-Правовые ОсновыХаляль  Туризма В Республике  Узбекистан» 

Рахманов аъзамжан режапович, профессор, 

Доктор  юридических  наук (dsc),  узбекистан. 

 

Халяль Туризм и Отдых  — вид туризма, направленный на мусульман, 

предоставляющий возможность отдыхать в соответствии с нормами Ислама. Размещение 

при Халяль туризме осуществляется в отелях, которые предлагают только безалкогольные 

напитки, вся еда соответствует стандарту Халяль и оснащена раздельной для мужчин и женщин 

инфраструктурой: бассейны, спа, пляжи и т. д. Основной страной, которая имеет 

специализированные отели и курорты для мусульман — Халяль отели, является Турция. Являясь 

наследницей великой Османской империи, центра пересечения Востока и Запада, на протяжении 

шести столетий эта страна привлекает туристов-мусульман со всего мира. ОАЭ, в частности Абу-

Даби и Дубай, также очень популярны, и значительные усилия предпринимаются в ОАЭ, и 

особенно в Абу-Даби, чтобы развиваться как туристическое Халяль направление. Малайзия, 

Индонезия и многие другие мусульманские и немусульманские страны, также развивают свои 

туристические Халяль услуги. Уже существуют международные рейтинги отелей, в 

которых  мусульмане могут останавливаться с комфортом. Так, по данным CrescentRating, 

лучшими 6 странами для халяль-туристов являются Малайзия, Турция, ОАЭ, Саудовская 

Аравия, Катар и Индонезия. Собственники некоторых российских гостиничных бизнесов также 

изучают стандарты «халяль» и рассчитывают в ближайшем будущем получить статус «халяль» 

на предоставляемые услуги. 

Примерно 1,8 миллиарда населения мира, около 24 процентов населения мира, 

составляют мусульмане. Это также обеспечивает рост спроса на продукцию, произведенную под 

знаком «Халяль». 

В настоящее время продукция, выпускаемая под логотипом «Халяль», также 

представлена в таких странах, как Европейский союз, США, Великобритания, Австралия, 

Канада, Китай, Индия, Латинская Америка, Новая Зеландия и Таиланд. 

В сфере туристического бизнеса «халяль туризм» становится одним из самых 

популярных направлений. Ежегодно более 150 миллионов мусульман путешествуют по разным 

странам. При этом они выбирают те государства, где им будут предоставлены комфортные 

«халяль» условия.  

Согласно исследованиям, инициированным крупными игроками гостиничного бизнеса, в 

ближайшие годы потребность мусульман в халяльном отдыхе будет с каждым годом 

увеличиваться на 20%.  

Классический стандарт халяль для отеля предусматривает полное отсутствие 

спиртного в ресторанах, только халяльное питание, наличие молельной комнаты,  раздельные 

пляжи, фитнес и СПА для мужчин и женщин.  

Кроме перечисленных особенностей, в Халяль курортах объявляются времена намазов и 

имеются молельные комнаты, а в некоторых даже и мечети. Гостям также предлагаются 

специальные экскурсионные программы по местам, связанным с историей Ислама. Для 

вечернего время провождения организовываются развлечения и мероприятия в рамках норм 

Ислама. 

Многие международные отели обслуживают Халяль едой, приготовленного из мяса 

животного, забитого в соответствии с Шариатом и не содержит никаких добавок, запрещенных 

исламом, таких как алкоголь. Но не все имеют раздельные для мужчин и женщин зоны. 

Маркетинговая организация Euromonitor International на Всемирной Выставке 

Туризма (World Travel Market) еще в 2007 году объявила о громадном потенциале Халяль 

Туризма, особенно в страны Ближнего Востока. В этом докладе также говорится, что был бы 

большой потенциал и у рынка халяль авиаперелетов, которая могла бы обслуживать пассажиров 

Халяль едой, уведомлять о времени намазов, предоставлять Коран в карманах сидений и 

размещать мужчин и женщин в отдельные секции.  
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В связи с ростом популярности Халяль отели нанимают на работу соответствующих 

специалистов, способных переводить и обслуживать клиентов-мусульман из разных стран.  

Статья о Халяль бизнесе, опубликованной в мае 2013 года всемирно-известным 

журналом The Economist («Экономист»), гласит: «Развитие Халяль индустрии имеет место не 

только в производстве халяль-продукции, но и в предоставлении халяль-услуг… Это раздельные 

бассейны и пляжи для мужчин и женщин, люкс-виллы с закрытыми от посторонних глаз частным 

бассейном и площадкой для загорания». 

Халяль туризм и отдых предоставляющий туристические услуги в соответствии с 

мусульманскими убеждениями и практикой, в настоящее время уже является общепринятым 

понятием в индустрии туризма. Халяль туризм представляет собой быстро растущий сектор 

рынка, и в связи с увеличением численности туристов, выбирающих Халяль направления c 

соответствующими удобствами, все больше гостиничных сетей начинают предлагать услуги в 

этом секторе рынка. Развлекательные мероприятия благопристойны и не противоречат 

мусульманским ценностям. 

Также при онлайн-бронировании размещения, для некоторых мест пребывания доступны 

дополнительные услуги, которые могут заказать при оформлении бронирования на некоторых 

сайтах. Например, для большинства курортов при онлайн-бронировании можно забронировать 

трансфер в аэропорт, а для большинства вилл могут добавить аренду автомобиля или пакеты с 

Халяль продуктами. “Расчет номеров по вместимости”, “точные цены для всей семьи” и “лучшая 

стоимость” гарантированы, что является большим преимуществом для мусульманских семей с 

детьми, и является уникальной особенностью этих веб-сайтов. 

Для удобства поиска на отдельных сайтах также имеются специальные фильтры для 

выбора по определенным Халяль услугам, такие как “Халяль еда”, “Отсутствие 

алкоголя” и “Удобства для женщин”. Эти фильтры позволяют посетителям этих сайтов выбрать 

наиболее подходящие отели, которые наилучшим образом отвечают их требованиям. В тех 

местах отдыха, где полностью халяльные отели недоступны, они помогут туристам, 

выбирающим Халяль направление, определится с подходящими отелями, исходя из их степени 

«халяльности» (т.е. как эти отели наилучшим образом отвечают их личным требованиям 

Халяль). 

Не секрет, что численность мусульман в мире увеличивается, и бизнес не может не 

ориентироваться на их потребности. Все больше мусульман при бронировании отеля, отдают 

предпочтение гостиницам с услугами, соответствующим нормам шариата. 

В ряд странах ведущие сети отелей уже оценили преимущества работы с клиентами-

мусульманами и инвестируют свои средства в строительство и открытие халяльных гостиниц 

под своим брендом. Многие крупные отели на время поста Рамадан организуют питание на сухур 

(утренний прием пищи) и ифтар (время разговения). В период проведения мероприятий, в таких 

отелях создаются зоны для коллективной молитвы для мужчин и женщин, имеются удобства для 

совершения омовения. 

В современных условиях во многих странах центры сертификации халяль предлагают 

разные уровни стандартов для отелей, "начальный" вариант которого предусматривает условия, 

более близкие для современного внутреннего туристического рынка – наличие в отеле халяльных 

номеров и некоторых  сертифицированных услуг. К примеру, по желанию клиентов, могут 

предоставить экземпляр Корана, указатель на Киблу, организовать халяльное питание. 

 

 

 

Каковы законодательные, правовые основы организации и развития индустрии 

«халяль» в Узбекистане?  Как понимают профессионалы рынка проблемы развития «халяль» 

туризма?  Какие стимулы необходимы для развития халяльного туризма и возможности 

туристического рынка Узбекистана? Как развивать собственных «хяляль» технологий ? 

Все сектора халяльного бизнеса, включая халяль туризм, к которому в настоящее время 

проявляется  серьезный интерес как со стороны собственников гостиничного бизнеса, так и со 

стороны инвесторов, начинают свое зарождение и в Узбекистане. По сути, это уникальная 

ниша для бизнеса, который в данном этапе развитие узбекской экономики может 
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привлекать в страну инвестиции и показывать высокую доходность. Наличие 

развитого  халяльного туристического рынка -  это не только залог увеличивающегося потока 

туристов из других стран, но и развивающийся внутренний туризм. 

Узбекистан официально ввел стандарты  ISO 22000  и "халяль" для продуктов, 

сообщает Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана ссылаясь на Агентство 

стандартизации, метрологии и сертификации ("Узстандарт").  Как нам всем известно, стандарты 

ISO 22 000 — это серия международных стандартов на системы менеджмента в области 

безопасности пищевой продукции. (Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/02/09/v-

uzbekistane-vvodyatsya-standarty-halyal). 

В Узбекистане с 1 февраля 2018 года внедрен новый государственный стандарт  O’z 

DSt  3286:2018 - "Общее руководство по продуктам питания (пищевой продукции) 

"Халяль". Наличие у производителя этого сертификата будет свидетельствовать об отсутствии в 

продуктах питания «нехаляльных» примесей. 

«Стандарты  «Халяль»  - устанавливают требования к процессам производства, хранения, 

транспортировки, реализации и маркировки продукции согласно канонам Ислама», - говорится 

в сообщении «Узстандарта» Республики Узбекистан. 

Ожидается, что внедрение новых стандартов и проведение сертификации на их 

соответствие, станет отличной возможностью расширения рынков сбыта для отечественных 

производителей, а также будет способствовать развитию туриндустрии, в том числе и для 

паломников. 

По данным Агентства, к настоящему моменту в Узбекистане общим требованиям этой 

серии соответствуют уже 129 производителей. 

В самое ближайшее время  органы по сертификации получат руководство по внедрению 

сертификата «Халяль» и других стандартов серии ISO 22000. Следующий шаг за 

производителями. Им предстоит решать – соответствовать ли требованиям и получать ли 

подтверждение этому. 

Еще в ноябре 2017 года заместитель премьер-министра Узбекистана утвердил 

Программу мер по внедрению и дальнейшему применению в республике международных 

стандартов.  

"Внедрение указанных стандартов и проведение сертификации на соответствие 

требованиям данных стандартов — это возможность успешного расширения рынков сбыта для 

наших отечественных производителей, содействие развитию туриндустрии в направлении 

паломнического туризма", — отмечалось в сообщении. 

А еще раньше в августе 2017 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил 

соответствующим ведомствам подготовить программу развития мусульманского паломничества 

(зиерат) иностранных туристов к святым местам в стране. Тогда же в Узбекистане побывала 

первая группа из 150 мусульманских паломников из Малайзии и Индонезии. В общей сложности 

на территории Республики Узбекистан находится порядка тысячи архитектурных памятников 

и мест, связанных с историей и культурой Ислама. 

В Узбекистане очень скоро появится организация, выдающая сертификат 

стандарта халяль. 

Национальном пресс-центре Узбекским агентством стандартизации, метрологии и 

сертификации проведена пресс-конференция на тему «Статус агентства «Узстандарт» в 

международных отношениях и перспективы сотрудничества». Как сообщает Информационного 

Агентства «УзА», на ней заместитель генерального директора агентства Жасур Шукуров и 

другие представили информацию о состоянии и перспективах международного сотрудничества. 

Отмечается, что на сегодняшний день агентство «Узстандарт» подписало около 50 

документов с 35 странами по двустороннему и многостороннему сотрудничеству. 12 из этих 

соглашений, охватывающих сферы стандартизации, метрологии и оценки соответствия, 

являются межправительственными, 35 – межведомственными соглашениями. 

Согласно данным, агентство «Узстандарт» в сфере стандартизации ведет тесное 

сотрудничество с Международной организацией по стандартизации (ISO), Международной 

электротехнической комиссией (МЭК), российским агентством «Росстандарт», Департаментом 

стандартов Малайзии, Агентством технологий и стандартов Южной Кореи, сингапурской 

организацией «Спринг». 
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В сфере метрологии агентство тесно сотрудничает с Международной организацией 

законодательной метрологии (МОЗМ), Региональной метрологической организацией 

(КООМЕТ), Международным бюро мер и весов (BIPM), в сфере стандарта халяль – с Институтом 

по стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC) и Турецким институтом стандартов. 

В период с 19 по 23 февраля 2018 года в Научно-исследовательском институте 

стандартизации, метрологии и сертификации агентства «Узстандарт» проведен учебный курс 

по стандарту «Халяль». Курс  по применению государственного стандарта O’zDSt  3286:2018 

Общее руководство по продуктам питания (Пищевой продукции) «Халяль», первого из серии 

разрабатываемых стандартов, устанавливающих требования к процессам производства, 

хранения, транспортировки, реализации и маркировки продукции согласно канонам Ислама. 

В качестве лектора приглашен руководитель отдела сертификации персонала Турецкого 

института стандартов (TSE)  - господин Музаффар Узан,  лично принимавший участие в 

разработке стандарта SMIIC 1 (Standards and Metrologiy for Islamic Countries, который 

применяется в 37 странах),  на основе которого разработан и национальный стандарт 

Узбекистана. 

Учебный курс проведен для  специалистов агентства “Узстандарт”, ГП 

«Республиканский центр испытаний и сертификации» и его региональных  центров в рамках 

подготовки аудиторов по сертификации продукции «Халяль». 

 Учитывая, что государственный стандарт O’z DSt  3286:2018 идентичен стандарту 

SMIIC1 и включает в себя ссылки на другие стандарты:  O’zDSt ISO 22000:2009, CODEX STAN 

1-1985, CAC/RCP 1-1969, CAC/RCP 58-2005, O’zDSt ISO 22005:2018, то ознакомление с ними 

также было отражено в учебном курсе. 

Специалисты, получившие сертификаты Турецкого института стандартов, будут иметь 

право участвовать в процессе сертификации продукции «Халяль» вместе с представителями 

Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 

На основании Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных 

мерах по поддержке отечественных экспортеров фруктов и овощей, винограда, дыни, бобовых, 

а также сущеных овощей и фруктов», принятие стандартом «Халяль» агентства «Узстандарт» 

для удобства предпринимателей создает основу для визита иностранных специалистов в нашу 

страну, качества и безопасности продуктов, производимых нашими бизнесменами по самым 

высоким стандартам. 

Как сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма 

Республики Узбекистан 26 февраля 2018 года Узбекистан посетил из Испании генеральный 

директор Halal  International Tourism господин Томас Герреро. В рамках встречи Томаса 

Герреро с руководством Государственного комитета по развитию туризма был организован 

семинар для членов Комитета и представителей его организаций по теме «Халяль туризм». 

Всем нам известно, что Томас Герреро является директором по стратегическому 

консалтингу и культурной разведке Horwath HTL, главой Мадридского офиса в Halal Institute of 

Spain, управляющим директором Halal International Tourism, ассоциированным исследователем 

в IE Business School-Sovereign Wealth Lab, консультантом IADB, молодым лидером WIFE, 

SovereigNET Исследовательский филиал в школе Flrtcher Университета Тафтса, старший юрист 

по Испании и Латинской Америке в Dinar Standard и доктор (PhD) в Университете Карлоса III де 

Мадрид, специализируется на индустрии халялъ, фондах суверенного благосостояния и 

пограничных рынках. 

А чуть раньше, в январе 2017 года, по приглашению фирмы «Eomax» (Ташкент) 

Узбекистан посетили эксперты Международного Центра стандартизации и сертификации 

«Халал» (СМР). 

На одной из респектабельных площадок Ташкента состоялась презентация деятельности 

Центра для фирм, специализирующихся на производстве продукции халал. В рамках 

презентации  генеральный директор Центра Айдар Газизов  рассказал о развитии халал-

индустрии и системе добровольной сертификации «халал» в России. Также в рамках визита 

состоялось освидетельствование пищевых добавок, производимых фирмой «Eomax». По его 

результатам был выдан сертификат на партию продукции. Находясь в Узбекистане, генеральный 
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директор Айдар Газизов  и директор внедрения стандарта «Халал» Ринат Зарипов посетили 
предприятие, выпускающее колбасные изделия в Самарканде. 

В мае 2018 года пресс-служба Управления мусульман Узбекистана  сообщила об 

открытии в Узбекистане первого отеля для «халяль туризма». 
Государственный комитет по развитию туризма и турецкая компания «Ortadogu Grup» 

провели для туроператоров презентацию на тему «халяль туризма». 

Как сообщает nuz.uz, представители «Ortadogu Grup» рассказали узбекистанским 

туроператорам об особенностях «халяль туризма» в Турции. Была продемонстрирована работа 

принадлежащей компании семейной гостиницы «Wome Deluxe» и клиники «Nisantasi». 

Как было сообщено на встрече, в Узбекистане уже идет работа над открытием семейного 

отеля для мусульман. 

Ранее между Государственным комитетом по развитию туризма, Комитетом по 

делам религий и Управлением по делам религий Турецкой Республики был подписан 

меморандум о сотрудничестве в развитии «зиёрат туризма».  Документ должен поднять 

популярность паломнических поездок в Узбекистан и увеличить число религиозных 

мероприятий в сфере национального туризма. 

В рейтинге компании «Crescent Rating» за 2017 год Узбекистан по развитию «халяль 

туризма» находится на 28 месте. В числе лидеров, как выше мы уже отмечали, такие страны, как 

Турция, Малайзия, Индонезия и ОАЭ. 

Вот в вкратце  что делается сегодня по внедрению «халяль туризма» в в Узбекистане в 

практическом плане и по созданию его законодательных основ. И думаю, что в ближайшие годы 

Узбекистан займет свое достойное место среди стран, предоставляющих  услуги «халяль 

туризма». 
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Abstract 
The concept of Islamic tourism has been growing as a lucrative niche market in tourism industry. It is expected 

that global spending for Muslims to travel abroad  to  be USD 233  billion in  2020. According to the Global 

Muslim Travel Index (GMTI) 2018, Malaysia tops the chart as the best Muslim travel destination in the world 

(Brown, 2017 and Global Muslim Travel Index, 2018). Malaysia has retained this position since 2011 

(Crescentrating, 2011). This qualitative study seeks to analyse the challenges to establish the ‘real’ Islamic tourism 

as well as the opportunities to be taken in order to retain the position of Malaysia as the top world Muslim 

traveller’s destination. 

Keywords: Islamic tourism, tourism industry, top destination, challenges, opportunities. 

INTRODUCTION 

Islamic tourism is associated with religious, spiritual and cultural aspects of tourism. Islamic Tourism 

is the type of tourism that adheres to the values of Islam (Al-Hamarneh and Steiner 2004). Although the 

definition of Islamic tourism looks rigid and confine to the values of Islam, the practice of Islamic 

tourism around the world is diversified and different from conservative Muslim countries to less 

conservative Muslim countries and non-Muslim countries. For example, in Saudi Arabia, Islamic 

tourism means doing tourism the Islamic way such as performing Hajj (Zamani-Farahani and Henderson 

2009). In less conservative Muslim countries such as Malaysia, Islamic tourism is considered a tourism 

product by highlighting the values, history and culture as its unique selling proposition (Henderson, 

2003)The  emergence  of  Islamic  tourism  has  a  significant  relation  to  the  tragedy  of  September 

11, 2001  whereby a Middle East tourist started to change their travel flow from Western countries to 

other Muslim countries especially in Asia (Hanim, Redzuan,  Hassan  &  Safar,  2010;  Zulkifli,  

Salehudin,  Maimunah,  Zulhan  & Kamaruzaman, 2009). Taking into advantage is Malaysia as a new 

destination to be visited by Middle East tourists (Hanim et al, 2010). Malaysia is promoting tourism 

worldwide and as an islamic country, Malaysia has abundance of facilities to offer to Muslim tourists. 

Islamic tourism become the significant product in Malaysia. 

 

METHODOLOGY 

This research is a qualitative research. An analysis of existing data from the previous studies which 

includes writing on tourism and law related to islamic tourismwill be conducted whenever is necessary.  

 

MALAYSIA 

Malaysia is a country in Southeast Asia. It consists of 13 states and 3 federal territories, separated by 

the South China Sea into two similarly sized regions, Peninsular Malaysia and East Malaysia (Malaysian 
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Borneo). Peninsular Malaysia shares a land and maritime border with Thailand in the north and maritime 

borders with Singapore in the south, Vietnam in the northeast, and Indonesia in the west. East Malaysia 

shares land and maritime borders with Brunei and Indonesia and a maritime border with the Philippines 

and Vietnam. Kuala Lumpur is the national capital and largest city while Putrajaya is the seat of federal 

government. With a population of over 30 million, Malaysia is the world’s 44th most populous country. 

 

  
Figure 1: map of Malaysia and sorrounding country 

 

Malaysia is a peaceful and harmonious country of various races and religions. There are a lot of 

attractive destinations that are situated in every state in Malaysia. 

Malaysia has long invested in the hospitality industry which includes a broad variety of services from 

accommodations, restaurants,  transportation, tourism products and a variety of other  tourism related 

services. Tourism and hospitality industry was recognised as one of the National Key Economic Areas 

in the government’s vision to help make Malaysia a high-income nation by 2020 and it remain the third 

largest contributor to the country’s economy.(The Star, 2017). Malaysia is ranked 9th in the world for 

tourist arrival. 

 

WHY MALAYSIA AS ISLAMIC TOURISM DESTINATION? 

 

According to the Global Muslim Travel Index (GMTI) 2018, Malaysia tops the chart as the best Muslim 

travel destination in the world (Brown, 2017 and Global Muslim Travel Index, 2018). Malaysia has 

retained this position since 2011 (Crescentrating, 2011).  

 

RANK GMTI 2018 RANK DESTINATION 

1          1 MALAYSIA 

2          2 INDONESIA 

3          3 UNITED ARAB EMIRATES 

4          4 TURKEY 

5          5 SAUDI ARABIA 

6          6 QATAR 
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7          7 BAHRAIN 

8          8 OMAN 

9          9 MOROCCO 

10         10 KUWAIT 

Figure 2: Top 10 OIC Destinations (Source: Mastercard & Crescentrating Globl Muslim Travel Index 

2018) 

 

Malaysia is a Muslim-majority country and Islamic tourism has been proclaimed as one of the niche 

areas because the demand from Muslim travelers is huge. By that, the Ministry of Tourism has appointed 

the Department of the Islamic Development of Malaysia (JAKIM) to promote islamic tourism. Besides 

that, in 2009 the Ministry has established Islamic Tourism Centre to assist the Ministry  in undertaking 

strategic tourism research and market intelligence as well as providing training and capacity-building 

services in relation to Islamic tourism. (Islamic Tourism Centre) 

Islamic tourism in Malaysia has been used interchangebly with ‘syariah compliant hospitality’ and 

‘muslim friendly hospitality’. Its undenienable that the term islamic tourism, syariah compliant 

hospitality and muslim friendly hospitality but writers have used it interchangeably ( Battour and Nazari, 

2015) The term muslim friendly as used in Malaysia is more appropiate to be used as it does not intend 

to put extra responsibilities to the service providers.(Noriah and Majdah, 2017)  

Being a Muslim country which provides the comfort and convenience of its muslim residents and guests, 

Malaysia perfectly caters to the needs of Muslim travellers. Mosques and musollas can easily be found 

in each district around the country, in all tourist attractions and most public places.  (COMCEC, 20017). 

Halal food can easily be found in most restaurants in the country which are all certified by the 

Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM), Malaysia’s sole Halal certification body which 

is also recognised all over the world. The accomodations in Malaysia including international hotel chains 

provide Qiblah direction and prayer mats in their guest rooms. The hotels also provide ample space for 

the geust to perform their prayer either in the room or designated place which is converted to musolla. 

The country also offers Islamic tour packages which accomodate religious needs such as halal meals, 

prayer stop included in the itinerary and provide prayer time for the guests. 

 

LAW GOVERNING ISLAMIC TOURISM IN MALAYSIA 

In Malaysia, the main statute which governs the tourism industry whether conventional or 

islamic tourism is the Tourism Industry Act 1992 and its Regulations. Tourism is under the 

jurisdiction of the Ministry of Tourism and Culture (MOTAC).The main objective of the Act 

is to regulate the activities of tourism enterprises and other travel related business. Generally 

those involve in the tourism business need to register and license with the MOTAC. These 

include accommodation premises, travel agencies, tourist guide, transportation, tourism training 

centre etc. It is thus an offence to conduct tourism related business without registration and 

licence (section 5(2)). This requirement should apply to all tourism enterprises including 

Muslim friendly tourism operator as in practice they are offering both conventional and Muslim 

friendly services. The detailed requirements to operate tourism business legally can be found 

in the Tourism Industry (Tour Operating Business and Travel Agency Business) Regulations 

1992. This Regulation provides details rules and regulations of travel agencies and tour 

operators’services.Undeniably travel agencies play crucial role in promoting, arranging and 

selling land, sea or air transportation, hotel accommodation, tour package and other travel 

related services. Thus the Regulation lays down the standard terms and conditions of holiday 

contracts between travel and tour operators with the respective holidaymakers (4th Schedule of 

the Regulations). These include matters relating to rights and duties of the agencies and the 

consumers, payment of deposit, cancellation and refund (Abdullah, 2008). The law is however 
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for general application and confined to outbound tour package and there is no provision relating 

to MFHS. 

 

Another important set of laws needs to be considered in discussing Muslim friendly tourism is 

law on halal. The Trade Description Act 2011 (the TDA) is the federal law on halal. It is under 

the jurisdiction of the Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism (MDTCC). 

The most important aspect of the TDA which directly connected to Muslim friendly hospitality 

services is the definition of halal. It can be found in the Trade Descriptions (Definition of Halal) 

Order 2011. Order 3 (1) states “When food or goods or services in relation to the food or goods 

used in the course of trade or business is described as “halal” or by any other expression 

indicating that Muslim are permitted to consume or use such food or goods or services means 

the food or goods or service in relation to the food or goods: 

(a) neither  is or consist of or contains any part or matter of an animal that a Muslim is 

prohibited by HukumSyarak to consume or that has not been slaughtered in accordance with 

HukumSyarak and fatwa 

(b) does not contain anything impure according to HukumSyarak and fatwa 

(c) does not intoxicate according to HukumSyarak and fatwa 

(d) does not contain any parts of a human being or its yield which are not allowed by 

HukumSyarak and fatwa 

(e) is safe to be used or consumed, not poisonous or hazardous to the health 

(f) has not been prepared, processed or manufactured using any instrument that was not 

free from anything impure according to HukumSyarak and fatwa 

(g) has not in the course of preparation, processing or storage been in contact with, mixed, 

or in close proximity to any food that fails to satisfy paragraph (a) and (b).  

 

The definition clearly represents the contemporary concept of halal which covers not only food and 

beverages but all types of goods and services connected to the food and goods such storage and 

transportation.However whether a particular product is halal requires a certification from an authorized 

body. The Trade Descriptions (Certification and Marking of Halal) Order 2011 provides that only 

JAKIM and the Islamic Religious Council/Department in the respective states are recognized as the 

competent authorities to issue halal certificate. It should be noted that the requirement of certification 

for servicesis only confined to services in relation to food and goods. Thus the service providers who 

claim that their services to be “halal” or “any other expression indicating that Muslim are permitted to 

consume or use”, the services must comply with the definition prescribed by the TDA. In this regard the 

expression of ‘shariah compliance’ or ‘suitable for Muslims’ are covered by the definition. 

In 2016, Malaysia has become the first country in the world introduced the first standard for Muslim 

Friendly Hospitality Services. The Muslim Friendly Hospitality Services –requirements (MS 

2610:2015) (hereafter the Standard) covers guidelines and requirements for managing the main 

component of tourism facilities, products and services, namely, accommodation premises, tour packages 

and tour guides (Clause 1.1). The most important requirement for accommodation is to have halal 

kitchen. (Clause 5.2.2). The positive response from the industry can be seen from the increasing number 

of hotels and resorts in the list of hotels with halal kitchen (JAKIM, 2016). In addition, the Standard 

focuses on room facilities which is able to satisfy the needs of Muslim travellers. These include Qiblat 

direction, space to perform prayer, prayer mat, female prayer garment etc. (Clause 5.2.1). Another 

important aspect is the washroom is with bidet or hand shower or water hose. Clause 5.2.1 (k) imposes 

the requirement that the room’s refrigerator should not contain alcoholic beverages and intoxicants. 

Muslim friendly hotels also must have public musalla and recreation and wellness facilities which are 

suitable for Muslims (Clause 5.2.4).  

There are also clauses in the Standard which describe specific requirements for designing the tour 

package according to Shari’ah principles (clause 5.3) and also guidelines for tourist guide (clause 5.4). 

According to clause 5.3.3.1 it is the responsibility of the travel agencies to select tourism product that 
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reflects Islamic value experience. The product should not include any visit to premises that is involved 

with manufacturing of non-halal for example, pork and liquor, gambling and gaming activities, 

pornography, entertainment activities that non-permissible according to Shari’ah, non-Muslim worship 

places and other similar activities. In addition, the itinerary should provide time for prayers, sahur and 

iftar during Ramadhan. 

Looking to the requirements and guidelines in the Standard, it is clear that the Standard provides 

practical and workable requirements for the industry. It also arguably caters the needs and meets the 

expectation of reasonable consumers. 

 

CHALLENGES FOR ISLAMIC TOURISM IN MALAYSIA 

Some of the challenges that Malaysia to overcome in order toaintain the position as one of the best 

destination for Muslim travellers are limited number of hotels with provide separate recreational 

activities and facilities such as swiming pool and recreational centre. The application of MS 

2016:2015 is only voluntary basis. The international chain hotel may refuse to adhere with the 

Standard because they have their own standard to be followed. The challenge that is facing by the 

industry is support from the stakeholder in order to ensure the vision and mission of the Muslim 

friendly hospitality is achieved. Recently, The Union Network International-Malaysia Labour Centre 

(UNI-MLC) revealed that it has been receiving a numerous complaints from Muslim female hotel 

employees that their management has banned them from wearing headscarves at work. (Star Online, 

11 November, 2017). This amount to discrimination in the form of employment and training to female 

Muslim eventhough it has been argued that is the international hotel policy and the hotel has to follow 

the Standard Operating Procedure(SOP) and policy. Of course, the Ministry of Tourism and Ministry 

of Human Resource are  taking necessary measure to solve this matter. 

 It become a challenge also to market Islamic tourism  to non Muslim since they may decide not to travel 

to a particular destination in the absence of certain attributes. (Battour et al., 2011; Battour et al., 2014). 

Therefore, the challenge for Muslim destinations is how to cater for the non-Muslim tourist and satisfy 

their needs without clashing with Islamic teaching. For example, some hotels declare on their website 

that they are Shariah-compliant hotel and this may not be attractive to non-Muslim guests.  

Other challenges are technological advancement, economy development and people and organization. 

(Azreen Hamiza, 2018). The need for an interactive medium such as online application has been 

developed in order to expediete the process of preparation for the travellers.The second challenge to 

Islamic tourism is development is the accessibility towards the sustainable development management. 

The universal demand for sustainability has pushed most of Malaysia MFT stakeholders to practice the 

Muslim and environment friendly in delivering its services. In the case of Malaysia, ITC is seen as an 

Islamic hospitality and tourism expert pertaining to any references among stakeholders and industry 

players. The most common challenges in MFT are the people and organization. MFT has pushed 

Malaysian hotels to practice environment friendly in delivering services. At the same time, it has to 

ensure the travel package should not include any activities which are contrary to islamic principle. The 

tour guide must really understand the need of Muslim tourist. 

In order to attract tourist to choose Malaysia as their destination, the mechanism to solve any 

complaint/dispute related to tourism should be good. The complaint and problem should be able to be 

solve as soon as possible. As for now, the complaint against any hospitality service will go to Tribunal 

for Consumer Protection. The problem may arise if it involve tourist from foreign countries. They may 

not stay here for a long period. Interesting to note here, Sabah and Sarawak had established since 2015 

Tourism Court to handle tourism cases of a criminal and civil nature. 

 

RECOMMENDATION AND CONCLUSION 

The related government agencies shall increase the promotion effort towards introducing the islamic 

tourism in order to ensure industry players are well-informed on the effort . The promotion activites 

include training, seminar, convention and exhibition or roadshow in order to spread the information 

across the country with the  collaboration of the Islamic Tourism Centre, local tourism office, 

Malaysian Association of Hotel and Malaysian Association of Hotel Owners (MAHO). Human capital 
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and resources is one of the important components to ensure the implementation of Islamic tourism and 

the Standard (MS 2610:2015). 

Malaysia is in a right direction in putting tourism especially muslim friendly hospitality services as one 

of te NKEA. With more effort to strengthen the promotion and implementation of Islamic tourism, 

Malaysia will be the champion for Islamic tourism in the world.  
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Abstract  
Purpose: The purpose of this article is to explore the Moroccan Muslim tourist’s perceptions of halal tourism and 

their wiliness to pay for halal services. Also, the article aim to examine the halal tourism offer by a hotel in Agadir 

destination (in Morocco) in terms of prices and services. 

Design/methodology/approach – The present research is based on qualitative data gathered through 29 semi-

structured interviews with Moroccan Muslim tourists in Agadir destination and with the manager of Ryad Mogador 

Almadina hotel.  

Findings – The findings suggest that Moroccan tourists have another vision on Halal tourism, especially as our 

target group was young tourists. Further recommendations to encourage destination managers to meet the deep 

needs of this market are presented in the final section of the research. 

Keywords – Halal Tourism, Moroccan Muslim travelers, Muslim friendly hotel, AGADIR destination, RYAD 

MOGADOR ALMADINA HOTEL. 

 

INTRODUCTION 

In the past, the first and only destination for Muslim traveler’s was pilgrimage that is Mecca and Madina, 

which explains the large number of travel agencies providing pilgrimage services (Suleaman, 2010). 

Nowadays, it’s no longer the case; Muslim travelers have new needs other than spiritual ones and those 

new needs require more attention from destination managers (Global Muslim Travel Index, 2018). 

Recently, Halal market is experiencing a rapid growth and there is a strong tendency for tourist 

destinations to have interest to such demand. This boost is due on one side to the ever-increasing number 

of Muslims, with a rate of 1.5% compared to 0.7% for non-Muslims (Nurdiansyah, 2018) and on the 

other side the market is also one of the most opportunistic that destination managers are trying to reach 

and meet their customer’s needs because of the increasing number of Muslim businessman and 

businesswoman who are looking for an authentic, affordable and accessible tourism experience (Global 

Muslim Travel Index, 2018). 

Furthermore, non-Muslim countries such as Spain, India and the United Kingdom are entering the 

market with a focus on this customer segment in order to differentiate themselves from competitors and 

fill existing gaps in the tourism industry (World Halal Travel Summit, 2015). However, the main 

challenge for these destinations is to find the balance between the Muslims and non-Muslims needs in 

term of the services offered and Islamic education (Battour et al, 2011; Battour et al, 2014). 

Regarding this point, according to a report from British company Context Consulting based on a study 

conducted by Amadeus1, Muslim travelers choose travel agencies that offer packages with variety of 

circuits to draw maximum benefit from their trip. For accommodation, they usually opt for formal 

(Halal-friendly Hotel) or informal accommodation such as apartments. However, their main intention is 

to find a destination that meets their needs in terms of leisure, restaurant, transport and place of worship 

that respects Islamic requirements. (Halal travel, 2016).  

                                                      
1Travel services company. 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          531 

 

Table: Factors of tourist satisfaction towards Halal hospitality (Yaakoup& al., 2016). 

MAIN MOTIVATIONS FOR HALAL HOSPITALITY 

 

Availability of halal food and 

places of worship 

 

 

Prohibition of unethical 

activity 

Dress code in mixed swimming 

pool 

Moreover, destinations must consider the differences in behaviors in the same customer segment during 

a trip, especially in terms of religious practices. Taking the example of two Muslim tourists one from a 

country with strict practices and the other one from a country with less strict practices; in this case 

everyone will try to adapt to their local environment. Thus, the strictest Muslims will seek to ensure that 

most of their religious needs are met without fault during their journey, while the less demanding 

travelers will want their basic needs to be met in terms of food and Halal prayer (Global Muslim Travel 

Index 2018). Therefore, the great challenge for destinations is to meet each customer’s needs according 

to its degree of faith and offer a unique experience to win the traveler’s trust (Wardi et al., 2018). 

As a result, before studying the Halal services provided by destinations, it is essential to clarify the 

confusion that may exists about the concepts used, such as Halal tourism, Islamic tourism, Islamic travel, 

Halal travel, Halal friendly tourism(El Gohary, 2016). In this article, we will focus on the three concepts 

most used in the literature review, e.i. Islamic tourism, halal tourism and Friendly halal tourism (Battour, 

2017). 

LITERATURE REVIEW 

Definition of concepts: Islamic Tourism, Halal Tourism and Muslim Friendly Tourism.  
Several researchers use both the concepts "Islamic Tourism" and "Halal Tourism" (Vargas-Sanchez & 

Moral-Moral, 2018) to refer to the act of traveling to a foreign destination while respecting Islamic 

requirements by Muslim tourists (Carboni et al., 2014; Henderson,2009). But before going in deep into 

the difference between the three concepts, we will go first through an overview of the literature on these 

terms. 

Islam means "Peace" and "submission", in other words; it is a state of inner and outer peace acquired 

through submission to the Almighty God (Allah). Hence "Muslim" is any person who has decided to 

submit to God (to be His slave) and follow the Islamic religion while respecting what is in the sacred 

book (the Quran) and Sunnah (the practices of Prophet Mohammed Peace be Upon on Him) (Battour, 

2017). Therefore, the term Islam was mentioned in the sacred book of Muslims (the holy Quran); it is 

the name of Muslims religion as Christianity, Hinduism and Buddhism etc. On the other hand, Halal is 

an Arabic concept, which means "authorized" and "Permitted". It is any activity or practice that respects 

the Islamic Shariah and is authorized by Islamic religion (Battour, 2017; Mohcine& al., 2016; Alfian, 

2016). 

According to Wikipedia, Halal tourism is “a subcategory of tourism which is geared towards Muslim 

families who abide by rules of Islam. The hotels in such destinations do not serve alcohol and have 

separate swimming pools and spa facilities for men and women». In fact, Halal tourism is a micro niche 

of religious tourism; it is the offer of services and products for Islam’s followers who wants their tourism 

experience to match the Islamic instructions (Bon & Hussain,2010) in clothing, food and daily practice. 

According to Islamic requirements Halal products must respect shariah which include Quran (sacred 

book of Muslims) and Sunnah (teaching and advice of the Prophet Mohammed peace be upon him) (El 

Gohary, 2016). From this point, a good understanding of Halal tourism cannot be developed without a 

good understanding of Muslim religion and its practices (Collins-kreiner& Wall, 2015). 

Islamic tourism is an Islamic activity that meets all Shariah requirements, and fully respect the Islamic 

rules and guidelines, which could not be the case for every Halal product/activity (El Gohary,2016). 

Therefore, The scope of Islamic tourism can be determined by using two principles: Tawhid-compliance 
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and the ShariAh compliance; Tawhid compliance: can be used at the level of beliefs and ideas while 

Shariah compliance can be used at the level of ethical values and practices (Asad Mohsin et al., 2016). 

Thus, Islamic tourism is a type of tourism that involves the Islam religion followers with the respect to 

religious Islamic requirements when travelling (Carboni et al. 2014). This tourism goes beyond religious 

tourism to include all other forms of tourism except those that are against Islamic values (Shakiry, 2006). 

Otherwise, the "Muslim-Friendly Tourism" is a concept used to refer to destinations that offer Halal and 

non-Halal services for a unique and enjoyable experience for Muslims. The difference between the 

“Muslim-friendly Tourism” and the “Halal tourism” is that for Muslim-friendly destinations they 

provide both Halal and non-Halal services but not in the same establishment, like hotel chains that 

include hotels with Halal services and hotels with standard and non-Halal services in order to meet the 

needs of different types of tourists (Battour,2017). The concept also refers to tourist products that do not 

meet all Islamic requirements. Those kind of products can be classified and labeled as “Muslim-

friendly” instead of a “Halal tourism” products ( ElGohary,2016). 

Table1: The difference between the three concepts (Own formulation). 

ISLAMIC  TOURISM HALAL  TOURISM 
MUSLIM-FRIENDLY 

 

The purpose of this type of tourism 

for Muslim tourists is to strengthen 

their faith for the sake of God. 1 

The activity must take into 

consideration: The Islamic law 

(Shariah), the target customers 

(Muslims), and the location of 

activity (Muslim vs. non-Muslim 

country)2. The product and service 

offered (meet the Islamic 

requirements) and the purpose of 

travel (It must be considered as a 

religious act whose objective is to 

seek a reward from God). 

This activity or product fully meet 

all the rules, guidance and 

requirements of Islamic Shariah3 

 

 

It refers to any practice or activity 

in tourism which is permissible 

according to Islamic teaching.4 

 

Even non-Muslim tourists can 

consume Halal food and enjoy 

Halal entertainment places as long 

as the activities respect Islamic 

requirements. (Battour, 2017). 

 

 

The motivations for traveling are 

not necessarily spiritual, but are for 

recreation, leisure and social 

purposes (Vargas-Sanchez & 

Moral-Moral, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Muslim friendly could provide 

both Halal and non halal products 

and services but not in the same 

place and section (Battour, 2017). 

 

Muslim-friendly destinations offer 

plenty of “Halal” services (such as 

Halal food and beverages, sex-

segregated swimming pools etc.). 

 

  

 

 

 

                                                      
1For example, if a man travels to London to visit the London museum in order to study the history of British colonization of 

the Muslim world for the sake of God, the travel can be classified as Ibadah (a religious act) deserving rewards from God and 

therefore can be appropriately referred to as ‘Islamic tourism’ (Battour,2017). 
2The place may not necessarily be located in a Muslim country or in religious locations (Battour, 2017). 
3This might not be the case in every single Halal tourism product and/or activity (El Gohary, 2016). 
4Which the law-Giver, Allah, is allowed regarding behaviorisms, dress, conduct and diet.(Battour, 2017). 
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The Components of Halal Tourism 

Halal tourism is based on 6 pillars: Nonalcoholic drinks, Halal food, separation of men and women, 

place of worship, woman and travel 1and dress code (Shakona et al. 2015). These points will be dealt 

with in detail in the following paragraph. 

Let’s start with the Halal Muslim-friendly hotels; In fact hospitality was treated in the hadith of the 

prophet Muhammad peace be upon him, where He described how to provide hospitality to guests. 

Mohsin (2016) argued that hotels around the world must be inspired by these Islamic values to build a 

different and unique brand image than those established by the West (Asad Mohsin & al.,2016). 

However, the lack of washroom facilities for cleansing before prayers and even the non-existence of 

worship places are the main obstacles Muslims tourists deal with when they travel to Europe 

(Hambali,2016). Therefore, to be halal labeled, it is crucial for a hotel to have the following elements 

(Battour,2017): 

- Muslim-friendly hotel room: 

 Quran copy. 

 Qibla direction 

 Prayer mat 

 Prayer timetable. 

 Family-friendly viewing 

 Alcohol-free beverages in fridge 

 Water usage-friendly washroom  

 

- Muslim-friendly hotel services. 

 Certified Halal food/kitchens, 

 well-trained staff about Muslim culture 

 Female staff for women. 

 Women-only floor/ family-only floor. 

 Session for ladies in swimming pool/gym. 

 Prayer room. 

 Ramadan services and facilities. 

About Halal food, Muslims are prohibited from eating pork meat or products, animals died before 

slaughter, animals that are not properly slaughtered or rather without the pronunciation of the Name of 

Allah, carnivorous animals and birds of prey are also prohibited as well as blood and alcohol (Battour, 

2010; Stephenson,2014).  For this reasons, Muslim tourists ask for halal food and drinks when they visit 

a non-Muslim destination (Marikasboros, 2014). However, the availability of these Halal elements is 

important for destinations targeting Muslim tourists (Battour, 2017). In addition, restaurants are the first 

tourism businesses that have opted for Halal certification in non-Muslim countries, this is explained by 

the fact that Muslim travelers look for places to eat Halal food even before choosing a destination or a 

hotel. Today, even airlines are offering Halal dishes in their menus to satisfy this tourist’s target (Global 

Muslim Travel Index 2018).  In fact, destinations are making more efforts to meet the needs of this target 

and proposing “Muslim friendly airports” which provides   gender-separated prayer rooms, washroom 

facilities for cleansing before prayers and Halal food (Battour,2017). The tourism industry has seen the 

emergence of a new concept of “Halal Holidays", a 100% Halal all-inclusive package holiday, which 

includes resorts and hotels that offer different catering and accommodation components that respects 

Islamic requirements (prayer rooms and swimming pools separated by gender, private mixed beaches 

for families with an Islamic dress code, excursions to discover the cultural heritage of this destination) 

(Battour, 2017). To conclude, among the trends of the Halal Market, we find also the appearance of 

                                                      
1 It is not permissible for a woman to travel without a mahram (Mehram means those people who are very near to 

you with whom you can move and talk freely like your husband, your father, your brother, your son, your uncle if 

you are female and if you are male your wife, your daughter, your sister and your aunties)(Wikipidia) 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          534 

 

“Halal cruises” that offer Halal services and products during the trip (food, drinks, separate prayer room, 

separate sports center, unisex spas, separate baths...) (Salma, 2015). 

Halal tourism websites and phone application : 

In recent years, Halal tourism has begun to take its place in online platforms, through websites and the 

dissemination of information in social media. This initiative has played an important role in promoting 

Halal tourism in the world, and has facilitated access to information quickly without relying on travel 

agencies, among the most famous sites (Crescent Rating for Muslim business tourists, Halal booking 

and Muslim-friendly for hotel or resort reservations...). Also, Mobile applications are playing a crucial 

role in promoting Halal tourism too; they allow visitors to detect restaurants that offer Halal food, find 

Halal accommodation services, destination guides and prayer rooms etc.(Battour,2017). 

MUSLIM FRIENDLY TOURISM IN MOROCCO: AGADIR DESTINATION 

Agadir destination 

Agadir (أكادير) is a city in southern Morocco, located 225 km southwest of Marrakech and 173 km south 

of Essaouira. The city's population is approximately 720,000. It is a modern city with its white buildings, 

restaurants and hotels, and its bay is among the most beautiful in the world. Agadir, the regional capital 

of the Souss region, is a welcoming and clean city. Its hotels offer a pleasant stay with swimming pools, 

dances, discos, massages, and all tennis courts and football fields and bowling alleys. Its many 

restaurants offer a varied cuisine: Moroccan, European, African and Chinese. It is also a city overflowing 

with a rich economic and cultural activity. Its coastline extends southwards to the Saharan provinces. 

Its hinterland extends to the mountains of the Anti-Atlas. Today, the port of Agadir is the most important 

fishing port in Morocco. The new city of Agadir combines modernity and simplicity: large green spaces, 

wide avenues, flowered gardens, elegant contemporary architecture (Wikivoyage Agadir). 

METHODOLOGY  

The present study was conducted in April-May during the high season in two phases:  The first phase 

was based on a quantitative approach by means of questionnaires distributed to a group of 29 Moroccan 

tourists, it is certainly a small sample but the objective was to have an idea about the perception of 

tourists towards Halal tourism and to discover the potential of this market in the future. 

The investigation was about the following points:  

- Reason for the trip, 

- Level of satisfaction with the services provided during the trip, 

- Proposal of a Halal offer 

Each respondent was individually invited to answer the questionnaire. We tried to not discuss the Halal 

topic with our sample until they discovered the content of the questionnaire. However, tourists expressed 

a strong desire to be informed about the HALAL products offered by hotels by asking more questions.  

The second approach was qualitative by using in-depth interviews as a tool; the interviews were face-

to-face meetings with managers of a hotel in Agadir that provides Halal services “Ryad Mogador 

Almadina Hotel”. In fact, choosing a single hotel is not enough to reinforce our results, but it was the 

only Halal friendly hotel in Agadir that offers Halal services for Muslim tourists. 

Questions were about: 

- Service offered by this establishment,  

- Proposed tariffs  

- Type of communication used to promote their offer.  

 

The profile of respondents  

Most of our interviewers were women with a percentage of 69% from different age groups, but the 

majority of them were between 18-25 years old. The results of this study suggest that most Moroccans 

opt for a leisure trip and prefer to travel with family and groups during summer holidays or the week-

end for entertainment. They choose residences, apartment hotels and budget hotels as types of 

accommodation. Among their most preferred destinations, Europe is in the top ranking, followed by 

Asia in second place and Middle East. However, during their trip, our sample judged the quality of the 

offers proposed by tourist establishments as standard and does not really meet their religious needs. 
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1.1.1. Tables: the study sample profile 

 

Gender? 

Women 18 62% 

Men 11 38% 

 

Nationality? 

Moroccan 27 93% 

Other 2 7 % 

 

Marital status? 

Single 23 79% 

Married 6 21% 

Widow 0 0% 

Other 0 0% 

 

Professional Statute? 

Student 20 69% 

Employee 4 14% 

Executives 4 14% 

Other 1 3% 

 

Age? 

18-25 23 79% 

26-45 4 14% 

More than 45 2 7% 

 

Would you prefer to travel? 

Alone 3 10% 

With family 10 34% 

With group 13 45% 

Other 3 10% 
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When do you travel? 

Summer holiday 16 55% 

Week-end 10 34% 

Other 3 10% 

 

What is the reason for your travel? 

Business 4 14% 

Leisure 21 72% 

Others (Study, marriage, well-

being, health..) 

3 10% 

 

To which destination(s) would you like to travel? 

Europe 11 38% 

Asia 7 24% 

Middle East 4 24% 

Oceania and Polynisia 2 7% 

Africa 2 7% 

North America 1 3% 

South America 2 7% 

 

What type of accommodation did you prefer? 

Residence 7 24% 

Apart-hotels 7 24% 

Budget hotel 7 24% 

Deluxe hotel 5 17% 

Other 3 10% 

 

How do you judge the quality of the offers proposed during your trip? 

Too little personalized 12 41% 

Not enough adapted to my 

religion 

12 41% 

Too unsuitable for my family 

situation 

2 7% 
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Other 3 10% 

 

Have you ever heard about Halal Tourism? 

Yes 16 55% 

Non 13 45% 

 

Have you ever heard of the "Halal" Hotels in Agadir? 

Yes 5 17% 

No 24 38% 

 

The presence of Halal dishes? 

Indispensable 14 48% 

Strongly Desired 8 28% 

Desired 5 17% 

Unimportant 2 7% 

Unwanted 0 0% 

 

The absence of alcohol? 

Indispensable 8 28% 

Strongly Desired 7 24% 

Desired 5 17% 

 

The presence of the prayer room? 

Indispensable 11 38% 

Strongly Desired 9 31% 

If yes, From which source? 

Word of mouth 5 32% 

Internet 10 62% 

travel agency 1 6 % 

TV 0 0% 

Radio 0 0% 

Other 0 0% 
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Desired 7 24% 

 

The presence of the separated swimming pool? 

Indispensable 7 24% 

Strongly Desired 6 21% 

Desired 2 7% 

Unimportant 12 41% 

Unwanted 2 7% 

 

To be found between Muslim people? 

Indispensable 6 21% 

Strongly Desired 5 17% 

Desired 3 10% 

Unimportant 14 48% 

Unwanted 1 3% 

 

Would you be interested in a halal travel offer (including all or some of the criteria in the previous 

question)? 

Yes, absolutely. 11 38% 

It is possible 6 21% 

Yes, as long as it doesn't mean 

just being with Muslims 

9 31% 

No, I'm not interested. 3 10% 

 

Would you be interested in building your own trip by selecting the services according to your 

expectations (halal food, prayer room...)? 

Yes, absolutely. 12 41% 

It is possible 16 55% 

No, I'm not interested. 1 3% 

 

would you be willing to pay more to benefit from this Halal offer 

Yes 6 21% 

No 7 44% 
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Probably 16 55% 

 

 

Do you think that the service of products (alcoholic beverages, pork dishes...) in hotels will have an 

impact on Morocco's image since it is a Muslim country? 

Yes 9 31% 

No 20 69% 

 

 

Research Results and discussion  

The Halal tourism concept wasn’t unfamiliar to our sample, half of them have heard about it through 

the Internet (62%) or through their entourage (32%). Except that (38%) of the respondents did not know 

that there is a hotel that offers halal services in Agadir destination. Nevertheless, the presence of Halal 

dishes, the absence of alcoholic beverages and the presence of prayer rooms are essential elements 

during the trip and highly recommended by our sample, however our respondents think that it is not 

important to be surrounded just by Muslims (41%) or to have a separated swimming-pool (48%). the 

majority of our sample is interested in a Halal trip (38%) and they appreciated the idea of designing their 

own Halal travel offer (55%) based on the elements mentioned above. Despite the interest perceived by 

our respondents in Halal tourism, they were not willing to pay more to benefit from this Halal offer 

(44%), or they may think about it (55%). 

The results of this study shows that our sample has already heard about Halal tourism either through its 

surroundings or through the Internet, but based on their answers, (ex:"We're still young; we have to 

enjoy life, why will I accept to be surrounded just by Muslims…", “I don't have a problem spending the 

holidays with my wife in a mixed beach or a mixed swimming pool without a dress code….”. We noticed 

that there is still a setback on this product, especially in terms of being surrounded by Muslims or having 

a separate swimming pool, but certainly, they encouraged the idea of having Halal dishes, the non-

existence of alcoholic drinks and the presence of prayer rooms. This shows us that our target is less 

demanding and strict regarding the Halal products. They will certainly opt for Halal restaurant, non-

alcoholic drink and a prayer room but they don’t have any problem if the other components of Halal 

tourism are not available. On this point, we note that our sample will choose during its trip a standard 

hotel that offers Halal services, the so-called Muslim friendly hotel. 

Qualitative approach: Case study: RYAD MOGADOR ALMADINA HOTEL. 

 

Ryad Mogador Almadina Hotel 

RYAD Mogador Al Madina is classified as a Five-star hotel and has 206 rooms that encourage guests 

to relax. The hotel, which has Moroccan architectural accents, was built in 1990 and renovated in 2007. 

The hotel is located near restaurants, cafés and golf courses. It offers a private beach, Halal food and 

drinks, sports centers for separated men and women and prayer rooms. 

 

Result And Discussion  

This study used a qualitative research methodology based on in-depth interview addressed to Mr. 

Brahim Elhaj, commercial manager of the hotel "RYAD MOGADOR ALMADINA AGADIR" who 

gave us an idea about the service offered by the hotel, prices of its services, type of communication used 

to promote their offer etc. 

According to the results of this qualitative study, “RYAD MOGADOR ALMADINA AGADIR hotel” 

offers halal foods and drinks without pork or meals mixed with wine, the absence of minibars in rooms 

containing alcoholic beverages and for the hotel bars, they serve only sodas and juices. 
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There is also a prayer room, a Quran and a Qibla indication in all rooms.  In addition, the hotel offers 

separate unisex swimming pools, spas and leisure spaces for women and families, there is also a private 

swimming area for families with a dress code. 

The hotel offers an atmosphere for a family to enjoy their holidays together in a suitable environment; 

there are also sport clubs and playrooms for kids. All entertainment programs are in accordance with 

Islamic requirements, including thematic evenings for songs and dances. 

In addition, the hotel offers excursions and tours to discover the Islamic heritage and culture and to 

explore the history of Muslim civilization.  

However, for the pricing strategy the hotel adopts the alignment strategy because there is not really a 

big difference between the prices of a standard hotel and Halal hotel. In fact, it is encouraging to offer a 

product that the consumer considers better at the same price as a standard product.  

Regarding prices, they vary according to the season, when it is the low season, in 3* hotels, it is 36£, 

for a 4* it is 56£ and for 5* it is more than 80£.  Concerning the high season prices, it is from 150£ for 

5*, 110£ for 4*hotel and 70£ for 3* hotel. 

 

Hotel categories Low season  High season 

3* 36 £ 70£ 

4* 56£ 110£ 

5* 80£ 150£ 

The previous prices are for single room and single person. 

 

For the final point which is the measures carried out to promote the offer presented by hotel are 

diversified, communication strategies must be put in place to stimulate visitor’s needs and attract more 

customers. To achieve these objectives, it is necessary to use external communication, which plays a 

fundamental role for the destination branding; hotel websites, social networks, sales promotions, 

personalized offers, hotels public relations, mass media, etc. Concerning the hotel RYAD MOGADOR 

ALMADINA AGADIR, it uses social media as Facebook, Instagram, in order to promote the offer 

proposed by the hotel, there are also booking sites such as Booking, TripAdvisor, as well as the hotel1 

website. 

 

CONCLUSION 

 

Among the recommendations proposed by tourists, it is necessary to focus on: 

Promotion: to establish a good promotion strategy for Halal product, it will be necessary to carry out 

campaigns that target families in particular, bearing in mind that this segment will represent the most 

interested range to this offer. 

Marketing: must be diversified as much as possible to reach a large number of tourists through 

communication and marketing tools such as the internet, media with all types, radio, newspapers and 

magazines are also a good way to conquer these markets. 

Transport: variation in means of transport especially air and rail transport. 

Activities and entertainment: it will be necessary to think of forms of entertainment for children and 

families that respect the Islamic requirements. 

The creation of travel agencies and tour operators: specialized in the marketing of Halal packages. 

Encourage investors: to invest in this sector by granting they aid for investment projects that meet a 

number of criteria. 

                                                      
1https://www.mogadorhotels.com/MH/Recherche/Show?hotel=6 
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However, the lack of hotels and tourist structures specialized in Halal tourism in Agadir destination will 

allow hotels_ which will adopt this new trend_ to position themselves well in this new market.  

As a final point, the development of certification standards is considered a positive initiative on the part 

of Muslim organizations; this initiative aims to create Islamic quality standards to give Muslims 

confidence in the quality of the Halal certified goods and services offered to them.  The successful 

example of Malaysia which has created an Islamic Quality Standard (IQS) whose objective is to assess 

the quality and services of accommodation. The hotel will receive seven levels of IQS quality ranging 

from IQS 1 to IQS 7 depending on the degree of services that Muslims use for their accommodation. 

(Karim & al., 2017; Bazazo et al., 2017; Oktadiana et al., 2016; Yousaf & Xuicheg, 2018). 
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Abstract 

Nowadays, customer intentions and behavior has been the recent topic for a number of tourism studies. 

Organizations and associations take more and more Muslims customer preferences into their thinking and 

strategies. Because, it is knowing that we are talking about a global market that play a big role in the international 

trade. Halal is not only about religion, but also about healthiness, which caused non-Muslims to target halal 

products. The fact that makes these products globally knowing and bring the need for a halal food supply chain. 

Furthermore, there is a lack of empirical evidence regarding the effects of halal food supply chain on customer 

satisfaction and loyalty, more specifically in Morocco. Our study combines logistics by bringing the concept of 

supply chain, and marketing by studying the customer and finally conduct the investigation in tourism field. 

Key words: Halal food, Halal food supply chain, Customer satisfaction and loyalty, Morocco, Tourism 

INTRODUCTION 

Today to fulfill not only the Muslims customers but also the non-Muslim ones, the aspect of Halal is 

emerging the business world. This market was exclusively reserved to Muslims consumers, henceforth 

it becomes a global market targeting a large population and add an important contribution to the 

worldwide trade.  

International trade center (ITC) in collaboration with Morocco’s Ministry of Foreign Trade and the 

Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), from the beginning of 2014, started supporting the 

country’s ambition to become an important player in the global halal food production and trade. To be 

able to do that they started by: 

- Making enterprises aware of the potentialities of this global market 

- Establishing the potential to acquire the auditing and certification 

- Streamlining the cooperation with foreign halal authorities   

- Making the access easier for Moroccan companies to potential markets. 

As a future goals, Morocco “is seeking to become a regional hub and a trade bridge between Europe and 

Africa for halal products. ITC is supporting the Moroccan government in designing a national level 

strategy to develop the halal sector” (report by ITC, Sept, 2016). 

Hence the focus is today on the whole chain, which was only on the manufacturing of the final product, 

especially the part of the method of slaughter. Lately the subject has taken a global dimension including 

products other than meat, such as fast food and beverages. So in order to respect halal aspect as it was 

explained in Islam and to apply the famous saying that is “Halal form the farm to the fork”. We are at 

last viewing the topic from a supply chain perspective and talking now about Halal Food Supply Chain. 

In a way, our work combines three different disciplines, logistics by touching the subject of supply 

chain, marketing by discussing the customer satisfaction and loyalty, and tourism for the field and the 

context of the study. 
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Halal is nowadays an emerging area of research, being linking to other fields, with the focus especially 

on certification, marketing and consumer behavior (Rahman and Jie, 2015). 

For Wan Marhaini Wan Omar (2017) the real challenge lies on keeping the product halal for the entire 

supply chain process, particularly throughout the most critical phases for halal food that are production 

and distribution stages.  

Research question 

“Halal food market exists wherever there are Muslim consumers whose tastes and preferences are 

governed by halal rules on food specification” (Abdul et al. 2009, p.41). 

The principles of halal food supply chain are still undefined so there is a large ambiguity among 

researchers. With different scholars suggesting their own propositions for halal supply chain (Talib et 

al. 2015), which explain the absence of a consensus in literature for this concept. 

 

The global research question of our work is as following: 

 

“To what extent halal food supply chain implementation influences the satisfaction and the loyalty of 

the customer in tourism industry?” 

 

To address the main questioning, theoretical questions as well as empirical ones are formulated as 

following: 

- What is Halal food supply chain? What are the motivations behind implementing this process? 

- Are managers in the field of tourism aware of the concept Halal food supply chain? Do they 

take it into consideration in their strategies? 

- Is there any impact of such conducts on customer satisfaction and loyalty? 

- Do foreign tourists in Morocco knowledge the designation of Halal food supply chain? 

- The aspect of halal in supply chain does it change the opinion of tourists coming to Morocco on 

consuming food especially in local restaurants. 

 

LITERATURE REVIEW 

 

Halal food 

The Islam religion history reaches over 1400 years. As of 2015, there are 1.8 billion Muslims in the 

world, which is equivalent to 24.1% of the world population that are Muslims. 

Halal and Haram are concepts related to the Muslims world, even if today these concepts are used by 

non-Muslims, both in consumption and in studies (Marzuki et al., 2012; Aziz and Chok, 2013). Halal 

means permissible and Haram which is the opposite means prohibited. 

The words Halal and Haram came from Quran, the latter is the central religious text of Islam, that is a 

revelation from God. Unlike our research these terms aren’t only related to food, thus to understand 

these two words we should start from the source, which is the Quran verses that discuss prohibited food 

and they are 2:173, 5:3, 6:145 and 16:115. 

“He has only forbidden you animals found dead, blood, the flesh of swine, and that on which any other 

name has been invoked besides that of God. But if one is forced by necessity, without willfully rejecting, 

nor transgressing due limits, then he is guiltless, for God is Oft-Forgiving, Mercifully 

Redeeming”. 2:173 Rendition of Surah the Cow (al-Baqarah) A.L. Bilal Muhammad et al (2018). 
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According to SIRIM, the industrial research and technology organization in Malaysia, wholly-owned 

by the Ministry of Finance Incorporated, products certified as Halal are conform to Islamic religion as 

well as to hygiene standards and sanitation and safety qualities. Today and according to a number of 

certificates and labels, quality is related to Halal standards. 

One of the first agencies that give rankings of Muslim-friendly destinations called Crescentrating, listed 

Morocco as the number six most “halal friendly” travel destination in 2014. 

Certification system 

Halal Certification in Morocco: the state of halal certification for the country is promoting, for once, in 

“January 2015, Malaysia’s halal authority (JAKIM) recognized “Halal Maroc”, IMANOR’s hala 

certification as equivalent to its own” ITC News report, Sept 2016. Which benefits the country 

regarding: 

- The possibility of benchmark with Malaysian standard 

- The new market possibilities in Malaysia 

- The increase in Moroccan companies seeking halal certification 

As a result, “close to 70 companies have received ‘Halal Maroc’ certification for more than 200 products 

ranging from meat and dairy products, to fish, vegetable oils, confectionery and beverages” ITC News 

report, Sept. 2016. 

Segregation has an important role in getting halal certification besides other conditions. But 

unfortunately, a number of fraudulent halal certification reports have tarnished the reputation of this 

industry (Zailani et al. 2010). There is also multiple overlooked unrecognized certification and halal 

logo on some products packaging (Talib and Jamaludin 2008). 

This existing confusion on the certification of halal products makes consumers cautious about trusting 

the logo printed on the products. 

Halal food supply chain: the farm-to-fork challenge 

Halal food supply chain is an important topic especially in the Muslim world. While supply chain in 

general is the corporate network involved in upstream and downstream processes and activities that 

create value in the form of products and services delivered to the final consumer (Christopher 2005), 

Halal food supply chain is the network that create halal products for the final consumer. This network 

doesn’t involve only supplies and products but all the activities within the chain such as halal logistics 

and marketing in term of storage, distribution and display of Halal and Haram products (Omar and 

Jaafar, 2011). 

Halal supply chain is a process that must include the aspect of halal from the first supplies until the final 

product when it reaches the final consumer. And to ensure that halal is applied to all activities in the 

supply chain covering the handling of the final product (distribution, material handling, marketing). 

Wan Marhaini Wan Omar (2017) finds that halal food supply chain has positive impact on 

organization’s marketing performance, which means that implementation halal food supply chain has 

influence on increasing the market share, market coverage, brand image, quality of products and 

marketing cost. 

Wan Marhaini Wan Omar (2017) in his thesis developed a model for halal food supply chain, he lists a 

set of reasons for the vulnerability of this concept: 

- The probability of cross-contamination with non-halal products at various steps all along the 

supply chain. 

- The issue of food authenticity and adulteration which means the act of mixing non-halal substances 

bought at a lower price with halal food products deliberately (Nakyinsige and Sazili 2012).  
Omar and Jaafar (2011) proposed that halal supply chain should gather halal animal feed, halal 

slaughtering, and proper segregation.  
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Zulfakar et al., (2013) proposed the combination of three critical points for the success of halal meat 

supply chain which are a complete segregation, halal certification and halal-trained staff.  

Halal food supply chain implementation according to Wan Marhaini Wan Omar (2017) is achieved by 

these by: 

- Cleanliness  

- Safety 

- Islamic dietary law 

- Physical segregation  

- Material handlings 

- Storage and transport 

- Packaging and labelling 

- Ethical practices 

- Training and personnel 

- Resource availability 

- Innovative capability 

Halal supply chain is defined by Tieman (2013, p. 5) as “the process of managing the procurement, 

movement, storage and handling of materials, parts, livestock, semi-finished or finished inventory both 

food and non-food, and related information and documentation flows through the organization and the 

supply chain in compliance with the general principles of Shariah”. 

The challenge of halal food supply chain lies on the fact that it includes all the stakeholders in the chain 

(suppliers, manufacturers, wholesalers, retailers and final consumer) and responds to the needs of 

customers regarding halal products from the point of origin to the point of consumption.  

Customer satisfaction and customer loyalty 

According to (Govil and Proth, 2002), The objective of a conventional supply chain is to foster customer 

satisfaction. Customer satisfaction is a construct used in quality management and adopting halal 

certification as a quality practices can develop the relationship with customers and reach their 

satisfaction and therefore build their loyalty. 

Conventional supply chain management present a competitive advantage that can improve performance 

and reach customer satisfaction for the organization, let alone introducing halal aspect on the process. 

Loyalty is a marketing multidimensional construct that has been conceptualized and operationalized in 

many different context and is the most powerful outcome of consumer satisfaction (Oliver, 1999). 

To create a sense of trust and loyalty for customer, national as well as multi-national companies spent 

enormously to provide dedicated services and facilities to answer to the demand of Halal products by 

providing dedicated services to this group of demand (Zulfakar et al. 2012). 

Beside ensuring the food products having the halal status all along the process of supply chain, the main 

objective of halal food supply chain is to achieve customer satisfaction (Bahrudin and Desa 2011). 

RESEARCH METHODOLOGY AND MATERIAL 

Our methodology is completely qualitative, using in-depth interview as a tool. Data for this research 

was assembled from two studies: 

- The first one was conducted on restaurants, food factories and industries in Morocco. 

- The second one, it was conducted on a group of tourists visiting Morocco. 

For both studies we selected a sample, following the method of Flyvbjerg (2006) which stipulate that 

the sample is fixed on the grounds of the information we may be able to gather from our interviews. We 

also follow the principle of information saturation provide by Glaser and Strauss (2017) to fix the 

samples size of our studies. Thus our samples are fixed at nineteen restaurants, five food factories and 
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industries, and twenty-four foreign tourists. Some of the interviews were face to face and others were 

conducted by phone and e-mail. 

It took us approximately three months to collect data, contact the companies, and select interviewees, 

set dates and conduct the meetings, starting from August 2018. Most of the interviews were face-to-face 

meetings at the company site for the food industries, some of them were recorded depending on the 

willingness of the respondents, others were transcribed. 

Using two semi-structured data collection guides prepared for the purpose of facilitating the course of 

the interviews, one was addressed for tourists and the other for managers of food industries. Questions 

was about: 1) general information about the interviewees 2) halal food supply chain 3) halal practices 

4) customer preferences, satisfaction and loyalty.  

The profile of respondents  

In the total of twenty-four foreign tourists, the female and male respondents was almost even. Their 

nationalities and ages are various. But according to their disclosure they are Muslims. Half of the visitors 

stayed for one week in Morocco, a minority of our respondents were staying for more than a year that 

we predict it is because of their studies. In the following table, we resumed the profile of our study 

sample, in term of gender, nationality, the purpose and the duration of the visit and if there have been 

previous trips to Morocco or not. 

Table1. the study sample profile 

Aspects Categories Number=24 % 

Gender Woman 

man 

11 

13 

45.8% 

54.2% 

Nationality - Pakistanis 

- Indian 

- Lebanon  

- Egyptian 

- French 

- Belgian 

- Algerian  

- Senegalese 

- Ivorian 

1 

2 

2 

3 

4 

3 

4 

3 

2 

4.1 

8.3 

8.3 

12.5 

16.6 

12.5 

16.6 

12.5 

8.3 

Purpose of the trip Holiday 

Business 

Marriage  

Studies  

others 

11 

3 

2 

5 

3 

45.8% 

12.5% 

8.3% 

20.8% 

12.5% 

Duration of the trip Two days 

One week 

More than one week 

More than a year 

4 

12 

3 

5 

16.6% 

50% 

12.5% 

20.8% 

Previous visits to Morocco None 

One visit 

More than two visit 

9 

10 

5 

37.5% 

41.6% 

20,8% 

 

Research Results and discussion  

 

Tourists perception of local food products  

The tendency among the interviewees is to try Moroccan local and famous food like “Couscous”, 

“Tagine”, “chicken Bastilla”, “Rfissa”, “Harira” and “Lamb or beef with prunes”. 
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Respondents predominantly have trust on Moroccan food because first of all they are in a Muslim 

country and second some of Moroccan dishes are today being prepared in international restaurants. 

The results indicate that tourists, who had previously visited Morocco, were more familiar with the 

places serving food whether it is a restaurant or a hotel. And thus they become regulars. 

Tourists who are visiting for the first time seemed to hesitate in trying different food especially food 

that appear strange to them and to their culture. 

For example, one of regular visitors to Morocco said that he never buys foreign food like McDonalds 

while he is in the country, because for him there is a better food in local restaurant and he trust that they 

present halal food. 

One of the participants believe that halal food should be labeled or it is not halal for him, because as he 

said “having the proof that the food is halal means that it’s healthy, regardless what it’s stated in the 

religion”. Not only the label, some tourists ask for the whole process before buying food. Some of them 

don’t even trust the halal certification of famous fast food like McDonalds and KFC in Morocco. 

One of our interviewees believe that if “you pronounce god’s name over the food, that makes it halal, 

especially if you don’t know how the animal was slaughtered” as she said. 

Restaurants, food factories and industries perception 

Managers of food factories and industries are very aware of the concept of halal food supply chain and 

its importance, they believe also in its positive impact on organization’s performance and customer 

loyalty and satisfaction, yet they don’t implement it because of the difficulty level and the cost. But this 

doesn’t stop them from applying halal aspect in the materials being used in the final product at least. 

The hygiene, the safety and the ethical practices are also present.  

One of the managers said that: “in some cases, the problem is in the quality of halal meat coming from 

the slaughter houses, and that can’t be controlled” 

One executive believes that “customers nowadays care for the organic aspect of the food more that the 

halal aspect”. 

Among respondents, one of them believe that hotels alcohol-free and segregation in gender for 

entertainment facilities (swimming pools, spas …) are one way to attract Muslims tourists and build 

customer’s loyalty. 

We can finally say that the practices of halal food supply chain are present inside food factories and 

industries in Morocco, what it is absent is the designation of the concept in their strategies. A number 

of companies in Morocco hold already the certification of halal food and attract more Muslims tourist 

and build customers’ loyalty in the base of this certification. 

CONCLUSION: CONTRIBUTIONS AND RESEARCH PERSPECTIVES 

This study offers a more comprehension of halal food supply chain concept, by combining the concept 

with customer behavior (customer satisfaction and loyalty) which is the first attempt in our context.  

Our investigation may push managers to review their procedures especially marketing strategy, it will 

help them to take wise decisions related to the customer and their preferences. This survey might be 

useful for understanding the relationship between Muslim identity of the tourists coming to morocco 

and consumption of halal food. 

This work shows that in implementing halal food supply chain the company may gain notoriety and may 

have a good image, which will make the customer satisfied and loyal to the brand. 

Therefore, our contributions are threefold. First we explore halal food supply chain and its dimensions 

in our context. Second we explore the satisfaction and the loyalty of the customer. Third by selecting a 
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set of attributes to halal food supply chain and other variables influencing this chain, we derived research 

conclusions to propose a conceptual model linking these dimensions and variables to customer 

satisfaction and loyalty.  

This study used a qualitative research methodology based on in-depth interview. We believe that it has 

both managerial and theoretical implications. Our work is a sort of work in progress that will eventually 

be finalized by a confirmatory quantitative study that will be part of a positivist paradigm using 

hypothetico-deductive method.  
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Abstract 

The basic purpose of this paper was to assess the tourist’s willingness to pay (WTP), their attitude toward cultural 

heritage, halal products (HPs) and economic impact of tourism on the local economy. It evaluates the tourist’s pre 

and post-visit attitude and satisfaction level towards halal products. It also analysed buying behaviour, risk 

associated and preferences regarding halal food products. The contingent valuation method was used with a 

dichotomous choice question and their WTP for cultural heritage visit. The results are drawn based on primary 

data using a survey of 200 tourists and 200 service providers (SP) and small business enterprises (SBEs). Binary 

logistic and ordinary least square (OLS) models were applied to estimate the WTP. Tourist’s income, cost 

associated with tour and distance from his/her home to cultural heritage were the significant determinants of WTP. 

The second part of this paper explores positive and negative impacts of tourism. For exploring the impact of 

tourism, the partial least square-structural equation modelling (PLS-SEM) was used. Results show that tourists 

preferred halal products having ‘Halal tags’, environmental friendly, healthy and alcohol free. Income was the 

major factor having positive and significant impact on WTP. Results indicated that aggregate path coefficients 

were statistically significant.  

Key words: Cultural heritage, halal products, tourism, socio-economic and environment impact, Pakistan 

INTRODUCTION 

Badshahi Mosque or "Emperor's Mosque" and Royal fort were officially listed by United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as one of the world heritage sites (WHS) 

on 14 December 1993. Badshahi mosque is a Mughal era mosque located in Lahore, capital of the 

province of Punjab-Pakistan. The Badshahi Mosque is situated west of Royal Fort next to the periphery 

of the walled city of Lahore. Badshahi Mosque and Royal Fort are considered as one of the Lahore’s 

most iconic milestones. Badshahi Mosque and royal fort have its own uniqueness to attract the tourists, 

regarding the architecture and the history. Culture heritage is an inspiring factor in people’s travel and 

affects tourism in both positively and negatively ways (Dora, 2012). In modern era tourism has been 

increased both nationally and internationally for experiencing a different culture and history (Vander-

Stoep 1996). Cultural tourism includes visiting historic or archeological sites, visiting festivals, 

watching conventional dances or ceremonies, or simply shopping for handcrafted talent. The concepts 

of culture, rural, and tourism are multidimensional and interrelated; consider culture to include family 

patterns, folklore, social customs, museums, monuments, historical structures and landmarks. Other 

includes wilderness areas, valued landscapes, natural history, buildings, and artifacts as part of cultural 

tourism. Many other places at Badshahi Mosque and royal fort are also having the ability to attract the 

(national and international) tourists regarding their visits at historical sites. Royal fort and Badshahi 

Mosque have its own uniqueness to attract the tourists, regarding the architecture and the history of 

Royal Fort and Badshahi Mosque. Cultural heritage in Lahore (Royal fort and Badshahi mosque) holds 

massive prospective for the country since Lahore is known for its well preserved culture and heritage. 

The meaning of ‘halal’ is, it must be liberated from non-halal ingredients or substances that include pork 

and alcohol. Halal is an uncomplicated five words but covers a large range of description. If the food is 

dangerous to health, it is also well thought-out as not Halal. Halal food has to protected or/and of superior 
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quality which is illustrated through the word ‘thoyyiban (good quality)’. The concern of Halal products 

attracts argues in a variety of aspects in our lives. Under the Shariah law the foodstuffs that we use, 

must be disinfected, unpolluted, clean and of superior quality or also known as ‘halalan toiyyibban’ 

(Bordes et al, 2008). Being a Muslim country, Pakistan doesn’t allow prohibited foods and the tourists’ 

feel safe in Pakistan regarding halal products they consume. All the products available in 

hotels/restaurants and at cultural heritage places are halal and there is no miss-perception about its 

availability in Pakistan. Halal products are one of the important aspects that control tourists' satisfaction 

with a destination, as it tolerates for more satisfying sensory under standing by utilizing a tourist’s mind. 

Spending on products is an important factor in the tourist financial plan which is one-third of tourism 

expenses and a primary source of revenue earning from tourism (Meler & Cerovic, 2003). The Muslim 

tourists’ spending is rising over the time in Pakistan as well as globally and this figure becomes 

remarkable. Total tourists arrival to Badshahi Mosque and Royal Fort come in a huge numbers i.e. 

almost around 10 million annually and this number is increasing annually. Pakistan faces many 

problems, including high unemployment rate and poor health facilities due to low standard of living i.e. 

low per capita income and limited trade opportunities locally and globally. Badshahi mosque and Royal 

fort are the key assets for Pakistan for taking advantages to expand the growth rate and to create more 

opportunities for the residents. People who are directly and indirectly employed are gardeners, porters, 

auto drivers, café owners, waiters, welders, hotel owners, photographers, entertainers, guides, waste 

collectors, security guards, handicrafts producers/sellers, ticket masters and many other, and they all 

getting reasonable income for their sustenance. On the other hand, this research has captured the effects 

of tourism. Local community involvement guides the economic growth which ‘calls for general public 

to outline their economies by influencing the nature of business, industry, and employment opportunities 

in their own backyards’ (Roseland, 2005). For number of societies involvement in tourism make sure 

that there is sustainability (Woodley, 1993) and improved chances for hosting people to achieve benefits 

from tourism, encouraging attitude of the stack-holders for the preservation of cultural heritage is vital 

for local economy (Tosun, 2006). Tourist activities in expression of their feelings in the direction of 

reliable tourism, tourist location awareness and tourist faith in culture and safeguarding of a World 

Heritage City (WHC) and their attitude toward halal products were surveyed. The primary objectives of 

paper were to estimate the WTP of the tourists’ for visitation of cultural heritage; to estimate the impact 

of tourism on service providers and small business enterprises (SBEs) and to evaluate the tourists 

attitude towards halal food and cultural heritage. 

Theoretical Frame Work 

Contingent valuation method bring out market valuation of a non-market good to compute total 

preservation value. Contingent valuation method (CVM) has been used which contains both constituents 

of use and non-use (Echeverria, 1995). The principle of contingent valuation was used for gathering the 

data of tourist’s willingness to pay for visitation of cultural heritage. At was completed for all 

contingent-valuation questioning arrangements, dichotomous-choice questions were included in the 

survey by presenting contributors with a contingent market. The exceptional feature of dichotomous-

choice questions is that respondents are asked if they would pay a flat sum of money for the item being 

evaluated or not, responses taken as dependent variable (yes” or no”). The socio-economic variables are 

commonly used to estimate a probabilistic model from which expected values are calculated. A fix sum 

of money was used as dependent variable for the estimation of WTP of tourists. Logistic regression was 

used that covenants with circumstances in which the practical outcome for the explained variable (Y) 

can has only two probable types (Maddala and Lahiri, 2009). This model was chosen due to its capability 

to pact with a dichotomous explained variable and deep-rooted theoretical background (Alberini et al., 

1997: Alberini, 1995 and Kannien, 1995). Meleddu and Pulina (2016) investigated the individual’s 

willingness to pay for tourism and used it on quantitative data and applied logistic model. 

 PLS-SEM and hypothesis 

The PLS-SEM has two sub models, the measurement model and structural model. The measurement 

model characterizes the associations between the pragmatic data and the latent variables. The structural 

model demonstrates the links among the hidden variables (not directly observable). PLS-SEM 

simultaneously evaluates the dimension model, testing the constructs’ dependability and strength as well 

as the structural model test the hypothesized association between explanatory and controlled constructs. 
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Advantage of PSL-SEM is that its algorithm requires minimal demand on sample size and error term 

distributions and is particularly suitable for prediction oriented research and complex model (Henseler 

et al., 2009). Further it avoids parameter estimation biases in regression analysis. Besculides et al., 2002 

explored that resident’s perception about cultural benefits of tourism. Tourism and the culture, both had 

positive and negative outcomes for residents in communities where sharing and preserving their culture 

could be seen as conflicting goals. Kilipiris and Zardava (2012) noticed that how sustainable tourism 

theory can be ‘operational zed’ putting on the tourism firm especially the micro tourism enterprises 

(travel agents and tourism operators, hotels and other hospitality establishment etc). Solnet et al., 2014 

focused that how tourist’s destination cooperated in employment opportunities. Elena and Tatiana 

(2015) noticed that event tourism built greater opportunities for small-scale business. PLS-SEM also 

used by (Lin et al., 2017). To estimate the impact of tourism, to restate, our hypothesis can be captured 

in five different spots, life satisfaction, economic benefit and social cultural benefits positively related 

with co-conception, tourism cost negatively related with co-conception and life satisfaction positively 

related with co-conception.  

METHODOLOGY 

Total 400 respondents were interviewed by using well-structured questionnaires. The sample size 

consisted of 200 tourists and 200 employed groups (SBEs & SPs) working near the Badshahi mosque 

and royal fort (Lahore). Data were collected during the last quarter of 2017 and first quarter of 2018. 

Two questionnaires were developed, one for tourists to collect information regarding their attitude 

toward halal products, cultural heritage, and their WTP for visitation. This paper employed Contingent 

Valuation Method. Tourist’s WTP was estimated through two different models, binary logistic 

regression and ordinary least square (OLS). Binary logistic regression employed because responses for 

WTP were in yes and no, and OLS was applied because final bid was also given to respondents. 

Determinants of WTP included gender, age, income; total cost and distance from respondent’s 

residence, functional form of the models are given below in equation (i) and (ii). Second questionnaire 

captured tourism impact included socio-economic characteristics of SBEs and SPs, economic benefits, 

socio-cultural benefits, and perceived costs of tourism and life satisfaction. 

Analytical framework  

Descriptive analysis has been done to provide over-view of socio-economic characteristics of 

respondents; analytical techniques were applied to estimate the WTP of respondents and tourism impact.  

For econometric analysis MS Excel, SPSS and Smart PLS3 have been used (Ringle et. al, 2005). 

Discriminant validity is a measurement that validates whether each of the used constructs is distinctive 

(Hulland, 1999). Validity of the proportions is given below (Table 1), and was evaluated by probing the 

aspect association and performing Chi-square difference test (Anderson and Manz, 1998). The factor 

correlation should be less than 0.80 shows the discriminant validity of the scale (Bhattacherjee, 2002). 

The construct reliability was assessed by using Cronbach’s alpha and composite reliability. Composite 

reliability shows the inner consistency between items measuring the given construct (Fornell and 

Larcker, 1981). The values of Cronbach’s alpha and composite reliability exceed 0.70 can be seen in 

Table 2, meeting the criteria of internal consistency as suggested by Nunnally (1978). The convergent 

validity was used to confirm that all the considered items represented their feature (Chau, 1997). 

Convergent validity, along with discriminant validity, is a sub-type of construct validity. The values of 

the standardized lambda coefficient should be above 0.50 (Steenkamp and Trijp, 1991) confirming 

convergent validity of the model. 

                                         Y = Β0 + β1D1 + β2 X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 +εᵢ                                                   (i) 

                                           Yi = bo + biDi + biXi + μi                                                                                                                                 (ii) 

Where Y = Final bid (Dependent variable), Yi = Dichotomous variable (Yes and No) 

Bis = Coefficients to be determined, D1 = Gender (1, 0)  

Xi = Independent variables like age, income, total cost and distance 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Tourist’s socio-economic characteristics are given in (Table 3). The results show that (60.5%) 

respondents were male and (39.5%) were female. They were predominately young (42%) and middle 

aged (34%). More than half (53%) of respondents got education at university level. Majority of the 

respondents were married (54%) and (46%) were single. According to their occupation, most of the 

respondents were students (36%), 17.5% were government employees and 21% were employed in 

private sector. Majority of respondents were belonging to middle and high-income groups (> Rs. 50 

thousand per month). Majority of the respondents were local (75%) while (25%) were international. 

Socio-economic characteristics of SBEs & SPs are given in Table 4. Majority of the respondents were 

male (98.5%) and were living in joint family system. Regarding their family size, 82.5% had 4 to 6 

family members. Respondent’s age distribution varied from 16 years to more than 65 years. Majority of 

the respondent were having low level pf education. More than 78% were married. According to the 

results 52% respondents were earning income up to Rs. 20 thousand per month and could be considered 

as low-income earner. Majority were service providers, like photographers, waiters, auto drivers, 

entertainers.  

Tourist’s attitude toward cultural heritage and their pre and post tour analysis is highlighted in Table 5. 

Majority of tourists got information from internet and friends (74.5%). Travel decision were made either 

by tourist themselves (45%), family (30%) and friends (25%). Other attributes are also given in Table 

5. Tourist’s attitude toward Halal products is depicts in Table 6. Majority (65%) of tourists were 

uncertain regarding Halal products due to no information/tag on the product. Some tourists faced trouble 

during purchasing of a halal product but majority (78.5%) were happy and did not confront any problem. 

Tourist’s preferred halal products having ‘Halal tags’, environmental friendly, healthy and alcohol free. 

About 50% respondents read product information all the times while others did not read the ingredients. 

Majority of the tourists (85%) were comfortable regarding stay in the hotels. Tourist were satisfied with 

the performance of halal food authorities. Number of enhancements were identified due to tourism in 

the context of life satisfaction as shown in Table 7. The results also showed that tourism had perceived 

positive impact on the economy and socio-cultural aspects but had negative impact due to garbage, 

overcrowding and damage to cultural heritage. The average spending by a national visitor was USD 80 

while by international tourist it was USD 919. Respondents were WTP entrance fee (83.5%) while 

(16.5%) were not interested to pay entrance fee (Table 12).  

Binary logistic model and ordinary least square (OLS) model results are presented in (Table 13). Income 

was the major factor which has positive and significant impact on WTP amount in both models. Other 

variables were not having significant impact of WTP. Overall, these results are according to economic 

theory, a-priori expectations and model specification. The overall explanatory power of the model is 

63.10 %; value of Durbin-Watson is also good. F-stat value is also significant. 

Two important criteria of structural model are coefficient of determination (R2) and path co-efficient 

(Hair et al., 2011). The results are presented in Table 14. Results indicated that aggregate path 

coefficients were statistically significant. R2 values for life satisfaction and co-conception were 80 % 

and 60 %, respectively. The economic benefits of tourism are positively related to both life satisfaction 

(β=0.243, ρ<0.001) and co-conception (β=0.0.134, ρ<0.05) and are statistically significant. As tourism 

costs are negatively related with life satisfaction (β= -0.078, ρ<0.05) and co-conception (β= - 0.090, 

ρ<0.10) and are statistically significant. Socio-cultural benefits are positively related with life 

satisfaction (β=0.471, ρ<0.001) and co-conception (β=0.621, ρ<0.001) and indicates that both are 

statistically significant. Life satisfaction positively related with co-conception (β=0.245, ρ<0.001) and 

it also statistically significant. The results of bootstrapping shows that the entire hypothesis is supported. 
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CONCLUSIONS  

 

Most of tourists were young having high education level. Majority of respondents were belonging to 

middle and high-income groups (> Rs. 50 thousand per month). Regarding service providers, majority 

of the respondent were having low level pf education. Majority of tourists got information from internet 

and friends (74.5%). Majority (65%) of tourists were uncertain regarding Halal products due to no 

information/tag on the product. Tourist’s preferred halal products having ‘Halal tags’, environmental 

friendly, healthy and alcohol free. The results also showed that tourism had perceived positive impact 

on the economy and socio-cultural aspects but had negative impact due to garbage, overcrowding and 

damage to cultural heritage. The average spending by a national visitor was USD 80 while by 

international tourist it was USD 919. Income was the major factor which has positive and significant 

impact on WTP. Two important criteria of structural model are coefficient of determination (R2) and 

path co-efficient. Results indicated that aggregate path coefficients were statistically significant.  

Policy recommendations  

Based on the findings of the research papers following policy recommendations are enlisted below; 

1- Tourists have no difficulties in finding the halal products but are concerned with the quality of products. 

Food authorities should make sure that all tourist get the quality products having information along with 

‘halal tag’.  

2- Only licensed restaurant and food venders will be allowed to do their business.  

3- The service provider should have adequate education level so that they can communicate with tourists 

easily and can provide better services. 

4- Majority of tourist got information from websites, it is recommended that the official websites of tourism 

department should be attractive and updated regularly. 

5- The negative impacts of tourism should be minimized by better management and governance. 

6- Results show that tourism have positive impacts on economy and other aspects of life, therefore more 

facilities and services should be provided to tourists. 
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Table 1: Correlation matrix of Constructs  

Items LS ECB Cos SCB CC 

LS 0.734     

ECB 0.805 0.830    

Cos 0.802 0.656 0.831   

SCB 0.886 0.776 0.769 0.834  

CC -0.525 -0.450 -0.450 -0.482 0.788 

{Bold face values on the diagonal are the square root of AVE}. 

Table 2: Composite reliability, Average Variance Extracted, Cronbach’s Alpha 

Note: CR*composite reliability- AVE*average variance extracted- 

   

 

Life satisfaction 

(LS) 

Economic 

Benefits 

(ECB) 

Costs 

(COs) 

Social 

cultural 

(SCB) 

Co-

conception 

(CC) 

CR 0.853 0.869 0.870 0.902 0.830 

AVE 0.538 0.689 0.620 0.696 0.691 

Cronbach’s-

A 
0.785 0.775 0.720 0.854 0.778 

Cross-Loadings 

LS-1 0.779 0.807 -0.394 0.647 0.572 

LS-2 0.749 0.568 -0.447 0.782 0.551 

LS-3 0.665 0.428 -0.285 0.499 0.743 

LS-4 0.800 0.635 -0.411 0.782 0.619 

LS-5 0.664 0.465 -0.376 0.473 0.471 

ECB-1 0.624 0.813 -0.374 0.650 0.536 

ECB-2 0.621 0.841 -0.383 0.644 0.523 

ECB-3 0.747 0.836 -0.366 0.639 0.573 

COs-1 -0.374 -0.305 0.841 -0.368 -0.352 

COs-2 -0.392 -0.318 0.711 -0.349 -0.319 

COs-3 -0.466 -0.429 0.835 -0.416 -0.387 

SCB-1 0.378 0.664 -0.419 0.864 0.688 

SCB-2 0.746 0.613 -0.420 0.811 0.589 

SCB-3 0.690 0.648 -0.361 0.829 0.630 

SCB-4 0.779 0.662 -0.407 0.833 0.654 

CC-1 0.596 0.525 -0.351 0.607 0.809 

CC-2 0.727 0.631 -0.467 0.743 0.859 

CC-3 0.667 0.467 -0.286 0.549 0.825 
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Table 3: Socio-economic characteristics of the respondents (tourists) 

Profile of Tourists Frequency Percentage (%) 

Gender  

Male 121 60.5 

Female 79 39.5 

Age  

16 – 25 84 42 

26 – 35 68 34 

36 – 45 29 14.5 

46 or above 19 9.5 

Education Level  

School 21 10.5 

College 73 36.5 

University 106 53 

Marital status  

Single 92 46 

Married 108 54 

   

Occupation  

Student 72 36 

Government servant 35 17.5 

Private employee 42 21 

Pensioner 13 6.5 

Self-employed 27 13.5 

Unemployed 11 5.5 

Income Level  

Low  30 15 

Middle 104 52 

Average 27 13.5 

High than average 39 19.5 

Tourist’s residence status  
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National 150 75 

International 50 25 

 

Table 4: Socio-economic characteristics of service providers and SBEs 

Profile of employed groups Frequency Percentage (%) 

Gender  

Male 197 98.5 

Female 3 1.5 

Family type  

Joint 187 93.5 

Nuclear 13 6.5 

Family size  

1 – 3 10 5 

4 - 6 165 82.5 

6 or more 25 12.5 

Age  

16 – 25 39 19.5 

26 – 35 60 30 

36 – 45 72 36 

46 or above 29 14.5 

Education  

Primary 106 53 

Middle 27 13.5 

Above middle 67 33.5 

Marital status  

Single 41 20.5 

Married 157 78.5 

Separated 2 1 

Occupation  

Service provider 175 87.5 

Small business enterprises 25 12.5 

Income  
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Low 104 52 

Middle 30 15 

Average 51 25.5 

Higher than average 7 3.5 

 

Table 5: Tourist’s attitude toward cultural heritage (Pre-post tour analysis) 

Tourist’s attitude Frequency Percentage (%) 

Pre-tour analysis 

Information acquisition before travel 

News paper 22 11 

TV 24 12 

Internet 75 37.5 

Friends/family 74 37 

Co-workers/colleagues 5 2.5 

Travel decision maker 

Tourist themselves 90 45 

Family 60 30 

Friends 50 25 

Reasons for Travel  

To make it Memorable 84 42 

To have experience of cultural heritage 12 6 

Familiarity with the place 38 19 

Popularity of place 66 33 

Motivation to go on holiday 

To have a good change 75 37.5 

To decrease stress 19 9.5 

To explore new place/heritage 53 26.5 

To Spend time with family and friends 20 10 

To meet new people 33 16.5 

   

Destination’s uniqueness 

Cultural history 155 77.5 
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Architecture 45 22.5 

Post tour analysis 

Main attractions of cultural heritage you liked most 

Museums 24 12 

Tomb of Allama Iqbal 15 7.5 

Entry gateway (BSM) 16 8 

Library 8 4 

The Outer Wall 18 9 

Alamgiri gate 14 7 

Mosaic work 17 8.5 

Shish mahal 16 8 

Royal divan 14 7 

Royal balcony 11 5.5 

Sleeping chamber 7 3.5 

Reception chamber 13 6.5 

Pearl mosque 9 4.5 

Naulakha pavilion 11 5.5 

Bara dari 7 3.5 

Returning to this destination within one year 

Yes 123 61.5 

No 77 38.5 

Satisfied with the tour 

Yes 189 94.5 

No 11 5.5 

 

Table 6: Tourist’s attitude toward halal products 

Tourist’s attitude Frequency Percentage 

(%) 

Do you have any uncertainty during purchasing of a product without halal 

product tag? 

 

Yes 130 65 

No 70 35 

Have you faced any difficulty during purchasing of a product?   
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Physical issue (Distance) 10 5 

Time spending 5 2.5 

Financial 8 4 

Quality 20 10 

No trouble 157 78.5 

What kind of products you prefer most?   

Halal tag 85 42.5 

Environmental friendly 20 10 

Good for health 27 13.5 

Alcohol free 31 15.5 

All 37 18.5 

Before purchasing a product, do you read ingredients of the product?   

Yes 101 50.5 

No 99 49.5 

In hotels, do you feel comfortable?   

Yes 170 85 

No 30 15 

Do you have awareness regarding halal products and haram products?   

Yes 165 82.5 

No 35 17.5 

Role of halal food authorities   

Satisfied 172 86 

Not-satisfied 28 14 

    

 Table 7: Perceived tourism impact in the context of life satisfaction 

Life Satisfaction Mean Median Std. Deviation 

Pride 3.85 4 1.20 

Maintenance 3.88 4 1.19 

Sense 3.84 4 1.26 

Knowledge 3.86 4 1.28 

Part 3.85 4 1.19 

     1 = strongly disagree; 2 = disagree; 3 = neutral; 4 = agree; 5 = strongly agree 
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Table 8: Perceived Tourism Impact on economic benefits 

Economic Benefits Mean Median Std. Deviation 

Employment opportunities 4.18 4 0.76 

Government revenue 4.15 4 0.76 

Standard of living 4.16 4 0.75 

     1 = strongly disagree; 2 = disagree; 3 = neutral; 4 = agree; 5 = strongly agree 

Table 9: Perceived tourism impact on externalities  

Tourism Costs Mean Median Std. Deviation 

No Garbage/Waste 2.57 3 1.01 

No Crowd 2.38 3 1.04 

No Damage 2.01 2 0.86 

     1 = strongly disagree; 2 = disagree; 3 = neutral; 4 = agree; 5 = strongly agree 

    Table 10: Perceived impact of tourism in the context of socio-cultural benefits 

Social Cultural Benefits Mean Median Std. Deviation 

Promotion 3.93 4 1.24 

Festivals 3.97 4.5 1.23 

Cultural exchange 3.94 4 1.24 

Improvements 3.96 4.5 1.23 

     1 = strongly disagree; 2 = disagree; 3 = neutral; 4 = agree; 5 = strongly agree 

Table 11: Perceived impact of tourism in the context of co-conception  

Co-Creation Mean Median Std. Deviation 

Guiders 3.88 4 1.18 

Management 3.84 4 1.20 

Manners 3.86 4 1.19 

     1 = strongly disagree; 2 = disagree; 3 = neutral; 4 = agree; 5 = strongly agree 

                Table 12: Tourist’s WTP and average spending 

Are you WTP? Frequency percentage Average spending 

Yes 167 83.5 International National 

No 33 16.5 USD 919 USD 80 

Table 13: Results of logistic model and OLS 

Variables Binary logistic OLS 

Dependent variable WTP (Yes/No) Final bid 
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Independent variable Β Std. Β Std. T 

Gender (0 for female, 1 for male) 0.26NS 0.45 -0.51NS 1.29 -0.42 

Age -0.006NS 0.02 0.025NS 0.06 0.67 

Income 0.00014*** 0.000034 0.00042*** 0.00003 12.24 

Total cost -0.000071** 0.000029 -0.0000007NS 0.00006 -0.12 

Distance -0.001* 0.001 0.005*** 0.001 -3.55 

Intercept -4.99 1.60 3.37 2.66 1.26 

Sample size 200 200 

R2 - 0.63 

Durbin-Watson - 1.98 

F-stat - 66.25 

Percentage predicted correctly 83.5 - 

Log. (L) 138.20  

Chi-square 106.43  

Note: significant level:*ρ<0.05, **ρ<0.01, ***ρ<0.001, ρNS>0.05  

Table 14: Structural model analysis results 

 Life satisfaction R2 = 0.80 Co-conception R2 = 0.60 

 Β T Β T 

Economic benefits 0.243*** 5.69 0.134** 1.97 

Costs -0.078** 2.13 -0.090* 1.72 

Social cultural benefits 0.471*** 8.71 0.621*** 7.90 

Life satisfaction - - 0.245*** 5.35 

 Note: significant level ***ρ<0.001, **ρ<0.05, *ρ<0.10 
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Abstract 

In recent years, there have been some tourist trends and have started to impose themselves        

Strongly. We find what is known as halal or conservative tourism, which specifically targets Muslims who are 

looking for pleasant tourism in the embrace of nature and modern complexes without violating the customs and 

traditions of Islamic law. Twenty years ago, tourist resorts appeared on the beaches of Anta Lea, when investors 

realized that the requirements of local Muslim tourists were needed. Then they spread to the rest of the world, such 

as Malaysia, Indonesia, and then the Maghreb countries (Algeria, Tunisia, Morocco), and therefore we aim through 

this research paper is to highlight the reality of halal tourism in the Algerian society and to what extent can be 

considered to meet the requirements of Muslim tourists? Is it reached the degree of development, such as regular 

tourism in these communities? In this research, we rely on the descriptive approach and the statistical number as 

well as previous studies and observation technique.                                                                                

Keywords: travel, tourism, halal tourism, Muslim tourists... etc 

 

:ملخص  

تستهدف على  سادت في السنوات  األخيرة بعض التوجهات السياحية وبدأت تفرض نفسها بقوة نجد ما يعرف بالسياحة الحالل أو المحافظة والتي

اليد وتعاليم الشريعة الفئة المسلمة التي تبحث عن سياحة ممتعة بين أحضان الطبيعة والمجمعات العصرية من دون مخالفة العادات والتقالوجه الخاص 

ن طئ أنطا ليا حين أيقاإلسالمية، فأول من تنبه إلى هذا النوع من السياحة هم األتراك، وذلك قبل عشرون عام مع ظهور المنتجعات السياحية على شوا

م إلى دول المغرب ثالمستثمرون أن هناك حاجة لمتطلبات السياح المسلمين المحليين،وبعد ذلك انتشرت في باقي دول العالم كماليزيا و اندونيسيا 

إلى أي مدى جزائري والعربي ) الجزائر، تونس، المغرب(، وعليه نهدف من خالل هذه الورقة البحثية إلى إبراز واقع السياحة الحالل في المجتمع ال

ي بحثنا هذا على يمكن اعتبارها تلبي متطلبات السياح المسلمين؟وهل وصلت إلى درجة التطور مثل السياحة العادية في هذه المجتمعات؟ ونعتمد ف

 المنهج الوصفي والرقم اإلحصائي وكذا الدراسات السابقة  وتقنية المالحظة.

 ل،السياح المسلمون،......الخالكلمات الدالة: السفر، السياحة، السياحة الحال

  

 مقدمة:

قاتهم، وهي تلك تعتبر السياحة المحور الرأسمالي االجتماعي أين تتسع أفاق األفراد والجماعات وتتنوع أنشطتهم وتتجدد طا      

شاط إنساني مبهج يتضمن ناحة العالقات والخدمات المرتبطة بعملية تغيير للمكان تغييرا وقتيا وتلقائيا وليس ألسباب مهنية وتجارية، فالسي

قامة والعمل وعليه موطن أقاماتهم المعتاد ) المحيط االعتيادي( ألغراض سياحية مختلفة عدا اإل انتقال الناس إلى مقاصد سياحية خارج

(  سياحة الحالللاتولي الحكومات اليوم أهمية خاصة لنشر الوعي السياحي لما له من دور لدعم صناعة السياحة بكل أنواعها ) السيما 

تكز تماما على مدى وقدرتها على تهيئة المناخ إليجاد مجتمع حاضن للسياحة الحديثة والتي تعرف بالسياحة الحالل، فالوعي السياحي ير

السياحة  ة ودينية كما أنوعي وتفهم الشعوب وتقبلهم واحترامهم للسائح ومقدمي الخدمة وتقديرهم لما يدره عليهم من فوائد اقتصادية وثقافي

ح الذين يولون اهتمام تعتمد على تفعيلنا للحياة االجتماعية مع ضرورة إظهار العادات، والتقاليد العريقة والتي تعتبر عنصر جذب السيا

 كبير للتعارف والتبادل الثقافي بين المجتمعات.

خرا على قبوال وقفزة نوعية معتبرة مؤفتضافر الجهود من أجل دعم الوعي السياحي خاصة السياحة الحالل التي عرفت ظهورا م 

لمتوافدين للسياحة المستوى العالمي وقد مست مجتمعات تركيا، تونس، الجزائر، المغرب، ماليزيا...الخ ، وهذا نظرا للكم الهائل من ا

وف نلقي الضوء حية وسسنويا من ديانة اإلسالم ) مسلمون(، وعليه فصناعة هذا النوع  من السياحة بات من أولويات المجتمعات السيا

 على بعض النماذج العالمية الرائدة في هذا النوع من السياحة الوليدة حديثا جدا .
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 مفهوم السياحة الحالل: -2

احتياجات ورفاهية  تعتبر صناعة السياحة من التنظيمات العامة والخاصة التي تشترك في تطوير إنتاج وتسويق البضائع والخدمات لتلبية

نادق، الشقق، ظر للسياحة من وجهة نظر االقتصاديين على أنها الطلب على خدمات السفر و المواصالت واإلقامة ) الفالسياح، "وين

جة للخدمات والمعسكرات...( وكل ما يتصل بالرحلة المهنية من خدمات وسلع، وينظرون إليها من جانب العرض على أنها صناعة منت

ية، ثقافات، عادات ماع فالسياحة هي الرغبة في التعرف على أنماط أخرى من العالقات االجتماعالمذكورة، أما من جهة نظر علماء االجت

 (.1وتقاليد الشعوب األخرى، ويرى البعض األخر أنها تعني الحركية االجتماعية التي تتم إراديا أو اختياريا")

تعاليم والممارسات لتقديم خدمات السفر والسياحة وفقا لل والسياحة الحالل أيضا مفهوم رائد في مجال الراحة واالستجمام )السياحة (

سلمين في جميع أنحاء اإلسالمية، أي وفقا لمتطلبات المسلمين المحافظين، فالسياحة الحالل هي قطاع سريع النمو ذلك ألن العديد من الم

ت لحد اآلن تقدم األطعمة فنادق والمنتجعات التي أنشأالعالم على دراية بالمميزات والتسهيالت التي يوفرها هذا القطاع ، كما أن سالسل ال

عظمها ، دون أن ننسى الحالل السيما اللحوم ، مع تتبع سياسة منع المشروبات الكحولية وهذا إن لم يكن في كل الفنادق فعلى األقل في م

أيضا  حة، كما نجد شواطئ خاصةالمسابح الخاصة والمنفصلة مخصصة للسيدات وكذالك النوادي الصحية ومرافق االستجمام والص

ة(، وتحتوي الكثير بالسيدات لوحدها وشواطئ مختلطة للعائالت مع مراعاة السباحة بالزى المحتشم، ويوجد أيضا مرافق للعبادة ) الصال

ابح خاصة مع سمعلى مرافق وبرامج ترفيه مناسبة للعائالت المسلمة، أما الفيالت المخصصة لإليجار أيضا فنجد فيها  من المنتجعات

 ضمان الخصوصية التامة في المسبح ومنطقة التشميس، وتراعي جميع األنشطة الحفاظ على قيم وحرمات المسلمين.

الملتزمين دينيا من  وعليه فهذه  أهم مميزات األماكن السياحية الحالل في المجتمعات السياحية بصفة عامة ، فهي المميزات التي تناسب

) اإلسالم (، باإلضافة  المشروبات الكحولية وعدم ارتياد المالهي الليلية أو غيرها من المرافق قد تخالف المعتقد الدينيحيث عدم تقديم 

 الختالط .لبند المسابح الذي تم اإلشارة إليه سابقا والذي كثيرا ما يصير فيه اللبس من حيث المسابح التي ال يحدث فيها ا

 ل:مؤهالت صناعة السياحة الحال -3

 هي كاألتي:وتتمثل مؤهالت صناعة السياحة الحالل مثلها مثل الصناعات األخرى االقتصادية التي لها ركائز تؤهلها للمضي قدما 

الل خاصة فرأسمال عنصر ضروري من عناصر وهو من أهم المؤهالت التي ترتكز عليها السياحة عامة والسياحة الحرأس المال : -أ

موال المستثمرة في يساهم بشكل مباشر في تطوير النشاط السياحي ، وعليه فرأس المال النقدي يظهر في تلك األاإلنتاج السياحي والذي 

 مختلف المشروعات السياحية المتعلقة بالسياحة الحالل كالمنتجعات ، الفنادق ، الفيالت ...الخ.

 ب_ الموارد الطبيعية:

لمعدنية التي تدخل اوبحار، وبحيرات، وكذا أنهار ووديان، باإلضافة إلى الحمامات  وتتمثل في تلك المناطق الطبيعية، من غابات وجزر،

 أيضا ضمن السياحة العالجية ونجد مثل هذا النوع من السياحة في الجزائر والمغرب األقصى.

 الموارد البشرية )العمل(: -ج

البشرية  زات اإلنسانية على مر التاريخ والعصورالعمل عنصر هام من  مؤهالت المنتج السياحي الذي عبرت عنه وجسدته االنجا

المساجد( العريقة ،  )المتالحقة التي تمثلها المقومات السياحية الصناعية )اآلثار التاريخية ، والمعالم الحضرية الحديثة والمقدسات 

ري للسياح ، نقل بشركات طيران ، نقل وعنصر العمل يتمثل في الجهود البشرية التي تبذل من العاملين في مختلف األنشطة السياحية ) 

دمات للسائح الزبون بحري ، ...( دون أن ننسى الوكاالت السياحية التي تعمل جاهدة ليال ونهارا من أجل تطوير السياحة وتوفير كل الخ

مهمة في الترويج عتبرة ومن تذاكر سفر وحجوزات للفنادق عن بعد عبر الوسائل االتصالية االجتماعية الحديثة كما نشير لقوة عاملة م

لسياحية الحالل وكذا السياحي الحالل وهي المرشدين السياحيين الذين يتقنون أكثر من لغة وذلك لتسهيل على السائح إيجاد كل األماكن ا

 إيجاد كل ما يلزم متطلباته الغذائية الحالل.

 ظاهر االهتمام بالسياحة الحالل في المجتمعات السياحية:م -4

ق ومنتجعات سياحية احة الحالل في العالم نموا سريعا في السنوات األخيرة ، أين يوجد كل مستلزمات السائح المسلم من فنادتشهد السي

لعب القمار،  تحرص على عدم تقديم أي برامج أو وجبات أو أنشطة مخالفة للشريعة اإلسالمية وفي صدارة الممنوعات الخمور وصاالت

ي السباحة وعلية نتطرق فيه المنفصلة للرجال والنساء والمناسبة لألسر مع مراعاة اللباس اإلسالمي السيما فونوادي الديسكو ومرافق التر

ة للسياح أو من في هذا العنصر لتوضيح مظاهر أخرى أدت غلى االهتمام بالسياحة الحالل سواء من طرف المجتمعات السياحية المستقبل

 طرف السائح الزبون بحد ذاته:

 ينية وعقائدية:مظاهر د-أ

السفر إلى أماكن مقدسة مثل مكة المكرمة ، القدس، وكذا زيارة األماكن الدينية المشهورة مثل ضريح النبي صلى هللا عليه وسلم ، -

 أضرحة الصحابة رضوان هللا عليهم، جامع الحسين في القاهرة ، مرقد اإلمام علي كرم هللا وجهه في النجف، ضريح محمد الفاتح والعديد

 من المساجد العتيقة كالمسجد األزرق ) مسجد السلطان أحمد ( ، ومسجد السلطان سليم باسطنبول ) تركيا(...الخ.
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مح فرة برامج سياحية تنظمها الوكاالت السياحية بأسعار معقولة باتجاه مكة المكرمة خاصة في شهر رمضان من اجل العمرة مما يسو -

 توافد لمثل هذه المناطق السياحية الحالل والمقدسة .للكم الهائل من السياح المسلمين بال

 (2لكعبة ")اوعليه هذا مظهر "يرتبط بالدين أو العبادة وهي مناسك يؤديها اإلنسان أي كانت معتقداته ، فالمسلمون يحجون إلى 

 

 مظاهر اقتصادية: -ب

ت المقدمة والحصول على كل مستلزمات السياح المسلمين ما يجعل تدفق السياح للتمتع بالخدما انخفاض األسعار في البلدان السياحية-

 السيما الغذاء الحالل.

تونس رق العملة في التحويل يساعد على تدفق السياح  المسلمين إلى بلدان انخفضت عملته وهذا نجده في مجتمعات تركيا والمغرب وف -

 معات .أين نجد مسلمو الخليج العربي والسعودية يتدفقون بقوة على هذه المجت

ا ، تركيا وفر الفنادق والمنتجعات المحترمة الخالية من كل المسكرات والمحرمات في العديد من المجتمعات السياحية العالمية ماليزيت -

 ، الجزائر، المغرب، تونس، ايران ...الخ، مما يشجع توافد السياح المسلمون من أجل السياحة واالستجمام.

 لمية:مظاهر ثقافية، تاريخية، ع -ج

ت العربية جود مهرجانات دينية ، ومسابقات قرآنية دولية تشجع السياح المسلمون على التوافد لهذه المجتمعات السياحية ، مثل اإلماراو-

 ، الجزائر ، ماليزيا...الخ.

ا هو لقالع القديمة مثل معالم أثرية حضارية عريقة في مختلف المجتمعات السياحية لها صلة باإلسالم والمسلمين كالمساجد واوجود م -

 موجود في القدس، مكة المكرمة، المسجد الحسن الثاني بالمغرب، مسجد األزرق...الخ.

مسلمين المشاركة قامة المؤتمرات العلمية الدولية باللغة العربية واللغات االنجليزية في المجتمعات السياحية مما يتيح الفرص للباحثين الإ -

 رات حول أمور دينية ) اإلسالم(.بقوة خاصة لما تنظم مؤتم

 مظاهر صحية وترفيهية: –د 

ماكن فرة مناطق سياحية حالل لغرض العالج مثل الحمامات المعدنية والصحراء أين نجد السياح المسلمون يتوافدون على مثل هذه األو -

ية السياح المرضى وي انهار وشالالت تريح نفسوهذا النوع من السياحة والمناطق نجده في المجتمع الجزائري،كما نجد مناطق جبلية تحت

 يقصدها في عام قصد العالج النفسي والترويح عن النفس.

غرب ب السياح المسلمون قضاء أوقات االستجمام بعد زواجهم) شهر( في مناطق عدة من العالم ويفضلون تركيا وماليزيا وتونس والمح -

 تتماشى مع معتقد اإلسالم.بكثرة لوفرة الخدمات السياحية الحالل التي 

 في المجتمع الجزائري نموذج السياحة الحالل-5

ضا على تنمية هذه القواعد إذا أخذنا بعين االعتبار أن اإلنسان يعيش حياته بتنظيم وقته وتقسيمه بين العمل والراحة" فإن السياحة تعمل أي

ذي يجعل منه سائحا المكان الذي يعيش فيه، أال وهو عنصر المتعة ال في حياة اإلنسان، وفي نفس الوقت تقدم له عنصرا قد ال يتوفر في

 (.3ليتيح له الفرصة لزيارة العالم وإعطاء فرصة للقاء اآلخرين")

سب كل مجتمع السيما وعليه نجد مناطق ومجتمعات سياحية متفاوتة في نسبة وفرة المرافق السياحية وكذا عدد السياح المتوافدين إليها ح

 نسب متفاوتة.لحالل التي غزت المجتمعات حديثا جدا وفيما يلي استعراض لبعض المجتمعات الرائدة في هذا المجال ولو بالسياحة ا

األساسية للعرض السياحي  ترتكز المقومات السياحية على اإلمكانيات الطبيعية والمادية التي يتوفر عليها أي بلد والتي هي بمثابة الركائز

لطلب السياحي في لالدول في مدى توفر هذه الموارد والمقومات شرطا ضروريا أو أحد العوامل الرئيسية المحددة إذ يعتبر التميز بين 

رطا لتحقيق الجذب شأغلب األحيان ولبعض األنماط السياحية بشكل خاص مثل السياحة التاريخية والدينية أما الخدمات السياحية فتعتبر 

 السياحي المطلوب .

بيعية، حضارية طالجزائري من المجتمعات العربية التي تحتوي على مقومات وإمكانيات سياحية حالل هامة سواء كانت وعليه فالمجتمع 

 أو تاريخية، إمكانيات مادية من مواصالت واتصاالت وهي كالتالي:

 الموقع والتضاريس:-1

وبا والبحر األبيض المتوسط فهي دولة تجمع بين الصفات تعد الجزائر القلب النابض للمغرب العربي والبوابة اإلفريقية المطلة على أور

اإلفريقية والمتوسطية، يحدها من الشمال البحر األبيض المتوسط ومن الغرب المغرب األقصى، ومن الجنوب الغربي موريتانيا 
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ي من حيث المساحة، تقع بين والجمهورية  العربية الصحراوية من الشرق تونس وليبيا ومن الجنوب مالي والنيجر فهي أكثر بلد إفريق

 1200كلم ( وشريط ساحلي يقدر ب2381741شماال بمساحة تقدر ب )° 12غربا و°9شماال وبين خطي طول ° 38و°18خطي طول 

 كلم يتسم بأروع المناظر والشواطئ الخالبة مم يحفز ويشجع الكثير من السياح  لزيارتها من كل أصقاع العالم.

 األقاليم: -2

 ر إلى عدة أقاليم طبيعية تمتد من الشرق إلى الغرب بشكل متوازي وهي:تنقسم الجزائ

تتكون أراضي هذا اإلقليم من سالسل صخرية عالية وعدد والذي يمتد على شكل ضيق بمحاذاة الساحل و هو إقليم الساحل اإلقليم األول:-أ

 من الشواطئ الرملية والخلجان.

زائرية وتقع في الشمال الشرقي منها تتجمع فيها أهم الوحدات وهو إقليم الصحراء ويشكل أكبر مساحة في األراضي الج اإلقليم الثاني: -ب

. 

 المناخ: -3

تاءا وهي أكثر شتتميز الجزائر بتنوع مناخها حيث يسود منطقة التل في الشمال مناخ البحر األبيض المتوسط فهو دافئ صيفا وممطرا 

في الصيف  °25ملم وتتراوح درجة الحرارة مابين 1000ملم إلى 400ربيا حيث يبلغ معدل سقوط األمطار مابين المناطق رطوبة مغا

تصل درجة وفي الشتاء، ومناخ شبه قاري في مناطق الهضاب العليا يتميز بموسم بارد ورطب في الفترة من أكتوبر إلى ماي ° 11و

قة الصحراء من أما منط° 30أما باقي أشهر السنة فتتميز بحرارة تصل إلى أكثر  أو أقل في بعض المناطق ،° 5الحرارة أحيانا إلى 

 102ار سنويا عن المناطق المرتفعة في درجات الحرارة اليومية فضال عن الرياح والجفاف الشديد ، وعموما ال يزيد معدل سقوط األمط

ى حركة السياح لسنة فتتميز بمناخ متوسط ودافئ ما يساعد علأما باقي أشهر ا°40ملم حيث تصل أحيانا درجات الحرارة إلى أكثر من 

 في فصل الصيف.

 المواصالت: -4

 خاصة: تحتوي الجزائر على عدة وسائل وطرق للمواصالت والتي من شأنها أن تدعم قطاع السياحة بصفة عامة والسياحة الحالل

 النقل البري:-أ

ل المسافرين أو البضائع ة بالنقل الجوي والنقل البحري وكذا السكك الحديدية، سواء نقيعتبر النقل البري أهم حلقة وصل في الجزائر مقارن

كلم، وتنقسم  111.000كلم مربع جعل منها تمتلك شبكة طرق تقدر بحوالي  2.381.741ونظرا لكبر مساحة الجزائر والتي تقدر بحوالي 

ما تتوفر على النقل ككل الموانئ الوطنية وكذا المطارات الجزائرية ،  إلى طرق والئية ووطنية وما بين البلديات، كما تربط هذه الطرق

لنقل تتدعم السياحة الحضري والمتمثل في الترامواي والمترو التي من شأنها نقل السياح عبر الشريط الساحلي وعليه بقوة وتنوع شبكة ا

 وذلك بسهولة تنقل السياح إلى كل جهات الوطن السياحية.

 :النقل البحري -ب

ا فرنسا واسبانيا تمتلك الجزائر أربعة بواخر لنقل المسافرين والسياح من وإلى الجزائر ورحالتها إلى دولتين على الوجه الخاص وهم

جزائر العاصمة، وهران نظرا للطلب المكثف عليها وكذا قوة وجود الجالية الجزائرية بهاتين الدولتين ، والموانئ التي تنطلق منها هي ال

في فترات العطل  سكيكدة، عنابة، كما تعتمد على أسعار جد معقولة وهذا ما يدعم ويجلب توافد السياح إلى الجزائر السيما ، بجاية،

 والمناسبات.

 النقل الجوي: -ج

لنقل سنة، أصبح ل نظرا لشاسعة المساحة وبعد المسافات بين وجهات الجزائر واتساع مساحة الصحراء، وازدياد الوافدين إليها سنة بعد

وايرباص،  طائرة معظمها من نوع بوينغ 64الجوي أهمية كبيرة وذلك في نقل المسافرين من خالل األسطول الجوي الذي يتكون من 

مطار،  55 ألف طن من البضائع، كما يوجد 30مليون مسافر ونحو  3.6وتضمن شركة الخطوط الجوية الجزائرية سنويا نقل أزيد من 

اصمة ، مطار لية أو محلية ، أهمها والذي يشهد حركية دائمة مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العمطار دولي واألخرى داخ12

 وهران ، مطار قسن طينة...الخ.

 الثروات الحرفية: -5 

الك ما باإلضافة إلى المواصالت والمناخ والتضاريس والتي من شأنها تشجع السياحة الحالل على التطور في المجتمع الجزائري نجد كذ

يعرف بالثروات الحرفية أو المصنوعات التقليدية التي تعتبر جزء من الثقافة الوطنية ورمز من رموز الهوية الجزائرية ، نظرا لتعدد 

التقاليد والعادات وحتى اللغات واللهجات ، فنجد من أهم الثروات صناعة الحلي الفضية في منطقة القبائل) والية تيزي وزو( والتي ذاع 

ها على المستوى العالمي وكما نجد صناعة الفخار أيضا بنفس المنطقة ومنطقة الصحراء الكبرى ، والنحت على الخشب وصناعة صيت
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الزرابي بمنطقة غرداية السياحية والنقش على النحاس في قصبة العاصمة وكذا قسن طينة إلى الخ ذلك من التحف التقليدية التي من شأنها 

 عتبرة لالقتصاد الوطني بعد اقتناءها من السياح المحليين والخارجيين.أن تعود بالمداخيل الم

 المؤهالت الفندقية: -6

ا نسبة معينة منه، الفنادق عموما هي منظمات متعددة األنواع واألشكال واألغراض، انتشرت في كافة أرجاء العالم حيث تشكل بمنتجعاته

الها وكذالك األنشطة ا صناعة السياحة فضال عن وسائل المواصالت بكافة أنواعها وأشككما تعتبر أحد العناصر الرئيسية التي ترتكز عليه

 التي تقوم بها.

يد االنجاز، ما غرفة فندقية ق 2000، من خالل تسجيله الزيد من 2014فقد شهد سوق الفندقة الجزائرية تحسنا ملحوظا منذ مطلع سنة 

شفت بيانات لشركة أ كبالدرجة األولى قطاع السياحة في الجزائر وفي هذا السياق " فقد يترجم التطور التدريجي لهذا المجال الذي يخدم 

ى عدد الغرف الفندقية س تي أر غلو بال المتخصصة في األبحاث الفندقية أن الجزائر احتلت المرتبة الثالثة إفريقيا من ناحية توفرها عل

ذه األخيرة هغرفة ، في حين احتلت  2466غرفة ، والمغرب 2379بعد مصر  غرفة ، ويأتي هذا الترتيب 2116قيد االنجاز والذي بلغ 

ى مستوى المرتبة السابعة على المستوى اإلفريقي ومستوى الشرق األوسط ، ما يبرز بأن الجزائر خطت خطوات حسنة ومتطورة عل

لجزائر ، األمر الذي يستلزم ت الكبيرة التي تزخر بها االسوق الفندقية والتي تساهم كثيرا في دعم السياحة المحلية والدولية ، نظرا للمؤهال

 (.4توفير كل اإلمكانيات والدعائم التي من شانها الرفع من مستوى الخدمات وتحسينها في هذا اإلطار")

في هذا المجتمع  لشائعا*وفي هذا الصدد نشير إلى أن السياحة الحالل في المجتمع الجزائري هي المنتشرة بقوة وهذا أوال للمعتقد الديني 

نازلين تقديم وهو اإلسالم والذي ينص على تحريم االختالط وعليه فسعت الحكومة على تطبيق عدم االختالط في الغرف ويلزم على ال

لمستوى القطر ادفتر العائلة لما ينزل سائحين من جنس مختلف أو النزول في غرف منفردة لكل جنس، وهذا بالنسبة لكل الفنادق على 

 ئري.الجزا

زمين او * تنظيم الشواطئ والمسابح بالنسبة للمحافظين وكمثال على ذلك شاطئ جيجل بالشرق الجزائري الذي تم تخصيصه للملت

 المتدينين ، وعائالتهم وهذا من أجل الراحة والحفاظ على الحرمات .

ا المشروبات الكحولية في بعض الفنادق التي نجد فيه *بالنسبة للغذاء أيضا ال يوجد في معظم الفنادق الجزائرية المأكوالت المحرمة إال

 وال ينزل فيها إال األوروبيون. 

ين يتوافد العديد أكما نجد في المجتمع الجزائر سياحة حالل مشهورة جدا وهي السياحة الصحراوية غالبا ما تكون في الربيع والشتاء *

معدنية التي تستقبل ج عن طريق الرمال الذهبية الدافئة وكذا الحمامات المن السياح وعائالتهم إلى الصحراء من اجل االستمتاع بالعال

 ة .اآلالف من السياح ونزولهم في فنادق محترمة تتسم بالسمعة النظيفة والخدمات الرائعة .واألكل الحالل مئة بالمائ

 .%68المغرب نسبة و %61وتأتي بهذه النسبة بعد تونس والتي سجلت نسبة %59وبهذا فقد بلغت الجزائر نسبة 

 خاتمة:

ية بين الرجال والنساء وال السياحة الحالل أذن هي النشاطات واإلقامة التي تعتمد تعاليم الدين اإلسالمي، إذ ال اختالط في المواقع السياح

ت القمار، وصالتقديم للمشروبات الروحية أو األغذية المحرمة السيما اللحوم، فضال عن خلو المواقع السياحية من رقص المالهي 

ياحة الحالل ووجود مساجد ضمن المرافق السياحية ومراعاة أوقات الصالة وعليه فنموذج المجتمع الجزائري و ريادته في مجال الس

لجزائري في اأكدت أن هذا النوع من السياحة سوف يلقى نجاحا كبيرا وسوف تعود من خالله أرباح مالية طائلة خاصة ,إن المجتمع 

عد الفالحة ، كما نؤكد بدية حاليا بعدما سجل البترول أدنى مستويات في األسعار عالميا، وتعتبر أالن البديل الثاني للخزينة أزمة اقتصا

ا منذ سنوات وهذا لكون في النهاية أن السياحة الحالل في المجتمع الجزائري ليست وليدة اليوم وإنما هي السياحة التي اعتدنا على وجوده

 .ئري مجتمع مسلم بالدرجة األولى وقوة الوازع الديني مقارنة بالمجتمعات األخرى السيما المغاربية المجتمع الجزا

 توصيات:

 ضرورة نشر الوعي السياحي الحالل وكذا ثقافة السياحة في المجتمعات العالمية وحتى المحلية. -

 ية.تشارها في كل المجتمعات العالمتشجيع االستثمار في مجال السياحة الحالل في مختلف المناطق والسهر على ان -

ياح المسلمين على انتهاج سياسة تخفيض األسعار بالنسبة لتذاكر الطيران وكذا في المجال الفندقي من أجل تدفق العديد من الس -

 كل البقاع السياحية .

 السياح إليه.توفير البنوك الخاصة بالنسبة للمجتمع الجزائري والذي من شأنها تطوير السياحة الحالل وتدفق  -

ألول في السياحة ا الستفادة من تجارب المجتمعات الرائدة في مجال السياحة الحالل ونذكر منها ماليزيا التي تحتل المركز ا -

 .%82الحالل بنسبة 

 ل(.إقامة مؤتمرات علمية دولية من أجل البحث في سبل تطوير مثل هذا النوع من الصناعات ) صناعة السياحة الحال -

 

 

 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          570 

 

 المصادر:

 *نظرا لكون الدراسة وصفية فلم نستعمل مراجع كثيرة.

 .62، ص 1988، جامعة المنصورة، القاهرة، السياحة والتنمية االجتماعية في جمهورية مصر العربية( أمال ألحمامي، 1)

 .90، ص 2006، المكتب الجامعي الحديث، دور السياحة في التنمية االجتماعية( وفاء زكي إبراهيم، 2)

 .23، ص1999، عدن، التنمية السياحية لمدينة عدن وأفاق تطورها( فيصل علي عبده، 3)

 .3، ص 2014جويلية 17، الفنادق الجزائرية تحتل المرتبة السابعة عربيا(جريدة المحور اليومية، 4)

  



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          571 

 

The Role of Tourism Agencies In Devoting The Concept of Halal Tourism. 

Lec. Halıma ASLI 

Lec. Faiza KALLAL 
 

Abstract :This paper seeks to know the role of tourism agencies in establishing the Halal tourism industry and 

establishing a public base through its role as a contributing broker in the process through its services as this type 

of tourism is modern and in the process of formation in many Muslim countries and which starts from saturation 

The need for individual change and enjoyment but within the standards and rules of Islam and the province that 

adopts, and this is what makes and the term of tourism halal, where we focus on the main role and pivotal agencies 

of tourism in expanding the field of this market promotion of tourism products compatible with the purposes of 

Islamic law and How much direct friction with tourists, and is problematic tourist agencies committed to the site 

and the extent of its contribution to the tourism industry in its foundation and thus its role in the marketing of the 

concept and making their audience. 

In this research, we have identified the committed tourism site through its programs and the awareness of its 

individualities and the development and manufacture of this market through the policies adopted in this context, 

while focusing on the reality of halal tourism. 

  Keywords: Halal Tourism, Tourism Agencies, Marketing, Promotion, Role 

 عنوان البحث: دور الوكاالت السياحية في تكريس مفهوم السياحة الحالل.

 

 :  الملخص   

متها كوسيط مساهم تسعى هذه الورقة إلى معرفة دور الوكاالت السياحية في ترسيخ صناعة السياحة الحالل و التأسيس لقاعدة جماهيرية من خالل مه

ة و التي تنطلق من العملية من خالل ما تقدمه من خدمات باعتبار هذا النوع من السياحة حديث و في طور التكوين لدى العديد من الدول المسلمفي 

السياحة  طلحصنع و يشكل مصإشباع حاجة الفرد إلى التغيير، و االستمتاع لكن ضمن المعايير و القواعد اإلسالمية و المحافظة التي يتبناها، و هذا ما ي

فقة مع مقاصد الحالل حيث نركز على الدور الرئيسي و المحوري لوكاالت السياحة في توسيع مجال هذا السوق الترويج لمنتجات السياحة المتوا

ة و مدى مساهمتها تزمالشريعة اإلسالمية بحكم احتكاكها المباشر بالسياح، و هو ما يطرح إشكالية موقع الوكاالت السياحية في صناعة السياحة المل

 في التأسيس لها و بالتالي دورها في التسويق للمفهوم و صنع جمهورها.

سوق عن طريق برامجها ومدى الوعي بمفرداتها وميكانيزمات تطوير وصناعة هذا ال لالخ نمتعرفنا في هذا البحث على موقع السياحة الملتزمة 

 مقابل على واقع السياحة الحالل.السياسات المعتمدة في هذا اإلطار مع التركيز في ال

 : السياحة الحالل، وكاالت السياحة، التسويق، الترويج، الدور. الكلمات المفتاحية  

 مقدمة

ختلفة حسب األطر تعد السياحة موردا أساسيا في االقتصاد العالمي و تحولت إلى قوة عظمى لها أسسها و معاييرها شهدت تطورات م    

ض و الطلب أقامت ية السائدة التي ميزت الفضاء العام السائد و التحوالت على مستوى السوق السياحي بين العراالجتماعية، و الثقاف

اص ضمن ركائز أرضيات ألشكال جديدة، و مجاالت أخرى ظهرت فيها إلى السطح السياحة الحالل كنوع و مفهوم جديد لديه سوق خ

توجه حديث كرعية و االستمتاع في إطار الشروط اإلسالمية و القيم المحافظة السوق العالمي، و فرض وجوده و يخضع للضوابط الش

 جاء لتلبية احتياجات شريحة كبيرة تسعى للترفيه ضمن السبل المشروعة.

بح تحديد توجهاتهم أصتأتي الوكاالت السياحية كنشاط خدماتي داعم أصبح له أدوار متعددة في التسويق للسياحة، وتسهيل تنقل األفراد، و

 ينظر لها كمحرك في العملية التسويقية للسياحة بأنواعها.

 مشكلة الدراسة:

سس لهذا السوق تتمحور إشكالية الدراسة حول دور الوكاالت السياحية في صناعة وصياغة مفهوم السياحة الحالل وكيف يمكن أن تؤ   

ساهمتها في وتروج له بما تعرضه من خدمات وبقدراتها التنظيمية ومجاالت عملها وفي المقابل مدى وعيها بمفردات هذا السوق وم

يسها، وبناءا على زمات تطوير هذه الصناعة، وهو ما يطرح قدرة الوكاالت السياحية كتنظيم مؤسساتي على تكربناءه، وهل تمتلك ميكاني

 ية:ذلك ولمعرفة الدور حاولنا معرفة مضمون هذه الوكاالت السياحية ومجال تأثيرها من خالل التساؤالت الفرعية التال
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 ية؟ما مفهوم السياحة الحالل وكيف تقدمه الوكاالت السياح -

 ما هو دور الوكاالت السياحية في الترويج للسياحة الحالل؟ -

 ما هي آليات وميكانيزمات دعم السياحة الحالل من خالل الوكاالت السياحية. -

 هل هناك عراقيل تعيق الترويج لهذا من النوع من السياحة؟ -

 ما هي الخدمات المقدمة من طرف الوكاالت السياحية؟ -

 وقد شكل واقع الوكاالت السياحية منطلقا في معالجتنا للدور الذي من المفروض أن تؤديه هذه    

في قطاع السياحة الملتزمة، ومن المتوقع  %20الوكاالت السياحية مع اإلقبال المتزايد نحو هذه السياحة حيث يسجل نموا سنويا يقدر بـ 

 .1مليار دوالر 233نحو  0302أن يصل إنفاق المسلمين على السفر بحلول عام 

 فرضيات الدراسة:

لسياحة ابناء مفهوم  تأسس البحث على جملة من الفرضيات تقوم على معالجة الدور الريادي للوكاالت السياحية في العملية التأسيسية،   

قيدة تتم وظيفة ضوع مادي وكل عالحالل وقد انطلقنا في صياغتها من مقولة مالينوفسكي:" أنه ضمن كل نماذج الحضارة كل عادة كل مو

 حيوية" حيث عالجنا من خالل قدراتها وقامت على فرضيتين أساسيتين هما: 

 ي ترسيخ مفهوم السياحة الحالل وتكريسها.تلعب الوكاالت السياحية دورا ف -

 رقى إلى المستوى المطلوب.قدرات الوكاالت السياحية محدودة وال ت -

 أهمية الدراسة:

في العملية، وطرف  ة الدراسة في طرحها ألسس العالقة التكاملية بين مفهومي السياحة الحالل والوكاالت السياحية كفاعلتكمن أهمي   

حية كمؤسسات أنشأت في المعادلة وذلك بالنظر للموقع الحالي الذي أصبحت تمثله السياحة الحالل في السوق العالمية، فالوكاالت السيا

وأخذت على  ح مجال السوق، والترويج لخدمات ومناطق معينة كان لها أدوار كبيرة في تنشيط السياحة،ألغراض ربحية تقوم على فت

 عاتقها مهمة إرضاء احتياجات السواح. 

 أهداف الدراسة:

 السياحية. طرق الترويج للسياحة الحالل من خالل الوكاالت -

 ع.لمفاهيمي والواقاالتعرف على الوكالة السياحية بين التأسيس  -

 ي دعم وتكريس السياحة الحالل.التعرف على دور الوكاالت السياحية ف -

 تحديد مجال عمل الوكاالت السياحية. -

 لحالل.إبراز برامج الوكاالت السياحية كصانع للسياحة ا -

 التعرف على وكاالت السياحية ومجاالت تأثيرها. -

 ت السياحية للتسويق الخدماتي.كاالإبراز األساليب واالستراتيجيات التي تعتمدها الو -

 لترويج للسياحة الحالل من خالل الوكاالت السياحية.التعرف على مضمون عملية ا -

 لة معرفة العوائق والصعوبات التي تواجه الوكاالت السياحية في الترسيخ لمفهوم السياحة الحالل.محاو -

 مفاهيم الدراسة:

 السياحة:

السياحة هي الحركة االجتماعية التي تتم اختياريا و التي تهدف الى الترفيه و االستمتاع الذهني و العقلي و البدني كصناعة مثلها أي    

 صناعة أخرى تقوم على مقومات أساسية أهمها: الموارد الطبيعية المتمثلة في األنهار البحيرات، الصحاري ، الغابات...، الموارد البشرية

ي تجسدها المباني و العمل اإلنساني و تدخل في نطاقها الجهود البشرية التي يقوم بها العاملون في مختلف الـأنشطة السياحية كوكاالت الت

السياحية ، شركات الطيران، و أهم ركائزها كذلك رأس المال الذي يعد عنصر ضروري من عناصر التي تسهم في تطوير المنتج 

و يخضع سوق السياحة لمفهومي العرض و الطلب حيث يقصد بالطلب  2ل المستثمرة في المشاريع السياحيةالسياحي عن طريق األموا

                                                      
  الوطن االقثصادي، تحركات دولية الستقطاب المسافرين: المنافسة تشتعل في سوق السياحة الحالل، العدد 3439،03أبريل 2017، ص1.9
 دليل المفاهيم والتعريفات السياحية المتعارف عليها دوليا، سلسلة نشر الوعي السياحي، االصدار الخامس، وزارة االقتصاد، االمارات العربية 2

.16-13المتحدة، ص   
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السياحي اتجاهات السائحين نحو زيارة مناطق بذاتها قوامها مزيج مركب من عدة عناصر مختلفة تمثل الدوافع و الرغبات الميول 

لمقابل العرض السياحي و هو نوع الخدمات المقدمة و ما توفره من امتيازات و الشخصية باإلضافة إلى ما يمثله السوق المرتقب و في ا

 احتياجات.

 :مفهوم السياحة الحالل

منتج جديد في مجال السياحة لتلبية احتياجاتهم و تعرف السياحة الحالل كمجال يقدم خدمات السفر و السياحة وفقا للتعاليم الممارسات    

المسلمين المحافظين الطلب على المنتجات الملتزمة التي تدخل ضمنها الفنادق، المنتجعات، و النقل الحالل اإلسالمية أي وفقا لمتطلبات 

، توفير كل سبل االستمتاع و الترفيه في سياقاتها المشروعة، و المحافظة ،و بالتالي إتاحة الفضاء لألفراد و العائالت المحافظة التي 

اكن ذات الطابع الغربي، السياحة الحالل تشمل األماكن و الخدمات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة كانت تحجم عن السفر إلى مواقع و أم

 .1اإلسالمية كالفنادق الحالل

 وكالة السفر السياحية:

ائحين و هي الوكاالت السياحية التي تبيع الرحالت السياحية التي ينظمها منظمين الرحالت نقابل عمولة تتواجد في الدول المصدرة للس  

تعتمد في عملها على انتشارها، و وجودها في التجمعات السكنية و قربها من األشخاص و قدرتها االتصالية، و آلياتها في توفير الخدمات 

تي و تذليل العقبات اإلدارية و التنظيمية و تقديم برامج تتوافق مع احتياجات زبائنه و يدخل في نطاق عملها الدعاية السياحية الجهود ال

 تقوم بها المنظمات، والهيئات السياحية الرسمية، و غير الرسمية للتأثير في األفراد و المجتمعات لتحقيق التقارب بين الطلب السياحي و

 .2العرض السياحي للترويج لمنطقة سياحية أو فكرة أو سلعة سياحية معينة

 التسويق السياحي:

نشات السياحية داخل الدولة و خارجها للتعرف على األسواق السياحية الحالية و المرتقبة النشاط اإلداري الذي تقوم به المنظمات و الم 

و التأثير فيها بهدف تنمية الحركة السياحية الدولية القائمة فيها، هو عبارة عن أوجه النشاط الخاصة بدراسة و تحديد حاجات السوق 

اص بالمنتجات و األسعار و التوزيع و الترويج الذي يحقق االشباع لهذه توجيه موارد المنظمة نحو ما يمكن تقديمه من المزيج الخ

، و هو يضم جميع الجهود المبذولة لجذب السائح الدولي و المحلي لزيارة المناطق 3الحاجات و بما يحقق أهداف المنظمة و المجتمع

 .4عاقد مع السائحين إلى إتمام البرامجالسياحية، و تبدأ هذه الجهود بشكل مباشر من إعداد البرامج السياحية حتى الت

 الدور: 

لدور بأنه ايعرف الدور على أنه نمط السلوك المتوقع من الشخص أو التنظيم الذي يشغل مركزا اجتماعيا و يعرف "رالف لينتون" 

لدور في إطار الموقف أن أداء االمجموع الكلي لألنماط الثقافية المرتبطة بمركز معين، هو الجانب الديناميكي للمركز و يرى "بارسونز" 

ر و تكون كل مجموعة االجتماعي ما هو إال استجابة الفرد، أو التنظيم ضمن النظام االجتماعي، و أن تقسيم العمل أدى إلى تعدد األدوا

دور مجموعة النشاطات من هذه األدوار المترابطة نظاما معينا في البناء االجتماعي، مرتبطة وظيفيا و ذات أهداف مشتركة و يعني لعب ال

 المحددة التي ينتظر من المعني القيام بها في موقف معين.

 القدرات: 

يست حالة سالبة، لإنها عملية تهدف لقياس اإلمكانات ومستوى أداء التنظيم أو المؤسسة لمهامه بكفاءة وفاعلية وبصورة مستديمة وهي 

ا التركيز على النظام ية واإلدارية، والموارد داخل المنظمة، حيث يتم من خاللهولكنها جزء من عملية مستمرة للتعرف على المهارات الفن

 والبيئة، أو السياق العام الذي من خالله يتفاعل ويعمل األفراد والمنظمات والمجتمعات. 

 منهج الدراسة:

التي وضعت من أجل الوصول إلى  إن أي دراسة تقوم على منهجية محددة في البحث و المنهج هو مجموعة من القواعد و األنشطة   

حقائق مقبولة حول الظواهر موضوع الباحثين أي أنه الطريقة التي يستعين بها الباحث في حل مشكلة بحثه، و ال شك أن مثل هدا الطريق 

ئمة لتطبيق كل أو المنهج يختلف باختالف مشكلة البحث و من العسير االختيار بين طريقة و أخرى إال بعد تحديد كافة الظروف المال

لدراسة أي ظاهرة، وعرض مضامينها يستلزم تحديد أبعادها في إطار شامل و متكامل البناء يجعل من السهل التعرف عليها  5طريقة منها

                                                      
  مقومات نجاح السياحة في ماليزيا، عرقوب خديجة، مجلة البشائر االقتصادية، المجلد 4، العدد األول، ص1.72
   دليل المفاهيم والتعريفات السياحية المتعارف عليها دوليا، المرجع نفسه، ص 278
  لمياء السيد حنفي، فتحي محمد الشرقاوي، التسويق السياحي، الطبعة األولى، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، 2008، ص3.22-21
  صبري عبد السميع، التسويق السياحي والفندق، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 2006، ص4.30
 محمد عبيدات وآخرون، منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، الجامعة األردنية، األردن، 1999، 5

.35ص   
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و تمييزها بقصد الوصول إلى نتائج  وأهمية المنهج تكمن باعتباره إجراءات على الباحث .فالمنهجية المعتمدة هي التي يضعها الباحث 

 في البحث هي التي تعطي للموضوع هيكله وتبرز مضامينه و العناصر المحددة له.  1حل التنفيذ لكي يؤذي بحثه بكيفية جيدةم

وقد استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي في البحث وذلك انطالقا من كونه "طريقة لوصف الظاهرة المدروسة، وتصويرها كميا عن 

 2لدراسة الدقيقةطريق تصنيفها وتحليلها وإخضاعها ل

ة المقابلة، االستمارة مع وكاالت سياحية بوالية وهران باستعمال تقني 10من خالل دراسة ميدانية تحليلية مع وقد جاء اعتماده كمنهج لدراسة 

ات السياح بناء آرائهم من جهالقائمين عليها مع قراءة تحليلية ألكثر الوجهات استقطابا للسياح و توجهاتهم لمعرفة دور هذه الوكاالت في تحديد تو

 خالل ما تروج له من خدمات و وسائلها التسويقية .

 المقاربة الميدانية:

ضيات البحث ومدى وكاالت سياحية بوالية وهران قمنا بآخذها كعينة ميدانية من أجل التحقق من فر 10تضمنت مفردات الدراسة    

 صدقها.

االت، كيفية تنظيم طرح أسئلة مفتوحة حول طبيعة البرامج والعروض المقدمة من طرف الوكاعتمدنا فيها على تقنية المقابلة حيث قمنا ب

وع من السياحة، وما نوع الرحالت، الفئة العمرية األكثر إقباال، ومفهوم السياحة الحالل وكيفية الترويج لها، وهناك وعي بطبيعة هذا الن

 ق.الخدمات التي تقدم في إطارها واالتفاقيات مع الفناد

توجهات السياح وهي  استبيان على زبائن الوكاالت السياحية من أجل معرفة تأثير الوكاالت في تحديد 100أيضا تقنية االستمارة بتوزيع 

 مبينة في الجدوال االتية:

    

 (: يوضح عينة الدراسة حسب االستبيانات الموزعة01الجدول رقم )

 

 االستبيان الوكاالتالزبائن والمتعاملين مع  النسبة المئوية

 االستبيانات الموزعة 100 %100

 االستبيانات المسترجعة 89 %89

 االستبيانات القابلة للمعالجة 80 %80

  

 (: يوضح عينة الدراسة حسب االستبيانات الموزعة01الشكل رقم )  

 

 

                                                      
 .2004القصبة للنشر، الجزائر،  الثانية، دارلطبعة ا ،-عملية تدريبات-اإلنسانيةانظر موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم   1

   عمار بوحوش و محمد الذنيبات، تقنيات و مناهج البحث العلمي، , ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995، ص 2.130
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 التعليق:

االستبيان واجراء عملية  زبون المتعاملين مع الوكاالت السياحية حيث وبعد عملية المراجعة األولية لقوائم 100دراسة العينة يبلغ عددها  

 مسترجعة. استمارة 89إجابة من بين  80الفرز األولية في اإلجابات من المستجوبين واعتمدنا في مناقشة وتحليل النتائج على 

 

 (: يوضح عينة الدراسة حسب الجنس في الوكاالت:02الجدول رقم )

 الجنس التكرار النسبة المؤوية

 ذكر 50 %62.5

 أنثى 30 %37.5

 المجموع 80 %100

  

 

 

 

 

 

 

 

 (: يوضح عينة الدراسة حسب الجنس في الوكاالت02الشكل رقم )
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 التعليق: 

ناث أي أغلبية لإل %37.5لذكور، وبنسبة  %62.5العينة تمثل في نسبة من خالل الجدول الخاص بتوزيع النسب حسب الجنس ألفراد 

 لتقاليد المجتمع الجزائري.الزبائن من الذكور وأكثر نسبة على الفئة االنثوية في الوكاالت السياحية وهذا يرجع الى طبيعة العادات وا

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب العمر في الوكاالت:03الجدول رقم )

 

 العمر التكرار سبة المئويةالن

 سنة 30إلى  20من  19 %23.75

 سنة 40إلى  31أمن  33 %41.25

 سنة 50إلى  41من  15 %18.75

 سنة 60إلى  51من  10 %12.5

 فما فوق 60أمن  3 %3.75

 المجموع 80 %100

 

 التعليق:

ها النسبة ب سنة ثم تلي 40إلى  31عمرهم من  %41.25نسبة من خالل الجدول الخاص بتوزيع النسب حسب العمر ألفراد العينة تمثل 

ما ف 60من  %3.75سنة وأخيرا النسبة  50إلى  41الذين أعمارهم من  %18.75سنة، ثم نسبة  30إلى  20أعمارهم من  23.75%

لتي لديها اإلمكانيات اسنة التي تمثل أكبر نسبة  40إلى  31فوق، مما يفسر أن الزبائن الذين يتعاملون مع الوكاالت السياحية هي الفئة 

 المادية والقدرة على التنقل وممارسة السياحة.

  

 ت السياحية(: تحليل اتجاه العينة لبعد الترويج للنشاط السياحي في الوكاال04الجدول رقم )

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          577 

 

المتوسط  اتجاه العينة الترتيب

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الرقم العبارات

المنشورات التي تقدمها  0.503 4.49 عالي جدا 1

الوكاالت حول نشاطها 

 السياحي

1 

التعرف على النشاط السياحي  0.772 3.69 عالي 4

من خالل اللوحات اإلشهارية 

 واإلعالنية 

2 

تستخدم الوكاالت المطويات  0.582 3.91 عالي 2

 للتعريف بالنشاط السياحي

3 

التعريف بالنشاطات السياحية  0.528 3.84 عالي 3

من خالل الحصص والبرامج 

 التليفزيونية واالذاعية

4 

تقدم الوكاالت تخفيضات في  0.566 3.64 عالي 5

أسعار الرحالت من أجل جذب 

 وزيادة اإلقبال على السياحة.

5 

تقدم الوكاالت تحفيزات  0.522 3.60 عالي 6

وامتيازات من أجل زيارة 

 األماكن السياحية

6 

تقوم الوكاالت بنشاطات ثقافية  0.543 3.23 متوسط 7

ترفيهية ارشادية اثناء الرحالت 

 السياحية

7 

 المجموع 7 0.193 3.77 عالي 

 

 التعليق:

ه العالي بمتوسط حسابي السياحي للوكاالت السياحية، نجد أن إتجاه العينة كان نحو اإلتجامن خالل الجدول أعاله الخاص بالترويج للنشاط 

ة الثانية، أما المرتبة ( في المرتب4( المرتبة األولى ثم تليها العبارة رقم )1حيث احتلت العبارة رقم ) ،0.193وإنحراف معياري ب  3.77

يالنشاط السياحي وهذا  تعتمد بشكل كبير على منشوراتها ومطوياتها واعالناتها للتعريف(، مما يفسر أن الوكاالت 3الثالثة العبارة رقم )

 يرجع الى البرامج واألساليب الترويجية من أجل التشجيع على السياحة وكذا إستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح.

 

 في الوكاالت السياحية(: تحليل اتجاه العينة لبعد توفير الخدمات السياحية المناسبة 05الجدول رقم )

المتوسط  اتجاه العينة الترتيب

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الرقم العبارات

تقوم الوكاالت بالحجوزات  0.555 4.24 عالي جدا 1

 االزمة لراحة وأمن زبائنها

1 

الخدمات التي تقدمها الوكاالت  0.447 3.74 عالي 5

حسب المعايير المتفق عليها 

 في مجال السياحة

2 
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توفر الوكاالت الفنادق  0.491 3.93 عالي 2

 وبأسعار مناسبة 

3 

توفر الوكاالت النقل المناسب   0.498 3.89 عالي 3

 في جميع رحالتها السياحية

4 

 5 توفر الوكاالت االطعام الحالل  0.564 3.83 عالي 4

توفر الوكاالت الرعاية  0.583 3.53 عالي 7

الصحية المناسبة في جميع 

 نشاطاتها السياحية

6 

توفر الوكاالت المرشدين  0.847 3.64 عالي 6

السياحيين مرافقين للتعريف 

 بالنشاط وباالماكن السياحية

7 

 المجموع 7 0.400 3.82 عالي 

  

 

 التعليق:

لعام نحو اإلتجاه العالي امن خالل الجدول أعاله المتعلق بتنظيم وتوفير الخدمات السياحية المناسبة في الوكاالت السياحية كان اإلتجاه   

( في 3رقم ) ( احتلت المرتبة األولى ثم تليها العبارة1، حيث نجد العبارة رقم )3.82وبمتوسط حسابي ب  0.400بإنحراف معياري 

مات االزمة لزبائنها من حيث (، مما يفسر أن الوكاالت السياحية توفر كافة الخد4انية، كما احتلت المرتبة الثالثة العبارة رقم )المرتبة الث

ية التعامل معها الخدمة المقدمة واألداء وذلك من أجل تسهيل عملها ونشاطها السياحي وكذا من أجل كسب ثقة الزبون و ضمان استمرار

 السياحية.وممارسة وظيفتها 

 (: تحليل اتجاه العينة لبعد تنظيم العروض السياحية في الوكاالت السياحية06الجدول رقم )

 

المتوسط  اتجاه العينة الترتيب

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الرقم العبارات

تقدم الوكاالت عروض خاصة  0.439 4.16 عاليا 3

 ومناسبةا

1 

تنظم الوكاالت رحالت  0.503 3.53 عالي جدا 2

 وجوالت سياحية خاصة 

2 

تنظم الوكاالت رحاالت الى  0.487 3.63 عالي جدا 1

 الشواطئ الملتزمة 

3 

 4 تنظم الوكاالت رحالت منتظمة  0.708 3.19 متوسط 5

تنظم الوكاالت رحالت الى  0.562 3.06 متوسط 6

المناطق الساحلية ومناطق 

 أخرى مختلفة 

5 

زيارات الى المواقع التاريخية  0.711 3.24 متوسط 4

واالثرية للتعريف بالتراث 

 الثقافي 

6 
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تنظم رحالت لحضور  0.553 2.69 متوسط 7

 المهرجانات الثقافية والفنية

7 

 المجموع 7 0.267 3.63 عالي 

 

 العينة لبعد تنظيم العروض السياحية في الوكاالت السياحية (: يوضح03الشكل رقم )

 

 

 

 التعليق:

تجاه العالي بإنحراف من خالل الجدول الخاص بتنظيم العروض السياحية في الوكاالت السياحية، حيث أن اإلتجاه العام له كان نحو اإل    

تبة الثانية،  أما ( في المر2( ثم تليها العبارة رقم )3، تتصدر في المرتبة األولى العبارة رقم )3.63ومتوسط حسابي  0.267معياري 

ناسبة و متنوعة من ( يمكن تفسير هذا االتجاه العالي على أن الوكاالت السياحية تقدم عروض م7المرتبة األخيرة فكانت للعبارة رقم )

مادي والالمادي وعادات أجل تلبية حاجات الزبائن وكذلك بغرض التعريف بالمواقع االثرية والتاريخية والتعريف بالتراث الثقافي بشقيه ال

 الشعوب والثقافات المختلفة.وتقاليد 

 

 نتائج الدراسة:

امجها و هو ما يثبت من خالل الدراسة خرجنا بجملة من النتائج تتمحور حول مجال عمل الوكاالت السياحية من خالل زبائنها و كذا بر   

ن الوكاالت تدعم قطاع الل و الحظنا اصحة الفرضية األولى المتعلقة بالدور الذي تلعبه الوكاالت السياحية في تكريس مفهوم السياحة الح

رب الى تصور االفراد في السياحة تعد كمحفز جماهيري لثقافة السياحة الملتزمة و قد استعملنها كمفهوم في مقاربتنا الميدانية ألنها األق

تناسب مع احتياجات يو توفير ما غياب وعي بمفهوم السياحة الحالل و االكتفاء بالترويج لهذا النوع في اطار الترويج للقيم اإلسالمية 

 الزبائن .

 توجهات الزبائن تحكمها سياسة الوكاالت السياحية التي أضحت محرك ال غنى عنه في القطاع.

 الخاتمة:

ضاء وثقافة فالوكاالت السياحية تؤثر في توجهات الزبائن عن طريق ما تعرضه من الخدمات حيث يعد دورها مفصليا في صناعة وخلق 

لكنه يدخل تحت بأنواعها وفيما يخص مفهوم السياحة الحالل يبقى غير واضح المعالم في صناعة السوق السياحية بالجزائر والسياحة 

ريق ما تقترحه طمسميات السياحة الملتزمة والترويج للبلدان التي تحمل نفس القيم فالسياحة وان غاب المفهوم فهو يروج لذاته عن 

 اد المسلمين.الوكاالت من خدمات على االفر
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اعي بمفردات السياحة الحالل مازالت قيد الترسيخ رغم وجودها والترويج لها من طرف الوكاالت السياحية لكن في شكل مقنن غير و

ل ي التأسيس للسياحة الحالوطبيعة هذا النوع من السياحة وهذا ال ينفي األدوار الفاعلة لهذه المؤسسات التنظيمية وقدراتها غير المحدودة ف

 تحت مسمى السياحة الملتزمة.

 

 المراجع:

 

 .2004ار القصبة للنشر، الطبعة الثانية، د-ةتدريبات عملي-وريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةم -

 .130، ص1995محمد الذنيبات، تقنيات ومناهج البحث العلمي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، وعمار بوحوش  - 

، وزارة االقتصاد، االمارات دليل المفاهيم والتعريفات السياحية المتعارف عليها دوليا، سلسلة نشر الوعي السياحي، االصدار الخامس -

 العربية المتحدة.

 .2008ة، السيد حنفي، فتحي محمد الشرقاوي، التسويق السياحي، الطبعة األولى، دار المعرفة الجامعية، االسكندري -

 .2006السميع، التسويق السياحي والفندق، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، صبري عبد  -

، الجامعة األردنية، حمد عبيدات و آخرون، منهجية البحث العلمي القواعد و المراحل و التطبيقات، كلية االقتصاد و العلوم اإلداريةم -

 .1999ال،ردن، 

 ، العدد األول.4تصادية، المجلد رقوب خديجة، مجلة البشائر االقمقومات نجاح السياحة في ماليزيا، ع -

 .2017أبريل 3439،03الوطن االقتصادي، تحركات دولية الستقطاب المسافرين: المنافسة تشتعل في سوق السياحة الحالل، العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          581 

 

Enabling Environment to Guide The Style of Halal Tourism - Read In The Experiences 

of The Leading Countries In The Field- 

Souheila BARA 
Badji Mokhtar - Annaba 

University, Algeria 

barasouh@gmail.com 

Mehdi DJABER 
University of Mohamed-Cherif 

Messaadia, Algeria 

djabermehdiab@gmail.com 

 

       Abstract:  

       The aim of this study is to identify the enabling environment to help the growth of halal and favorable tourism 

for Muslims by addressing the experiences of the leading countries in this field, trying to present the most important 

elements of faith, ethics, economic and other, As well as the most important ways to build capacity to support this 

type of tourism. This paper has been working on reading the models of Malaysia, UAE, Turkey, Indonesia, 

Because the success in these countries is due to the attention paid to this sector of the authorities, as well as the 

elements that it possesses, Which has earned them an encouraging environment to attract the largest number of 

Muslim tourists, and make it a destination and a tourist destination Finally, we seek to clarify how to benefit from 

these experiences in Islamic and non-Islamic countries, which still suffer obstacles to the success of Islamic 

tourism, and achieve the appropriate environment for the development of the Islamic tourism sector through the 

development of strategies and a set of standards and guidelines. 

Keywords: enabling environment, tourism, halal. 

 

 :الملخص

ا بالتطرق لتجارب الدول الدراسة للتعرف على البيئة التمكينية المساعدة على تنامي السياحة الحالل و المواتية للمسلمين ، و هذ تهدف هذه         

ساليب المعتمدة لبناء الرائدة في هذا المجال ، محاولين بذلك عرض أهم المقومات اإليمانية  و األخالقية و االقتصادية و غيرها ، إضافة ألهم األ

ات ، و كذلك تركيا و لقدرات الداعمة لهذا النمط من السياحة ، كما سيتم العمل في هذه الورقة البحثية على قراءة نماذج كل من ماليزيا واإلمارا

ر الذي أكسبها بيئة ها ، األماندونيسيا ، ألن النجاح في هذه الدول سببه االهتمام المبذول بهذا القطاع من السلطات، وكذلك نتيجته المقومات التي تمتلك

من هذه التجارب  مشجعة على استقطاب أكثر عدد من السواح المسلمين، و جعلها وجهة و مقصد سياحي ، و في األخير نسعى لتوضيح كيفية االستفادة

تحقيق البيئة  صول الىيمكن الوفي الدول اإلسالمية  و الغير إسالمية التي الزالت تعاني من معيقات تحول دون نجاح السياحة اإلسالمية ، و

 .المالئمة لتطوير قطاع السياحة اإلسالمية  من خالل وضع استراتيجيات ومجموعة من المعايير والمبادئ التوجيهية

 : البيئة التمكينية، السياحة، الحالل.الكلمات المفتاحية

 المقدمة:

ة ألن هناك صراع يتميز سوق السياحة اإلسالمية في الوقت الحاضر باتساع الطلب العالمي وتنوعه وكذا بعرض مماثل تشتد فيه المنافس

احة، وجعلها ال تتوقف بين تعايش السياحة اإلسالمية والتقليدية بنجاح ، ويتطلب هذا تنظيم جيد وفعال من أجل تطوير هذا النمط من السي

ير في الطعام وإيجاد ير احتياجات المسافر، وإنما تمتد لتوفير أماكن مخصصة للترفيه للنساء ومنع وجود الخمور ولحم الخنزفقط على توف

منه في الدول اإلسالمية  االهتمام بالسياحة الحالل يتركز في خارج الدول اإلسالمية أكثرفإن أماكن مالئمة للصالة. كما أنه حسب الخبراء 

لدول أن تُغير نمط كيف لهذه امسلمين الملتزمين ال يواجهون عقبات كبيرة في بلدانهم. والسؤال الذي يُطرح أمامنا : ألن السائحين ال

لدول الرائدة االسياحة من التقليدي لإلسالمي ؟، أي كيف لها أن تعمل على التحول من نمط آلخر ؟ وكيف لها أن تستفيد من تجارب 

 .ن السياحة ؟مالتي تساعد على  تكريس السياحة الحالل لمواكبة الطلب العالمي على هذا النوع  في هذا المجال ؟، وما هي البيئة

علقة بالسياحة الحالل كل هذه األسئلة نحاول اإلجابة عليها من خالل محتوى هذه الورقة البحثية، والذي سنستعرض فيه أهم المفاهيم المت

ثاني، وفي المحور الرائدة في هذا المجال بنوع من التحليل واالستدالل في المحور الفي المحور األول، بعدها سنتطرق لتجارب الدول 

ر نقدم أهم النتائج الثالث سنعمل على توضيح البيئة التمكينية التي تساعد على غرس نمط السياحة الحالل في قطاع السياحة، وفي األخي

 لتوصيات التي تخدم هذا الموضوع.التي تجيبنا على إشكالية الدراسة، ونحاول اسداء جملة من ا
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 المحور األول: المنظور العام للسياحة الحالل

 أوال: اإلسالم والسياحة

ن خلقه، ويتجلى ذلك في يُحث القرآن الكريم المسلمين على السفر والترحال، فقد أمرنا هللا عّز وّجل بأن نسير في األرض ونأخذ الِعبر م

)سورة العنكبوت ر " أنظروا كيف بدأ الخلق ثم هللا ينشئ النشأة اآلخرة إّن هللا على كل شيء قدي"قل سيروا في األرض وقوله تعالى : 

 (.20اآلية 

في ومن المعلوم أّن للوازع الديني أثر بالغ على أنشطة المسلمين في حياتهم اليومية في حلّهم وترحالهم، وهذا واحد من العوامل المتدخلة 

 .1غيرها ألغراض تقديرية وطبيعة األنشطة المزعم القيام بها في هذه الوجهةاختيار وجهة معينة، دون 

 

 ثانيا: تعريف السياحة الحالل

للتعاليم والممارسات  تُعد السياحة اإلسالمية أو السياحة الحالل مفهوما جديدا في صناعة السياحة لتقديم خدمات السفر والسياحة وفقًا

 المسلمين المحافظين.اإلسالمية، أي وفقًا لمتطلبات 

وتعرف بأنّها: " الطلب على المنتجعات، والفنادق والنقل الحالل، وأحجام األفراد والعائالت المحافظة عن السفر إلى مواقع وأماكن ذات 

 ". 2الطابع الغربي، وإدانة سلوك السفر الذي ال يحترم التعاليم اإلسالمية

ة تستهدف باألساس األشخاص ذوي المعتقدات اإلسالمية على وجه الخصوص، فضال ويتضح من خالل ما سبق أّن السياحة اإلسالمي

عن كل األشخاص على الصعيد العالمي حتى من غير المسلمين، وذلك لعدة أسباب مثل التسعير العادل والسالم، واألمن والبيئة الودية 

وأهم المفاهيم ، 3حات المستخدمة للداللة على السياحة الحالللألسرة ،والنظافة وغيرها من األمور التي قد تجذبهم، وقد تعددت المصطل

 :4التي يمكن ذكرها في هذا المجال ما يلي

مفهوم من بين يركز المفهوم االقتصادي للسياحة اإلسالمية على إدراج أسواق ووجهات سياحية جديدة. وهذا ال :المفهوم االقتصادي

هذه المجتمعات. فيعتبر  اإلسالمية أو غير اإلسالمية كما أنه من أكثرها إدراكا من أفراد المفاهيم األكثر طرحا للنقاش سواء في البلدان

اقتصادية وديموغرافية  الفاعلون الرئيسيون في مجال السياحة أن الدول اإلسالمية من األسواق السياحية الناشئة التي تتوفر على إمكانات

ق السياحة اإلسالمية والدولية المعنية بطرح النقاشات حول األبعاد االقتصادية لسو ووجهات مهمة. وهناك العديد من المحافل اإلقليمية

تماع الثالث فقد قدم االجACMT والمجلس العربي لوزراء السياحةICMT والتوسع فيها، من قبيل المؤتمر اإلسالمي  لوزراء السياح

ل إجراءات ل اعتماد "إعالن الرياض" الذي يهدف إلى تسهيللمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة رؤية جديدة في هذا الصدد من خال

مشتركة وتوفير  اإلسالمي وتنظيم فعاليات تسويقية الحصول على التأشيرة وتعزيز االستثمار السياحي فيما بين دول منظمة  التعاون

  .آليات لتسهيل إحياء التراث الثقافي اإلسالمي

الدينية واإلسالمية في  لسياحة اإلسالمية الرؤى واألفكار التي تحدد إدراج المواقع الثقافيةيتضمن المفهوم الثقافي ل :المفهوم الثقافي

السياحية من المواقع  البرامج السياحية مع عناصر" بيداغوجية" وبناء الثقة بالنفس. وتتجلى غايته في تشجيع إعادة التوجيه في الوجهات

 .ة" نحو المواقع اإلسالمية التاريخية والدينية والثقافيةاألقل استهالكا والمشحونة بـ  "الثقافة الغربي

فيمكن لدمج عناصر  .ميستند مفهوم المحافظة الدينية للسياحة اإلسالمية على التفسير والفهم المحافظ لإلسال :المفهوم الديني المحافظ

من أجل سوق سياحية ءات ومجاالت سياحية جديدة. ونمط الحياة اإلسالمية المحافظة للغاية بصناعة السياحة الحديثة تقديم خيارات وفضا

كخيار إضافي  بينية محافظة ومتواصلة النمو في بالد العرب والمسلمين، فإن إدخال مفهوم المحافظة الدينية في التخطيط السياحي

 وكإدراج في التيار السياحي القائم يمكن بالفعل أن يكون له أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي.

 :5المكونات الرئيسية للسياحة اإلسالميةثالثا: 

وتشمل بعض المؤشرات الرئيسية للفندق اإلسالمي: عدم تقديم المشروبات الكحولية أو لعب القمار  :* الفنادق الملتزمة بالحالل

ير إلى اتجاه المحرمات في الدين اإلسالمي، وتوفير الطعام الحالل فقط والمصاحف وسجادات الصالة وبوصلة تش وما شابه ذلك من

                                                      
1 -Jafari and Scott, Muslim word and its tourisms annuals of tourism research ,Vol 44, 2014, p1-19. 
2 - Sureerat Chookaew and others, Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Tailand for 

Muslim country, Journal of Economics Bussiness and Management, Vol 3, N 7, July 2015, Malysia, 

P740. 
3 -Crecent Rating, Muslim /Halal Travel Market :Basic concept Terms and Definition , Sangapore, 

2015. 
4 Al-Hamarneh, A. and Steiner, C. (2004), Islamic Tourism: Rethinking the Strategies of Tourism 

Development in the Arab World, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Vol. 

24, No. 1. 
5 -Akyol M. and Kilinc, O. (2014), Internet and Halal Tourism Marketing, International Periodical for 

The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/8 Summer 2014, pp. 171-186. 
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القبلة في كل غرفة، وتصميم موضع األسرة والمراحيض بشكل يتعارض مع اتجاه القبلة، وتوفير غرف للصالة، ولباس الموظفين 

 أللبسة محافظة، واالعتماد على التمويل اإلسالمي، وتوفير مرافق ترفيهية خاصة بالرجال وأخرى بالنساء منفصلة عن بعضها.

ظافة وعدم تقديم المشروبات تشمل المؤشرات الرئيسية للنقل الملتزم بالحالل ما يلي: الن (:الل )الخطوط الجوية* النقل الملتزم بالح

  .والمنشورات التي تتعارض مع تعاليم اإلسالم الكحولية

ة اإلسالمية، مع قيجب أن تكون األغذية المقدمة في المطاعم حالال وأن يكون ذبح الحيوانات على الطري :* منشآت الطعام الحالل

  .عدم تقديم أية مشروبات كحولية في مثل هذه المنشآت

ث تكون هناك يجب أن يكون محتوى رزم الجوالت السياحية قائما على مواضيع إسالمية، بحي :* رزم الجوالت السياحية الحالل

  .واآلثار اإلسالمية وتنظيم فعاليات خالل شهر رمضان زيارات إلى المساجد

تسقة مع مبادئ يجب أن تكون الموارد المالية الخاصة بالفنادق والمطاعم ووكاالت السفر وشركات الطيران م :الحالل* التمويل 

لتي تشارك في هذا وبشكل عام، يتطلب التمويل اإلسالمي المشاركة في تقاسم الربح والخسارة بين جميع األطراف ا .الشريعة اإلسالمية

 لتعامل بالفائدة.المشروع المالي، كما أنه يحظر ا

 المحور الثاني : قراءة تجارب الدول الرائدة في مجال السياحة الحالل

 أوال: تجربة ماليزيا

ادق اإلسالمية في تملك ماليزيا العدد األكبر من الفنادق اإلسالمية على مستوى مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي، إذ وصلت حصة الفن

 وبفضل النوعية العالية للبنية التحتية وتوفر البيئة الحالل، 17%.جميع منشآت اإلقامة السياحية في البلد إلى 

 اللتزام ونتيجة ل .للمنافسة الدولية من حيث جودة الخدمات في صناعة السياحة اإلسالمية تتمتع ماليزيا بما يكفي من القوة

 مساعدة لITC  بتأسيس مركز السياحة اإلسالمية 2009السياسي رفيع المستوى، قامت وزارة السياحة والثقافة في ماليزيا عام 

 تقديم إلسالمية وجعل ماليزيا وجهة محورية. وإلى جانبالوزارة وإرشادها في جهودها الرامية إلى تطوير صناعة السياحة ا

 أعد المركز عام اإلرشادات، يضطلع المركز كذلك بتقديم الخدمات التدريبية وخدمات بناء القدرات المتعلقة بالسياحة اإلسالمية. و

وتحدد هذه الوثيقة  السياحة اإلسالمية."بإشراك األطراف المعنية واستشارتهم، خطة تفصيلية بعنوان "الخطة االستراتيجية لتنمية 2012

ل إبراز العوامل الطريق الذي ينبغي على السياحة اإلسالمية المضي قدما عليه في ماليزيا، كما تضطلع بمهامها كدليل إرشادي من خال

دورا  يلعب المركز الصناعة،والمعايير الحاسمة في تطبيق السياحة اإلسالمية في ماليزيا. وإلى جانب اإلسهامات األخرى في تنمية هذه 

لترويج لماليزيا في الجهود التسويقية من خالل الرعاية أو المشاركة الفاعلة في المعارض واألسواق الدولية والحمالت الترويجية ل

 .وتسويقها كوجهة محورية في صناعة السياحة اإلسالمية

ناعة السياحة اإلسالمية في وجهة سياحية ما، فقد بذلت ماليزيا  وفيما يتعلق بوضع المعايير، وهو ما يعد حجر الزاوية في تنمية ص

مقياسا تم إصداره من قبل دائرة MS 2610:2015 مجهودات ملحوظة في هذا المجال. ويشكل معيار خدمات الضيافة المالئمة للمسلمين

ويأتي  وضع MOSTI  والتكنولوجيا واالبتكار المعايير الماليزية؛ وهي هيئة وطنية ماليزية للمعايير والتصديق تابعة لوزارة العلوم

ة معيار خدمات الضيافة المالئمة للمسلمين في أعقاب توصيات الحكومة الماليزية الواردة في الخطة التفصيلية الماليزية للسياحة اإلسالمي

حة اإلسالمية  وضمان جودتها في البلد. وقد )الخطة االستراتيجية لتنمية السياحة اإلسالمية( الرامية إلى تطوير آلية لتحديد معايير السيا

تم وضع هذا المعيار بعد موافقة جماعية من قبل لجنة فنية تتألف من تمثيل متوازن للمنتجين والمستخدمين والعمالء وغيرهم من أصحاب 

 :  1المصلحة. ويعد استخدام المعيار واألخذ به أمرا اختياريا. ويمكن حصر أهداف المعيا فيما يلي

 تعزيز قدرات المنظمة أو الفرد على إنتاج أو إدارة المنتجات والخدمات السياحية المالئمة للمسلمين؛* 

 * الحفاظ على تكامل المنتجات والخدمات السياحية المالئمة للمسلمين وحمايته من خالل تطبيق المعايير؛

  .وتحسين مستوى رضى العمالء من خالل تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم 

لمركزية للحالل اصرف النظر عن معيار خدمات الضيافة المالئمة للمسلمين، فقد قام مركز السياحة اإلسالمية بالتعاون مع الشعبة وب

مة للمسلمين وخدماتها بتنفيذ برنامج لمصلحة مزودي منتجات صناعة السياحة المالئ JAKIM التابعة لدائرة التنمية اإلسالمية في ماليزيا

لية، ومنظمي ومن بين المستهدفين مالكي الفنادق ومنظمي االستضافات العائ .دار شهادات الحالل وتوحيد المعاييريتمركز حول إص

 .الرحالت والجوالت السياحية، وشركات الطيران، ورابطات السياحة

مية قد أفضت إلى تأسيس هيئة ومجمل القول يتلخص في أن اإلرادة وااللتزام السياسيين في ماليزيا تجاه تنمية صناعة السياحة اإلسال

متخصصة )مركز السياحة اإلسالمي(. وفي أعقاب ذلك فقط تمكنت ماليزيا من تطوير خطة تفصيلية ووضع معايير لهذه الصناعة 

                                                      
- منظمة التعاون اإلسالمي، خارطة الطريق االستراتيجية لتنمية السياحة اإلسالمية –في البلدان األعضاء في منظمة التعاون  1

، مقتبسة من 43، ص 2017، مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك(،  -اإلسالمي

 (.www.sesric.orgالموقع )
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يا باإلضافة إلى إقامة أنشطة معنية بإشراك أصحاب المصلحة وإقامة البرامج التدريبية. وقد تظافرت كل هذه الجهود في مساعدة ماليز

 على سطوع نجمها كوجهة محورية للسياحة اإلسالمية ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم ككل.

 كما تعتبر ماليزيا واحدة من الدول الرائدة في مجال بناء القدرات في مجال السياحة اإلسالمية. وأدى التزام وزارة السياحة دورا حيويا

ية السياحة اإلسالمية في ماليزيا. في البداية، كان تحديد السوق اإلسالمية كأولوية لتنمية قطاع السياحة من خالل ضمان بيئة مواتية لتنم

إلجراء بحوث سياحية استراتيجية واستخبارات 2009وفي هذا الصدد، تأسس مركز السياحة اإلسالمية في ماليزيا في عام  .حرجا للغاية

اء القدرات في مجال السياحة اإلسالمية من خالل الندوات وورش العمل والدورات التدريبية سوقية، فضال عن توفير خدمات التدريب وبن

 .1لالعبين في مجال الصناعة

االستشارة والتدريب  مهدت البيئة المواتية في السياحة اإلسالمية أيضا الطريق أمام ظهور شركات خاصة مثل "ميراتينغ" التي تقدم

لمنظمة دورات معتمدة افي هذه الصناعة. فعلى سبيل المثال، في مجال التدريب وبناء القدرات، تقدم  وبرامج بناء القدرات للمؤسسات

ن سرد قائمة قصيرة من من قبل الحكومة الماليزية أو المعاهد التي أنشئت في السياحة اإلسالمية التي تلبي احتياجات الصناعة ويمك

 :يالدورات التي تقدمها ميراتينغ على النحو التال

،إدارة الفندق والمنتجعات المناسبة للمسلمين 

،السياحة الصحية المناسبة للمسلمين 

،إدارة تكنولوجيا األغذية الحالل 

،نظام ضمان الحالل 

،العالمات التجارية الحالل والتسويق 

،اللوجستية الحالل 

،التوعية الحالل في السياحة واحتياجات المسلم المسافر 

ل في تصنيع األغذية،التوعية الحال 

،التوعية الحالل لمعلمي ومدراء المدارس 

 ،التوعية الحالل في إدارة المرافق 

التوعية الحالل في التصميم وصناعة البناء والتشييد 

 2ثانيا: تجربة تركيا

اعة السياحة اإلسالمية المتسارع لصنبفضل النمو  2017وجدت وزارة الثقافة والسياحة التركية الدافع للبدء في تطوير لوائحها بحلول عام 

ت غير المعيارية في تركيا والعالم على حد سواء. وبحسب تصور الوزارة، فإن التشريعات الجديدة ال تساعد على القضاء على الممارسا

اء من داخل تركيا سو في هذه الصناعة وحسب، بل إنها ترفع كذلك من أعداد المسافرين المتتبعين لمنتجات السياحة اإلسالمية وخدماتها

 أو حتى من حول العالم.

فندقا  140 يقدم2015ويرجع الفضل في تنمية صناعة السياحة اإلسالمية في تركيا باألساس إلى القطاع الخاص. واعتبارا من عام ،

ونة األخيرة في إيالء اهتمام لوضع  لمعنية بهذه الصناعة االمعايير إسالميا معتمدا خدمات للسائحين. وقد شرعت الجهات الحكومية في اآلآ

اإلسالمية نظام  معياره الخاص بالسياحةTSE  وصونها. وفيما يتعلق بوضع المعايير وإصدار الشهادات، أطلق المعهد التركي للمعايير

العناصر ن بعد عامين ونصف من اإلعداد والتحضير. وإلى جانب العديد م2016في فبراير عام TS 13683إدارة الحالل في الفنادق 

لعناصر المبتكرة اببعض  TS 13683 المشتركة التي يتم إخضاعها للقياس من خالل معايير السياحة اإلسالمية، فقد تفرد المعيار التركي

مثل وجود مرشح لمحتوى اإلنترنت، وعازل في الغرف ضد الضوضاء، وحمامات وأماكن مخصصة لالغتسال وأخرى للصالة، 

المساجد المحلية،  العة تحتوي على أدبيات إسالمية، وإقامة صالة الجمعة أو توفير وسائل نقل لتأديتها فيومواضئ عامة، وقاعات للمط

ية، ووجود وارتداء الموظفين لمالبس محتشمة، ووجود مدونة سلوك متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وتوفر مراحيض تقليدية وغرب

الموسيقى والعروض وة بإدارة الحيوانات األليفة، وتوفر الفن والفنانين والمنشورات مراحيض غير مستقبلة للقبلة، وتوفر سياسات معني

  .الترفيهية التي تتماشى مع اإلسالم

 تي دعما ماليا للشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة ال KOSGEB وتقدم إدارة تنمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

 تلك الشركاتتلك التي تستهدف العمالء المسلمين. ويتمثل الدعم الذي تقدمه هذه اإلدارة لتستهدف األسواق األجنبية بما فيها 

 بالمائة من إجمالي نفقات هذه الشركات على أنشطتها التسويقية.75السياحية في سدادها لما يصل إلى 

حيث حظي بدعم 2016في شهر مايو من عام ،وقد استضافت تركيا المؤتمر الدولي للسياحة الحالل في دورته الثانية في مدينة قونية  

كبير من قبل وزارة الثقافة والسياحة. وقد حضر وزير الثقافة والسياحة التركي، ماهر أونال، افتتاح هذا الحدث. وقد شهد المؤتمر حضور 

المملكة العربية السعودية وكالء مشتريات من أكثر من ثالثين دولة، بما فيها اإلمارات العربية المتحدة و110بعثات ضمت أكثر من 

وإيران وكرواتيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وماليزيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والكويت وقطر، وشمل 

هذا الحدث  وكالء المشتريات المجالس السياحية ووكالت السفر ومنظمي الرحالت السياحية والفنادق وشركات  الطيران. ويعكس تنظيم

ويمثل  .ودعمه من قبل الوزارة اإلرادة وااللتزام السياسيين الذي من شأنه أن يرفع من تركيا كمقصد مهم في صناعة السياحة اإلسالمية

                                                      
 - منظمة التعاون اإلسالمي، المرجع السابق، ص 1.51
 -نفس المرجع، ص ص 45-44. 2
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كال من وضع اللمسات األخيرة على مجموعة المعايير، وحرص القطاع الخاص، والرغبة السياسية عوامل نجاح رئيسية تقود تركيا في 

 نحو أن تصبح مقصدا هاما في السياحة اإلسالمية بوجهات سياحية راسخة في هذا القطاع. رحلتها

 ثالثا: تجربة إندونيسيا

 جهونظرا لكون إندونيسيا الدولة المسلمة األكثر اكتظاظا في العالم، تعتبر السياحة من أهم مكونات اقتصادها. وعلى 

 .لنمو في البالد نظرا لطبيعتها وثقافتها الغنيةالخصوص ،لدى السياحة اإلسالمية إمكانات هائلة ل

 وبهدف تعزيز موقف  .وتقوم وزارة السياحة واالقتصاد اإلبداعي في البالد بإشراك السياحة اإلسالمية لتطوير السوق فيها

األخيرة مصطلح "السياحة وغيرت هذه  .إلندونيسيا "أطلقت دليل " الزائر المسلم2015إندونيسيا كوجهة ودية للمسلمين في نوفمبر عام ،

الشرعية" بمصطلح "السياحة الحالل" في منتجاتها وخدماتها. وعالوة على ذلك، عينت الوزارة لجنة خاصة تقدم تقاريرها مباشرة إلى 

ين اللجنة الوزارة لتطوير السياحة الحالل في إندونيسيا وتعزيزها. وتسمى اللجنة "فريق التنمية السريعة للسياحة الحالل" .ويعكس تعي

  .1االلتزام ذو المستوى الرفيع بتطوير القطاع

وعالوة .سالمكما شرعت الوزارة في برامج ترويجية مع مؤثرين في وسائل التواصل االجتماعي لعرض إندونيسيا كمقصد يتماشى مع اإل

سالمية، نظمت ت تسويق السياحة اإلعلى ذلك، بدأت إندونيسيا في استخدام وسائل التواصل االجتماعي على نحو فعال. وكجزء من حمال

ظر عن الحمالت وبصرف الن.بعض الرحالت التعريفية لمشغلي السياحة، وبناء على ذلك، قاموا بدفع تكاليف عدة زيارات إلى إندونيسيا

مية تنافسية. ككل، وضعت هذه األخيرة استراتيجيات لوضع مناطق مختلفة منها كوجهات سياحية إسال "الرامية إلى تعزيز "إندونيسيا

لومبوك،  :ةوفي هذا الصدد، عينت وزارة السياحة واالقتصاد اإلبداعي في إندونيسيا ثالث مقاطعات فيها كوجهات سياحية إسالمي

ذه المناطق، فازت مقياسا / معلما. ومن بين ه 80واستند اختيار هذه الوجهات الثالث إلى معايير معينة تشمل  .وسومطرة الغربية وآش

ي العالم لشهر أفضل وجهة حالل  في العالم" و "أفضل وجهة حالل ف2015بجائزتين في جوائز العالم الحالل للسفر في عام "  لومبوك

 .مناسبالعسل." وتعكس هذه النجاحات أّن إندونيسيا نفذت استراتيجية ناجحة الختيار المكان المناسب وتسويقه للجمهور ال

 سياحة اإلسالمية، كان هناك قلق كبير في إندونيسيا حول مسألة ما إذا أمكن للسياحةوفي الوقت الذي أطلقت فيه حمالت ال

 التقليدية والسياحة اإلسالمية أن تتعايش بنجاح. وفي الواقع، مكنت االستراتيجيات والمبادرات المناسبة للحكومة من اختيار

خرين في األماكن األكثر مالئمة للتسويق، كوجهات سياحية إسالمية، السلطات ا لعامة من الحصول على دعم أصحاب المصلحة اآلآ

 السوق )وكاالت السفر والفنادق وغيرها(. وأدى التآزر بين القطاعين العام والخاص أيضا إلى تعزيز قدرة

دولية في مجال وقد شاركت إندونيسيا في الفعاليات والمنتديات ال .إندونيسيا التسويقية وتعزيزها في سوق السياحة اإلسالمية العالمية

السياحة اإلسالمية من أجل تعزيز موقفها ورفع مستوى الوعي حول المنتجات والخدمات السياحية اإلسالمية االندونيسية. وفي هذا 

تولت رئاسة فريق عامل 2015 وفي أواخر عام 2014.السياق، استضافت المنتدى الدولي األول للسياحة اإلسالمية في جاكرتا في عام 

اإلسالمية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وفي  دف إلى إعداد خارطة طريق لتنمية السياحةمتخصص يه

وخالل االجتماع الثالث والثالثين للرابطة في  .استضافت المنتدى االقتصادي اإلسالمي العالمي الثاني عشر في جاكرتا 2016أغسطس،

التقنية التي ضمت متخصصين في تجارة السفر بهدف تبادل الخبرات في مجال تطوير نظمت سلسلة من االجتماعات 2016يناير ،

 .2منتجات السياحة اإلسالمية. وتعكس هذه المبادرات وجود التزام قوي من جانب الحكومة لتطوير السياحة اإلسالمية

 سالمية. وقد وقعت وزارة السياحةتظهر الحكومة اإلندونيسية التزاما قويا واستعدادا سياسيا لتطوير صناعة السياحة اإل

 واالقتصاد اإلبداعي ومجلس العلماء اإلندونيسي مذكرة تفاهم لجعل إندونيسيا مقصد السياحة اإلسالمية األول. كما تلعب

 ارالحكومة اإلندونيسية دورا داعما في االرتقاء بالدولة كوجهة سفر بالنسبة للمسلمين. فعلى سبيل المثال، قامت الوزارة بإصد

كتيبات سياحية تبرز أفضل المناطق السياحية في البلد من منظور السياحة اإلسالمية، وفيها إشارة إلى وجود ما يربو عن ستمائة ألف 

خطوة إضافية مهمة في  هذا 2015في شهر نوفمبر من عام   Muslim visitor مسجد في األرخبيل. كما مثل إطالق "الزائر المسلم

وزارة بتعيين لجنة خاصة لتنمية السياحة اإلسالمية وتطويرها في إندونيسيا سميت بـ " فريق تسريع تنمية السياحة وقد قامت ال .السياق

 .3ويعكس تعيين هذه اللجنة مدى االلتزام العالي تجاه تنمية هذه القطاع ويسهم أيضا في التغلب على بعض القضايا  التنسيقية ".الحالل

ارسات المعنية بتنمية السياحة اإلسالمية والتي تشكل أمثلة تحتذي بها الدول األخرى األعضاء في المنظمة. وتتفرد إندونيسيا ببعض المم 

فيما فعلى سبيل المثال، اختارت إندونيسيا ثالثة أقاليم في البلد يقام على ترابها استثمارات كبيرة لتنمية السياحة اإلسالمية وتعزيزها .و

نوعية الخدمات، ففي جزيرة لومبوك، تروج الفنادق نفسها كفنادق إسالمية، وقد تم منح تسعة منها شهادة يتعلق بوضع المعايير وتعزيز 

"الشريعة". ولوضع المعايير والحفاظ عليها، يتم وسم الفنادق اإلسالمية بشعار الهالل، وهو شعار يتم ربطه باإلسالم، إذ تحصل أفضل 

دق، من أجل الحصول على الهالل األول، وضع عالمات لتحديد اتجاه القبلة ووضع مصاحف الفنادق على ثالث منها. ويتعين على الفنا

،وبصفة عامة، تعمل وزارة السياحة بالتعاون مع مجلس  في غرفها، باإلضافة إلى توفر مطابخ يمكن تحضير األطعمة الحالل فيها

مكانيات السياحية وااللتزام بمعايير الثقافة والقيم اإلسالمية بهدف تطوير اإلLSU ومعهد توثيق األعمال التجاريةMUI الشريعة الوطني

  .4سعيا لتنمية صناعة السياحة اإلسالمية

                                                      
 - 10- منظمة التعاون اإلسالمي، مرجع سبق ذكره، ص ص 32-31. 1

 
 -10 -11- منظمة التعاون اإلسالمي، مرجع سبق ذكره، ص 43. 3
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 " للفنادق بإصدار شهادة" حالل2013وفي إندونيسيا، قامت دائرة السياحة والثقافة في جاكرتا ومجلس العلماء اإلندونيسي عام 

. وقد قدمت هذه محاولة الستقطاب أعداد أكبر من السياح المسلمين إلى هذه المنشآت والمطاعم والمؤسسات التموينية في العاصمة في

تقديم دورات  الشهادة دون أي مقابل للمئات من الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المنتجة لألطعمة والمشروبات باإلضافة إلى

  .تدريبية لهذه الشركات حول إدارة اإلنتاج الحالل

د المبذولة من قبل الحكومة اإلندونيسية لتطوير البلد كوجهة عالمية هامة في صناعة السياحة اإلسالمية تؤتي ثمارها؛ وقد بدأت الجهو

التي  2016يتجلى ذلك في أعداد السياح الوافدين والجوائز التي حازت إندونيسيا عليها. ففي مسابقة الجوائز العالمية للسياحة الحالل لعام 

فئة تم التنافس فيها  16جائزة من أصل 12إلمارات العربية المتحدة(، على سبيل المثال، حازت إندونيسيا على عقدت في أبو ظبي، ا

وقا ابتداء من خطوط الطيران وانتهاء بالمنتجعات الساحلية بحيازتها إلمكانات كبيرة وثقافة غنية، تمثل السياحة اإلسالمية في إندونيسيا س

ياق، اكتسب بناء القدرات في السياحة اإلسالمية أهمية متزايدة، وتم التعبير عنه من خالل عدة جهود تهدف واعدة لتطويرها. وفي هذا الس

  .1إلى تطوير هذه الصناعة على المستويات الثالثة لبناء القدرات

تمكين البيئة من تطوير  على الصعيد السياسي، أدت مشاركة الحكومة في استهداف إندونيسيا ومكانتها كمنطقة إسالمية دورا حاسما في

ية هذا القطاع. وفي الواقع، تتمثل إحدى المبادرات الرئيسية في بناء قدرات السياحة اإلسالمية في إندونيسيا من خالل جهود المنظمة الوطن

سالمية ووضعت للسياحة لتطوير هذا القطاع. وفي هذا الصدد، اعتمدت المنظمة الوطنية للسياحة خطة شاملة تستهدف سوق السياحة اإل

. وعالوة على ذلك،  أطلقت دليل الزوار المسلمين إلندونيسيا 2برامج ترويجية بهدف تمثيل إندونيسيا كوجهة إسالمية للمسافرين المسلمين

 فضال عن المعايير المعدة للفنادق اإلسالمية والخدمات ذات الصلة .2015في نوفمبر ،

 واالقتصاد اإلبداعي مذكرة تفاهم مع مجلس العلماء اإلندونيسي للعمل على وضعباإلضافة إلى ذلك، وقعت وزارة السياحة 

 كما استضافت إندونيسيا العديد من الفعاليات الدولية التي ساهمت في تطوير  .إندونيسيا كوجهة رئيسية للسياحة اإلسالمية

ي اإلسالمي العالمي الثاني عشر الذي عقد في جاكرتا قدرة وطنية مثل المنتدى الدولي األول للسياحة اإلسالمية والمنتدى االقتصاد

وعلى المستوى الفردي، لدى الموارد البشرية في اندونيسيا معرفة جيدة حول تلبية   .3على التوالي2016و 2014بإندونيسيا في عامي 

 لعاملين في هذه الصناعة. احتياجات المسافرين المسلمين. وعالوة على ذلك، نظمت حلقات عمل عديدة لتحسين قدرة الموظفين ا

 

 4رابعا: تجربة اإلمارات العربية المتحدة

 vision 2020 )  تعتبر اإلمارات العربية المتحدة إحدى أسرع الوجهات نموا للزوار المسلمين. وإن وثائق الرؤية )على سبيل المثال

ة اإلمارات هة جذابة للسياح المسلمين. ففي دولالتي وضعتها السلطات وخاصة سلطات دبي وحكومة أبوظبي جعلت دولة اإلمارات وج

ل السياحة اإلسالمية العربية المتحدة، تضع دبي نفسها على أنها "رأس المال االقتصادي اإلسالمي للعالم" و "السفر األسري"، الذي يشم

لمرتبة األولى ا. وقد احتلت دبي كأحد القطاعات الرئيسية ضمن المبادرة. كما أن أبوظبي هي أيضا الوجهة المفضلة للسفر "الحالل"

قاط قوة في سوق كما تتمتع دولة اإلمارات العربية المتحدة بعدة ن 2015.كوجهة التسوق للمسلمين في مؤشر السفر للتسوق اإلسالمي 

في البالد. ل السياحة اإلسالمية وتستخدمها بحكمة في التسويق والترويج. إذ يجب أن تكون جميع المطاعم حاصلة على شهادة الحال

حول "رأس المال  وهناك العديد من الفنادق التي تقدم خدمات متميزة ومتوسطة للمسافرين المسلمين. فاالستراتيجية الوطنية القائمة

الخدمات السياحية االقتصادي اإلسالمي للعالم" ال تساعد فقط في نمو سوق السياحة اإلسالمية، بل تسهل أيضا وضعه كمركز للمنتجات و

التجارية ودور  المية. كما أن المشاريع الرائدة الكبرى )مثل مدينة مصدر( والمعالم )مثل األبراج وناطحات السحاب والمراكزاإلس

ية التي تساعد على األوبرا( تضع اإلمارات بشكل منتظم في األخبار سواء في وسائل اإلعالم التقليدية أو في وسائل اإلعالم االجتماع

  .حول العالم بما ذلك الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميزيادة الوعي بالبلد 

 سويق كما أّن تنظيم الفعاليات الدولية وخاصة في مجال االقتصاد الحالل والسياحة هو جزء ال يتجزأ من استراتيجية الت

نظم أبوظبي القمة ض العالمي للحالل وتالسياحي اإلسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة. فعلى سبيل المثال، تستضيف دبي المعر

بية المتحدة فقط، بل يوفر العالمية للسياحة الحالل. وال يساهم هذا النوع من الفعاليات الدولية في االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات العر

 أيضا فرصة فريدة للترويج ووضع المواقع.

 المحور الثالث: البيئة التمكينية للسياحة الحالل

 5تعريف البيئة التمكينيةأوال: 

منظمات والذي إما يسهل للسياحة اإلسالمية هي المصطلح المستخدم لوصف النظام األوسع الذي يعمل فيه األفراد وال إّن البيئة التمكينية 

 .تراأو يعوق وجودهم وأدائهم. كما أنه ليس من السهل فهم مستوى القدرة بشكل ملموس، ولكنه أساس ليس لفهم قضايا القد

                                                      

 
 - منظمة التعاون اإلسالمي ، مرجع سبق ذكره، ص2.52
 - نفس المرجع، ص53. 3
 -نفس المرجع، ص 32. 4
 -منظمة التعاون اإلسالمي، مرجع سبق ذكره، ص 50. 5
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لمبادئ التوجيهية. يمكن تحقيق البيئة المالئمة لتطوير قطاع السياحة اإلسالمية  من خالل وضع استراتيجيات ومجموعة من المعايير وا

فضل الممارسات أوالواقع أن هذه المعايير تلعب دورا حاسما في إرساء مصداقية البلد في صناعة السياحة اإلسالمية من خالل توطيد 

ي بلد ما يخلق بيئة منهجية ومنع إساءة االستخدام. وعالوة على ذلك، فإن وجود ومطابقة للمعايير والمبادئ التوجيهية ف وإيجاد تنمية

 وخدمات موثوقة وهو أمر ضروري لجذب الزوار المسلمين من جميع أنحاء العالم.

اإلسالمية  تحت شعار : "تحسين بيئة السياحة( MFTلقد أوضح سيسرك في التدريب الذي سينظمه حول السياحة المالئمة للمسلمين )

في  2018يوليو  12-09" الذي سيعقد في فترة  –تنمية الوجهات والصناعة السياحية –في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

سالمية سليمة، كما ة سياحة إمالطيا تركيا، أّن الهدف من التدريب لتحسين بيئة السياحة اإلسالمية هو تعلم كيفية تنمية وجهات وصناع

 يهدف لتعزيز قدرات وزارة السياحة والثقافة في الدول.

 1ثانيا: التحديات والفرص أمام السياحة اإلسالمية

المية ال تزال مجزأة تعتبر السياحة اإلسالمية ظاهرة حديثة النشأة. وعلى الرغم من كل التطورات اإليجابية، إال أن سوق السياحة اإلس

ة التي تواجهها عنى مصطلح حالل ومستوى الدخل ومستوى الوعي والموقع والتفسيرات الدينية. وهذه فقط بعض العقبات الرئيسيبتنوع م

تحد من تنمية  دول منظمة التعاون اإلسالمي في تعزيز نشاطها في مجال السياحة اإلسالمية. وفيما يلي بعض التحديات الخاصة التي

  .لمنظمة ومن الفرص المتاحة أمامها لتنمية سوق السياحة اإلسالميةالسياحة اإلسالمية في دول ا

 التحديات -1

وفي  . سياحيةال توجد أية معايير وشهادات عالمية موحدة تخص الحالل في الصناعة ال :* عدم وجود معايير وشهادات عالمية موحدة

 .الواقع، ليس هناك هيئة رسمية لمنح الشهادات للفنادق والوجهات وفقا للمتطلبات اإلسالمية

ة موارد مالية كافية، وربما باعتبارها أحد العناصر الناشئة حديثا في صناعة السياحة العالمية، لم تتلق السياحة اإلسالمي :القيود المالية*

 .ه وحجم سوقه المتزايدإلى إيالء االهتمام الواجب بهذا القطاع الناشئ من خالل النظر في إمكاناتسيدفع تزايد قصص النجاح بالمستثمرين 

سباب اجتماعية وثقافية في كثير من البلدان ذات األغلبية المسلمة، يعتبر تشغيل اإلناث في القطاع السياحي مشكلة أل :* النوع االجتماعي

بيرة من السكان كبالسفر في غياب محرم في بعض البلدان اإلسالمية. وبالتالي، فإن نسبة  مختلفة. وعالوة على ذلك، ال يسمح للنساء

 .المسلمين في العالم هي افتراضيا خارج نطاق سوق السياحة اإلسالمية

القيم والمعتقدات  أن فهمهناك فوارق شاسعة فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي بش :التفاوتات في تأثير القيم والمعتقدات اإلسالمية *

ففي الوقت الذي  .حياإلسالمية وأثرها على األفراد، وتنعكس هذه التفاوتات القائمة بدورها في سياساتها الخاصة بتنمية قطاعها السيا

بليغا دي اهتماما تتعامل فيه بعض دول المنظمة بأريحية تجاه السياح وترحب بهم على أحسن وجه، تتحلى بعضها بنوع من التحفظ وال تب

 .بهم

 الفرص: -2

عليا على البنية فبما أن العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي تتوفر  :* المقومات السياحية اإلسالمية من أجل النمو االقتصادي

، فإن من شأن ولذلك.مية التحتية والبيئة األساسية لتلبية احتياجات السياح المسلمين، فبإمكانها أن تستفيد أكثر من سوق السياحة اإلسال

 .تنمية قطاع السياحة اإلسالمية أن تلعب دورا حيويا في النمو والرخاء االقتصاديين في هذه البلدان

لسفر الدينية هناك فرص أمام بلدان منظمة التعاون اإلسالمي لدمج األسفار بغرض الحج وتجارب ا :* المنتجات السياحية المبتكرة

وفر على مواقع تراثية ثقافة والتراث لتحضير رزم سياحية فريدة ومبتكرة. وبالنسبة للوجهات التي تتالتقليدية مع األنشطة المتعلقة بال

  .وإسالمية ،فإن هناك فرصة أكبر لتطوير إمكاناتها وتسويقها من خالل تصميم برامج سياحية ثقافية مالئمة للمسلم

العالمات التجارية  جتماعية منصة اتصال هامة لتقديم وتحديد وتسويقيوفر اإلنترنت ووسائل اإلعالم اال :* وسائل اإلعالم االجتماعية

 والمنتجات والخدمات الخاصة بالسياحة اإلسالمية لفئة أكبر من الجمهور المستهدف.

 ثالثا: البيئة العامة المساعدة على صناعة السياحة الحالل

 : 2النقاط التاليةيمكن تلخيص أهم العوامل التي تؤدي لتكوين بيئة عامة من خالل 

  :ينبغي تنظيم صناعة الحالل عن كثب وأن ترصد امتثال الموردين وأن تشجع على إصدار الشهادات إنشاء قوانين خاصة بالحالل

،ونظرا ألهمية الخدمات الغذائية الحالل للسياح المسلمين، ينبغي للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ضمان اتصاالت 

ولبلوغ هذا الهدف، يتعين على الوزارة أو الهيئة المعنية التنسيق مع الهيئات الوطنية إلصدار  . تثال لألغذية الحاللواضحة لالم

 .الشهادات واالعتماد المتعلقة باألغذية لإلشراف على وضع االمتثال لألغذية الحالل عبر سلسلة قيمة خدماتها الغذائية وتوصياتها

أّن خدمات تقييم الحالل وإصدار الشهادات للفنادق والمطاعم تعتبر ذات أهمية كبيرة، فإنه على وفضال عن ذلك، وبالنظر إلى 

الهيئات الحكومية أن تتطلع إلى اعتماد معايير السفر الحالل وخطط التقييم التي تطورها هيئات حكومية مثل ماليزيا، ومعهد المعايير 

                                                      
 - نفس المرجع، ص 10-9. 1
 - منظمة التعاون اإلسالمي، مرجع سبق ذكره، ص ص 39-37. 2
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العتمادها  TripFezالخاص بـ Salam Standard يسانت ريتينغ وبرنامجوالمقاييس للدول اإلسالمية، وهيئات خاصة مثل كر

تيسير السياسات المتعلقة بالتأشيرة: إن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات لمن األمور األكثر أهمية لتطوير السياحة الدولية. 

لسياسات واإلجراءات المتعلقة بتأشيرات قد وهناك أدلة وافرة على المستوى الدولي تشير إلى أن إجراء تحسينات على مستوى ا

(، لذلك، 2014أدى إلى زيادة في منسوب السياحة في العديد من البلدان / المناطق )منظمة السياحة العالمية ومركز التجارة العالمي

مفروضة على التأشيرات لتشجيع زيادة عدد الزوار من الدول المجاورة، يتعين على الدول بذل المزيد من الجهود لتخفيف القيود ال

ليات  .لتلك البلدان من خالل تقوية سبل عمل اإلجراءات الراهنة وإدخال آليات جديدة مثل التأشيرة اإللكترونية وغيرها من اآلآ

تقي الجهات وضع قواعد وأنظمة محددة خاصة بالوجهات المنتظر بروزها كوجهات للسياحة اإلسالمية: في المرحلة المتقدمة ،قد تن

ريجي لممارسات السياحة وهذه االستراتيجية التي تعتمد التنفيذ التد .مومية بعض الجهات أو المحافظات فقط لتنمية السياحة اإلسالميةالع

سع إلى وجهات اإلسالمية تمكن السلطات الحكومية من تركيز جهودها على تلك الوجهات من حيث تطوير المنتجات والتسويق، قبل التو

ات واألنظمة التي وباإلضافة إلى ذلك، من شأن هذه االستراتيجية أن تكون دعما للحكومات في تتبعها ورصدها للسياسأخرى في البالد. 

 تتخللها أوجه قصور والتي تعرقل نمو قطاع السياحة اإلسالمية. 

 :سطة، يجب يرة والمتوبالنظر إلى أن أغلبية مقدمي الخدمات السياحية هي المشاريع الصغ دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

  .على الحكومات دعم هذه المشاريع من خالل تسهيل حصولها على الموارد المالية وفرص التدريب والدعم

 :المتوسطة ويتعين على الحكومات تيسير الحصول على شهادة الحالل بالنسبة للمشاريع الصغيرة  تسهيل إصدار شهادات الحالل

لة إندونيسيا إصدار الشهادات أو حتى من خالل تقديم شهادات مجانية كما هو الوضع في حامن خالل تقديم دورات تدريبية ودعم 

 مشروعا صغيرا ومتوسطا. 750التي تقدم شهادات حالل مجانية لـ 

 :لفاعلين في ينصح بشدة وزارات السياحة بإنشاء برامج تدريبية مستمرة لتدريب ا تدريب الجهات المزودة بالخدمات السياحية

مج وينبغي لبرا السياحة لتصميم منتجاتهم وخدماتهم وفقا لسوق السياحة المالئمة للمسلمين، وأيضا لتسويقها بطرق فعالة.مجال 

 التدريب هذه أن تصمم لتستهدف الثغرات القائمة.

  :ع كل منها جممن بين السبل الممكنة لتنمية مهارات وخبرات الجهات المزودة بالخدمات السياحية هي إنشاء برنامج لإلرشاد

 ثنائية. بمرشد. ويمكن لهذا المرشد أو الموجه أن يكون من نفس البلد أو من بلد آخر والتي تجمع بينهما اتفاقية تعاون

 بات كثيرة، ومن : تواجه صناعة السياحة اإلسالمية في مراحلها األولى عقتقوية التمويل اإلسالمي وتعزيز االستثمارات البينية

بالوصول إلى مصادر  رد المالية الكافية. وبالنظر إلى أّن هذا القطاع عادة ما يمر ببعض الصعوبات فيما يتعلقأبرزها توافر الموا

ة لتنمية صناعة التمويل التقليدية، فإنه يجب على الدول تشجيع األطراف الفاعلة في مجال صناعة التمويل اإلسالمي على وضع خط

 السياحة اإلسالمية. 

 لسياحة اإلسالمية لم تعتبر بعض الدول األعضاء في المنظمة ا مية في استراتيجيات السياحة الوطنية القائمة:دمج السياحة اإلسال

عدم وجود عنصر   سوقا متخصصة بعد. حيث في هذه الدول األعضاء لم يتم إدراجها في استراتيجيات السياحة الوطنية القائمة. وإنّ 

منتجات وخدمات  احية الوطنية لبعض الدول األعضاء في المنظمة يحد من تسويق وترويجللسياحة اإلسالمية في االستراتيجيات السي

تراف بالسياحة السياحة اإلسالمية مثل نقص بند الموازنة أو الموارد البشرية المخصصة. وتحقيقا لهذه الغاية، من المهم االع

  .وطنيةاإلسالمية باعتبارها سوقا متخصصة ودمجها في استراتيجيات السياحة ال

 صلحة في إذا كان هناك وعي محدود بين أصحاب الم   :زيادة الوعي بمنتجات وخدمات السياحة اإلسالمية بين أصحاب المصلح

ة وآفاق نموها قطاع السفر )مثل الفنادق ووكاالت السفر ومنظمي الرحالت السياحية وما إلى ذلك( حول أهمية السياحة اإلسالمي

عالم وتدريب أصحاب السياحية الوطنية إعداد مبادئ توجيهية وتنظيم حلقات عمل وتوفير برامج تثقيفية إلفإنّه يتعين على السلطات 

يق والترويج المصلحة الوطنيين. وكل ما  تطلبه األمر هو المشاركة النشطة من أصحاب المصلحة الوطنيين، واستراتيجية التسو

 للسياحة اإلسالمية لتحقيق النتائج المتوقعة 

 األعضاء في   تتركز منتجات وخدمات السياحة اإلسالمية المتاحة في البلدانأسواق فرعية في قطاع السياحة اإلسالمية:  تطوير

ية. ومع ذلك، فإن منظمة التعاون اإلسالمي على عدد قليل من األسواق الفرعية المتخصصة مثل السياحة الترفيهية والسياحة الشاطئ

تثمار بكثافة وخدمات السياحة الصحية اإلسالمية وقد ال يرى سوى فرص محدودة ولذلك فإن االسالزائر المسلم يبحث على مرافق 

  .يسهم في تطوير المنتجات وتنويع أنشطة السياحة اإلسالمية ووضع وتنفيذ استراتيجيات فعالة للترويج واإلشهار

 المدربين لصناعات  على استضافة عدد كبير من الموظفين العمل :االستثمار في برامج التعليم والتدريب لتنمية الرأس المال البشري

لسياحة اإلسالمية. كما السياحة والضيافة التقليدية ،و وضع برامج تعليمية وتدريبية محددة لتلبية متطلبات الموارد البشرية لقطاع ا

لمسلمين بشكل توقعات المسافرين ا قد يساعد الموظفون المدربون والمتخصصون في منتجات وخدمات السياحة اإلسالمية على تلبية

  .أفضل، الذين يمكنهم بدورهم التأثير على أصدقائهم وأفراد أسرهم في اختيارهم للوجهة

 لكترونية عن إّن توفير اإلنترنت من خالل المواقع اإل  :إثراء محتوى اإلنترنت وتوفير محتوى متعدد اللغات لمناطق مختلفة

تعديل أنشطتها  سالمية. و تتابع التطورات في المنصات اإللكترونية في الوقت المناسب من أجلالمنتجات والخدمات السياحية اإل

ى اإلنترنت بما في التسويقية والترويجية. لذلك، كما تحتاج الدول إلى تعزيز محتوى المعلومات / التسويق المتاحة في المنصات عل

الجتماعية بهدف االتجاهات في المنصات اإللكترونية ووسائل اإلعالم ا ذلك وسائل االعالم االجتماعية. ومن المهم أيضا متابعة

وصول إلى تسويق وتعزيز منتجات وخدمات السياحة اإلسالمية بشكل فعال. وأخيرا، العمل على توفير محتوى متعدد اللغات لل

 الزوار المحتملين في مناطق مختلفة.

 :ية ن أجل تشجيع االستثمار في منتجات وخدمات السياحة اإلسالمم وضع أهداف سوق السياحة اإلسالمية لتشجيع النمو

حالل التي من وتطويرها، من المهم وضع أهداف مثل عدد الزوار المسلمين القادمين إلى القطاع وعدد الفنادق ذات الشعارات ال

تساعد على تتبع أدائها  لهذه  األهداف أنشأنها أن تحفز البلدان على اتباع استراتيجيات تسويقية أكثر فعالية وعالوة على ذلك، يمكن 

  .التسويقي والترويجي مع مرور الوقت
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 لعاملين في يمكن أن يشكل تشكيل تحالف يضم وكالء السفر ومنظمي الرحالت السياحية في الدول ا :تشكيل تحالف سياحي إسالمي

مثل هذا التحالف  في وجهات مختلفة،  ويمكن أن يكونمجال السياحة اإلسالمية دورا رئيسيا في تمكين نمو سوق السياحة اإلسالمية 

 أداة مهمة في أنشطة التسويق والترويج لهذه الوجهات .

 ة تشرف وضع هيئة متخصص  :إنشاء جهاز متخصص لمتابعة وتتبع التطورات في قطاع السياحة بما في ذلك السياحة اإلسالمية

  .جهاتهالقدرة على ترويج منتجات وخدمات السياحة اإلسالمية في وعلى تنسيق جميع األنشطة بشكل أفضل، فضال عن تطوير ا

 ك، والبحث انشاء صندوق خاص الستخدامه في تسويق وترويج  الوجهات. وباإلضافة إلى ذل  :تعبئة الموارد للتسويق والترويج

الترويج لوجهات ض حمالت التسويق وعن مصادر تمويل المشاريع المتعلقة بتطوير قطاع السياحة اإلسالمية أو اعتبارها راعيا لبع

 السياحة اإلسالمية .

 :سالمية في يمكن للمعارض أن تلعب دورا مهما في تطوير السياحة اإل  تنظيم المعارض واألسواق لتطوير السياحة اإلسالمية

عي حول الوجهات زيادة الوجميع أنحاء العالم يمكن أن يساعد عقد المعارض واالسواق المنتظمة في مختلف المناطق الجغرافية إلى 

  .السياحية والخدمات والمنتجات السياحية اإلسالمية

  :ن يكون أيجب التفاوض مع منظمة السياحة العالمية لوضع إحصاءات دولية موحدة لقطاع السياحة اإلسالمية واإلبالغ عنها

ذه المجموعة من هت عبر البلدان. يمكن استخدام هناك إحصاءات ومقاييس حول السياحة اإلسالمية وفقا للمعايير الدولية للمقارنا

على المستويات  اإلحصاءات والمقاييس لتشكيل استراتيجيات التسويق والترويج للسياحة اإلسالمية. وكذلك لمراقبة تطوير القطاع

 القطرية واإلقليمية والدولية. 

 ن الحوار من شأن تحسي :معارض المستقلة واألسواقالتعاون مع المؤسسات اإلقليمية والدولية لتنظيم المعارض المشتركة وال

حة اإلسالمية مع المؤسسات اإلقليمية والدولية أن يمهد الطريق لتطوير بعض المشاريع المشتركة لتعزيز منتجات وخدمات السيا

ر الوعي في نشمن خالل تبادل الخبرات وتحديد أفضل الممارسات. وعالوة على ذلك، يمكن أن يساعد تنظيم المعارض وألسواق 

 حول منتجات وخدمات السياحة اإلسالمية المتاحة.

 رابعا: تقييم التجارب التي تّم عرضها لتهيئة بيئة مساعدة على تنشيط سوق السياحة الحالل: 

في دولة  حاكاتهامدائما ما يكون الهدف من دراسة تجربة دولة ما في مجال معين، هو االستفادة من عوامل نجاح هذه التجربة ومحاولة 

ن دراسة التجارب مأخرى للوصول لنفس النتائج ولما ال التفوق عليها، وهذا يعتمد على مدى جدارة وقدرة الدول في اقتناص ما ينفعها 

امكاناتها الداخلية وذلك بما يتوافق ومبادئ وعادات وثقافة كل دولة، دون أن تنسى هذه الدول ضرورة السعي لتفعيل قدراتها الذاتية و

قطاع ال ينازعها عليها صول للهدف المطلوب. وبالرجوع للتجربة الماليزية في مجال السياحة الحالل، فقد رأينا أّن ريادتها في هذا الللو

نية، المستمدة من وحدة شعبها أحد من الدول، ألّن ماليزيا تؤمن بقدراتها وتنطلق دائما من مقوماتها الذاتية، وتسخر مبادئها األخالقية والدي

ضها في هذه والدول التي تم عر .لمتعدد األعراق والديانات والذي استطاع بفضل وحدته تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية مميزةا

ستطاعت ليس فقط الورقة البحثية اتضح لنا أنّه بفضل جهودها المبذولة في مجال السياحة بصفة عامة والسياحة الحالل بصفة خاصة، ا

لسوق العالمي على تصدير خبرتها في هذا المجال للدول غير اإلسالمية كاليابان مثال بعدما زاد الطلب في االتفوق والنجاح، بل حتى 

ا تعمل على توفير ما خدمات ومنتجات السياحة الحالل. حيث أّن اقبال السائحون المسلمون على إندونيسيا مثال مقابل الدول األخرى ألنه

ناسبات تراعي الخصوصية وتضمن المتعة والرفاهية، وتجمع شمل العائلة خصوصا في الم يلبي حاجيات السائح المسلم من مرافق

ن خمر ومالهي، وقد المميزة كالعطل واألعياد وشهر رمضان، اضافة إلى توفير األغذية الحالل واستبعاد ما تحرمه العقيدة اإلسالمية م

ة. اضافة لذلك فاإلمارات مواقع اإللكترونية والتطبيقات على الهواتف النقالاعتمدت تركيا على الطرق الحديثة لتسويق وجهتها السياحية كال

مية لمجال السياحة العربية المتحدة أيضا تتميز بمقومات تجذب مختلف الزوار من مختلف بقاع العالم. كما ال ننسى دعم الهيئات الحكو

الل كأصحاب الفنادق في مجال السياحة لدفعهم لتبني السياحة الح الحالل من خالل اقامة الندوات والمؤتمرات وتشجيع مختلف المتعاملين

عليه مما سبق ووالمنتجعات والمحالت التجارية وأصحاب النقل وغيرها من الركائز األساسية للنهوض بالسياحة الحالل في أي دولة. 

ل االحتكاك بخبراتها الدول االستفادة منها من خالفإنه يمكن القول أّن هذه التجارب الرائدة في مجال السياحة الحالل يمكن للعديد من 

 لصناعة فيها ومحاكاتها.وعقد االجتماعات والندوات معها، وأيضا الزيارات المتبادلة معها لفهم أكبر المقومات التي ساهمت في نجاح هذه ا

 الخاتمة:

فسها في جميع البلدان ، اإلسالمية ال يتوقع أن تكون هي نفي نهاية المطاف يمكن القول أّن القضايا والتحديات التي تعيق تنمية السياحة 

ذا يمكن القول وينطبق ذلك أيضا على تطوير حلول السياسات التي ال توجد فيها سياسة تسويق وترويج واحدة تناسب جميع الدول، وله

ه اإلمكانيات ليقوم بدور لهو إعداد جهاز سياحي أنه ال يوجد نموذج واحد يمكن أن يعتمد عليه لتهيئة بيئة السياحة اإلسالمية، ولكن المهم 

 يمكن ذكر أهمها: النتائجفعّال في عملية التوجه لنمط السياحة الحالل. وكما توصلت هذه الدراسة لمجموعة من 

 قدمها هذا ات التي يالنمو الذي عرفه قطاع السياحة الحالل يدل على أنه قد استهدف الفئات المناسبة والتي تتطلع للمزيد من الخدم

 القطاع؛

  حوا مهتمين أيضااإلقبال الذي يلقاه قطاع السياحة الحالل ال يخص السائحون المسلمون فقط بل حتى السائحين غير المسلمين أصب 

 بهذا النوع من السياحة لما يوفره من منافع ورفاهية؛

 خصوصا الدول  ح المسلمين من مختلف دول العالمتعد ماليزيا الدولة الرائدة في مجال السياحة الحالل ووجهة العديد من السيا

 ؛2011العربية، فهي تحتل المرتبة األولى حسب المؤشر العالمي للسياحة الحالل وهذا منذ عام 

 لسياحة كالفنادق تتنوع مقومات نجاح السياحة الحالل في ماليزيا من مقومات طبيعية، إلى هياكل وبنية تحتية ومرافق تعزز هذه ا

 مية؛غذية الحالل والمنتجعات ومراكز التسوق واألنشطة الترفيهية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالالحالل واأل
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 التوصيات:

رتا بإندونيسيا ندعم عملنا هذا بعرض أهم توصيات المنتدى الدولي األول لمنظمة التعاون اإلسالمي حول السياحة اإلسالمية في جاك

عها لدعم نمط ضح وجهات نظر مسؤولين في قطاع السياحة الحالل حول أهم السياسات التي يمكن اتباالذي يو 2014يونيو  3و  2يومي 

 السياحة الحالل : 

اقشت الجلسة الثانية من المنتدى كيفية تطوير وجهة سياحية إسالمية ناجحة" السياسة واالستراتيجية التي يمكن من خاللهما دمج القيم ن-

بناء على تجارب  احية. كما تطرقت الجلسة إلى العوامل المطلوبة إلنشاء مقاصد سياحية مالئمة للمسلميناإلسالمية في األنشطة السي

 اليابان وماليزيا وإندونيسيا.

حدث معالي السيد ذو الكفل م. سيد، المدير العام لمركز السياحة اإلسالمية في وزارة السياحة والثقافة في ماليزيا عن عامل النجاح ت -

الة في المواقع في الوصول إلى وضع أكثر الوجهات السياحية تفضيال لدى المسلمين بما في ذلك معايير مثل توفر مرافق الص األساسي

بما في ذلك )السياحية والمرافق العامة )مستشفيات ومكاتب وأماكن الراحة والترفيه ومجمعات التسوق( والحصول على أغذية حالل 

فضل ممارساتها الستقرار والسالمة في البالد. ثم شرح بعض التحديات مثل توحيد معايير الصناعة وأنقاط بيع الوجبات السريعة( وا

ة ودخول بلدان غير والتنفيذ والتصديق والتنظيم وتوزيع سوق السياحة اإلسالمي العالمي وتنويعه وتطوير منتجات سياحية إسالمية جديد

سا، المستشار األول لوزير وأستراليا ونيوزيلندا في هذا القطاع. ثم أطلع السيد سيامسول لوإسالمية مثل كوريا الجنوبية واليابان وتايوان 

طوير المنتجات تالسياحة واالقتصاد اإلبداعي في جمهورية اندونيسيا، المنتدى على سياسة الحكومة االندونيسية واستراتيجيتها في 

يعة اإلسالمية. وبين السيد بالتوجيه ومعايير األعمال التجارية المتوافقة مع الشر والخدمات اإلسالمية بما في ذلك القانون والتنظيم الخاص

ات أغذية حالل محمود فضل بحر الدين، المدير التنفيذي األول لـ "كرسنت راتنج"، أن الوجهات المفضلة للمسلمين تتطلب تقديم خدم

ئمة )للطهارة( قال إنه من الجيد توفير دورات مياه وحمامات مالومرافق الصالة ومعلومات عنها )مواقيت الصالة واتجاه القبلة(. و

 وتوفير خدمات ومرافق)يحتاجها المسلمون في(رمضان، وعدم توفير مرافق وخدمات لألنشطة ووسائل الترفيه المحرمة. 

ن قصة ي تلتزم بأحكام الشريعة، عيانتو سفيان، مدير "سفيان للضيافة" ورئيس الجمعية االندونيسية للفنادق والمطاعم التتحدث السيد ر-

لسفر والضيافة انجاح "سفيان للضيافة" بصفتها رائدة في هذا المجال في اندونيسيا. وقال إنها تلتزم بتسهيل تطوير مرافق وخدمات 

ظمة التعاون نمالمتوافقة مع الشريعة لمصلحة المسافرين ومقدي الخدمات والوجهات السياحية بما في ذلك البلدان غير األعضاء في 

ت التجميل والعناية اإلسالمي. كما تحدث السيد كونتو ودارتو، مدير التصنيع لـ "بي تي مارينا بيرتو"، عن تجربة شركته في جذب منتجا

 والعناية الشخصية الشخصية الحالل المربحة في السوق اإلندونيسية وخارجها. وأكد أنه يتوقع نمو األسواق العالمية لمنتجات التجميل

جي"، عن قصة نجاح الحالل في المستقبل. وتحدثت كذلك اآلنسة ديان بيالنجي، المصممة والمالكة لدار األزياء اإلسالمية "ديان بيالن

ألسواق الغربية. شركتها في تطوير صناعة الزي اإلسالمي ليس فقط في السوق االندونيسية بل في أسواق البلدان اإلسالمية األخرى وا

رى ومن خالل دعم ت في تحقيق االستفادة المثلى من الترويج لمنتجاتها عبر اإلعالم االجتماعي ووسائل اإلعالم األخوقالت أنها نجح

صحية في أصحاب المصلحة ذوو الصلة. واستعرضت السيدة نور حفيظان محمد نور خبرة شركتها في مجال تطوير وترويج السياحة ال

لحكومة ق األوسط. وأضافت أن أنشطة شركتها أسهمت إسهاما كبيرا في دعم سياسة اأسواق البلدان اإلسالمية وخاصة سوق الشر

 الماليزية لترويج السياحة الطبية.

 أّما ما يمكن إسداؤه من توصيات مستنبطة من دراستنا حول هذا الموضوع ما يلي:

  لتعاونمحاكاة التجارب الناجحة في هذا المجال كالتجربة الماليزية واإلستفادة من خبراتهم عن طريق عقد اتفاقيات ا 

 .والزيارات عن كثب، وارسال فرق للتدريب والتعلم لمزيد من االستفادة

 سياحة اإلسالمية،تهيئة بيئة تساعد على االبتكار وريادة األعمال في مجال المنتجات والخدمات المتعلقة بال 

 .وزيادة الوعي بسوق السياحة اإلسالمية لدى أصحاب المصلحة العاملين في مجال السياحة واألسفار

   لصعيد الوطني اإجراء تقييم لالحتياجات من القدرات اإلحصائية فيما يخص إنتاج البيانات المتعلقة بالسياحة اإلسالمية على

ب وتبادل الممارسات المثلى ية تلك االحتياجات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعاون التقني والتدريونشرها، وتقييم الموارد المتاحة لتلب

 التي يمكن تقديمها من قبل الدول الرائدة في مجال السياحة اإلسالمية .

 هذا الغرضللصلة تشجيع الدول على تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص واالستفادة من مرافق المؤسسات ذات ا. 

 ،الترويج لمفهوم السياحة الحالل بين المستثمرين خصوصا الشباب منهم الذين يفكرون في انشاء مشاريعهم الخاصة 

تحقيق المزيد من من أجل االستثمار في هذا المجال وتنشيطه لمواجهة نقص االستثمارات في البنية األساسية للسياحة ومرافقها، و

 يساعد على تهيئة البيئة االستثمارية.النمو مستقبال، وهذا 

 ق أمام بيئة السياحة ن حدود الدول التي تقف كعائيالدخول عبر المنافذ والحدود إلزالة صعوبة اإلجراءات الخاصة في منافذ العبور ب

 الحالل.

  النقل الجوي.ربط وسائل النقل للقضاء على نقص خدمات النقل خاصة خطــوط الطيران التي تربط الدول في مجال 

 نياعتماد التسويق السياحي خصوصا المعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التواصل كاألنترنت أي التسويق اإللكترو 

 من قبل الدول لتسويق وجهتهم كوجهة سياحية إسالمية.

 حاجات السياحية ال لتلبية اللمزيد من النمو في مجال السياحة الحالل، البد من المزيد من االبتكارات واإلبداعات في هذا المج

حية أو عدم شمولها أو المتزايدة للسائحين المسلمين. األمر الذي يؤدي لتطوير منتجات السياحة الحالل ألّن محدودية المنتجات السيا

 أنها غير مصممة لسوق السياحة الحالل تقف كعائق أمام هذه الصناعة.

 م أنشطة مشتركة ات المحدثة المتعلقة بالطلب السياحي المتوقع والدوافع وتنظيصياغة االستراتيجيات التسويقية في ضوء المعلوم

 .لترويج المبيعات
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 دق والمنتجعات عند وضع استراتيجية تستهدف سوق السياحة اإلسالمية، يتعين على جميع الفاعلين الرئيسيين مثل الوجهات والفنا

ا أيضا النظر في كما يتعين عليه .للسياح المسلمين القاصدين لوجهتهم وشركات الطيران ووكاالت السفر النظر إلى الحصة النسبية

ديم المشروبات الكحولية فاالحتياجات األساسية مثل الطعام الحالل وعدم تق .االحتياجات المتعلقة بالمعتقدات التي ستعمل على تلبيتها

ين الخيارات بللبلدان ذات األغلبية المسلمة. ومن وتوفير فضاءات مخصصة للصالة وإقامة رمضان هي أمور ال بد منها بالنسبة 

 لى أمور أخرى.اإلضافية أيضا توفير فضاءات خاصة بالنساء فقط والخروج في جوالت سياحية لمواقع التراث اإلسالمي باإلضافة إ
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Abstract:  
The tourism sector in the recent period is very important by many countries of the world in line with the growing 

contribution to the global economy, where the trade exchanges achieved significant results compared to exchanges 

in some other sectors, which would contribute to the process of economic and social development in many 

countries; Islamic Tourism is one of the fastest growing tourism sectors in the world, accounting for 10% of the 

world's tourism and travel industry. The Halal tourism promotion, which aims to offer travel and tourism services 

according to Islamic teachings and practices; The challenge faced by tourism agencies is to continue the demand 

for their tourism products and to ensure their survival in the market. Therefore, they are betting on activating Halal 

tourism and responding to the requirements and wishes of conservative Muslims by exploiting tourist attractions 

and providing high quality tourism services and programs and suitable marketing strategy; The aim of this study 

is to highlight the importance of Halal tourism and its contribution to the global tourism and travel sector, as well 

as to analyze the opportunities and challenges of tourism agencies in providing tourism services that meet the 

wishes and aspirations of Muslims. This is aimed at Algeria, which aims at economic diversification, A source of 

tourists to a polarized country. 

Keywords: Tourism, Tourism Halal, Tourist Agencies, Algeria. 

 

 -نويع االقتصاديبيل الجزائر نحو تحقيق التس-دور الوكاالت السياحية في تفعيل السياحة الحالل 
 أوال: منهجية الدراسة

 مقدمة:  .1

ي بعض القطاعات أدركت العديد من الدول بأن السياحة قد تكون أكبر صناعة في العالم في القرن الحالي في ظل تراجع النمو ف

اشى مع رغباتهم سياحية تتماألخرى، وعليه اهتمت هذه الدول على غرار الجزائر بفتح أسواقها السياحية أمام السياح، وتقديم برامج 

 وتطلعاتهم.

تعاليم برزت في الوقت الراهن فكرت الترويج للسياحة الحالل والتي تهدف إلى تقديم خدمات السفر والسياحة وفقا لل

، فضال  ر اإلسالميةوالممارسات اإلسالمية  نتيجة للنمو الكبير الذي تحققه خالل السنوات األخيرة في كثير من الدول اإلسالمية  وغي

التطورات فقد  مليار دوالر، وتكيفا مع تلك 300، الذي قد يصل إلى 2026إلى حجم اإلنفاق المتوقع على السفر اإلسالمي آفاق سنة 

تقديم خدمات  أدرجت الكثير من المؤسسات السياحية على غرار الوكاالت السياحية في إستراتيجيتها السياحة الحالل سعيا منها في

 ة حالل تتماشى مع رغبات السياح المسلمين. ومنتجات سياحي

للدخل الوطني  وسعيا من الحكومة الجزائرية في تفعيل قطاع السياحة وانتهاج إستراتيجية التنويع االقتصادي كمصدر تمويلي

حة ومنها الوكاالت ياخاصة مع التذبذب الذي يشهده قطاع المحروقات في الفترة الحالية؛ فهي تراهن على المؤسسات الفاعلة في قطاع الس

 ر بها الجزائر .السياحية نحو االستثمار في سوق السياحة الحالل في ظل المقومات السياحية الطبيعية والبشرية والمادية التي تزخ

 لمستوى المطلوب،ارغم المقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر إال أن قطاع السياحة بها لم يرق بعد إلى إشكالية الدراسة:  .2

 وعليه يمكن طرح التساؤل الرئيسي التالي:

 قتصادي؟ ما هو دور الوكاالت السياحية في تفعيل وتنمية السياحة الحالل بالجزائر في ظل التوجه نحو إستراتيجية التنويع اال

 

 تكتسب الدراسة أهميتها من خالل: أهمية الدراسة: .3
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حد الصناعات حالل بصفة خاصة على الصعيد العالمي، والذي أصبح أاالهتمام المتزايد لقطاع السياحة بصفة عامة والسياحة ال -

ا الجزائر التي الرافدة القتصاديات العديد من الدول، وأحد أهم الخيارات اإلستراتيجية والبديلة عن بعض القطاعات األخرى، ومنه

 أصبحت تنظر إلى السياحة كأحد السبل لتحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية؛

ت الحديثة وتفعيل بيئة السياحة بصفة عامة والوكاالت السياحية بصفة خاصة أكثر البيئات الخصبة والمهيأة الحتضان التوجهاتعد  -

 السياحة الحالل في تقديم خدماتها؛

ختلف سلمين من متسعى هذه الدراسة إلى تطوير صناعة الخدمة في المؤسسات السياحية الجزائرية وجعل الجزائر قبلة للسياح الم  -

 بقاع العالم.

صف وسرد يعتمد الباحثان في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خالل و منهج الدراسة واألدوات المستخدمة: .4

 الحقائق المتعلقة بموضوع الدراسة، وتحليل وتفسير اإلحصائيات، واستخالص النتائج والتوصيات التي تخدم البحث.

 موضوع الدراسة من خالل المحاور التالية:سيتم معالجة  محاور الدراسة: .5

 اإلطار المفاهيمي للدراسة؛ -

 مقومات سوق السياحة الحالل في العالم؛ -

 واقع قطاع السياحة في الجزائر؛ -

 فرص وتحديات الوكاالت السياحية لتفعيل السياحة الحالل بالجزائر. -

 ثانيا: اإلطار المفاهيمي للدراسة

قتصاد العالمي ونظرا اكتسب قطاع السياحة في اآلونة األخيرة أهمية كبيرة في كثير من البلدان نتيجة ألهميته المتزايدة في اال

 لما تحققه المبادالت السياحية من نتائج معتبرة مقارنة بالمبادالت الصناعية والزراعية... 

ا باختالف اختلفت تعاريف السياحة باختالف نظرة الباحثين المختصين أو المنظمات الراعية للسياحة، وكذ تعريف السياحة: .1

 اإلطار الزمني لكل منهما، ومن هذه التعاريف نجد ما يلي:

عمال مجموعة الظواهر والعالقات الناتجة عن عمليات التفاعل بين السياح ومنشآت األعرف ماكنتوش وزمالئه السياحة بأنها " -

 1".والدول والمجتمعات المضيفة، وذلك بهدف استقطاب واستضافة هؤالء السياح والزائرين

أنشطة األشخاص المسافرين إلى مكان آخر غير المكان فعّرفت السياحة على أنّها " (O.W.Tالمنظمة العالمية للسياحة ) أّما -

 2".رويح أو األعمال أو ألغراض أخرىالمعتاد إلقامتهم،  وذلك لمدة ال تزيد عن سنة كاملة لغرض الت

 يعتبر السائح جوهر النشاط السياحي وبدونه ال حديث عن السياحة، ويمكن تعريفه كاألتي:تعريف السائح:  .2

جميع األشخاص الذين يتوفر فيهم شرطان األول: أن ينتقلوا من موطنهم األصلي السياح بأنّهم " أوجيلفيعّرف الباحث اإلنجليزي 

سنة والثاني: أنّهم بسبب إقامتهم خارج موطنهم ينفقون في المناطق التي يقيمون فيها إقامة مؤقتة أمواال لم يكسبوها  لمدة تقل عن

 3".في هذه المناطق

 4مجموعة من التعاريف تتحكم في اإلحصاءات التفصيلية حول السياحة وهي: المنظمة العالمية للسياحة أقّرت 1963وفي عام 

ي يزورها ص يتوّجه إلى بلد يقيم فيه ألغراض مختلفة، ليست ممارسة مقابل أجر داخل البلد الذ: وهو كل شخ الزائر -

 وهناك فئتين من الزّوار :

األقارب،  : تكون ألسباب زيارتهم هي الترفيه، قضاء العطل، الصحة، الّراحة، الدراسة، الرياضة  أو زيارةالسيّاح -

 ر.ساعة في البلد المزا 24ويمكثون على األقل 

 ساعة وهم : 24: الذين ال تتعدى مدّة إقامتهم  المتنّزهون -

 األشخاص الذين يسافرون لحضور اجتماع أو مؤتمر أو مهّمة. -

 ساعة. 24المشتركون في الرحالت البحرية على ظهر السفن، حتى وان تعدّت رحلتهم  -

 ساعة. 24المسافرون الذين يتّوقفون في الطرق حتى ولو زاد على  -

 السفر للمتعة، زيارة األهل أو ألسباب صحية.  -

 ويستثنى من فئة السيّاح كل من:

 األشخاص الذين يصلون بعقد عمل، أو الباحثين عن عمل، الطلبة والدارسين. -

 الواصلون إلقامة الدائمة في هذا البلد.  -

 نستنتج من خالل المفاهيم آنفة الذكر بأنها ركزت على العناصر التالية:

 يمثلون جانب الطلب. السياّح: -

 ويقصد بها المؤسسات السياحية التي تنظم الرحالت والخرجات. منشآت األعمال: -

وردا لها وكذا الحفاظ وتمثل الجانب القانوني إذ تقوم الهيئات الحكومية بالرقابة على األماكن السياحية باعتبارها م الدول: -

 على أمن السائح. 

                                                      
 حميد عبد النبي الطائي، أصول صناعة السياحة، ط2، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، 2006- ص1.23
2 J. Pierre, Lazato Giotard, Michel Balfet, Management du Tourisme, 2ed, Pearson éducation, 2007-  p04. 

 ماهر عبد العزيز توفيق، صناعة السياحة، ط1، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، 2013- ص3.25 

 إياد عبد الفتاح النسور، أسس تسويق الخدمات السياحية العالجية، ط 1، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، 2008- ص 4.23 
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 مفهوم السياحة الحالل عوب المقيمة في البلد مقصد السائح.والممثلة بالش المجتمعات المضيفة: -

، سياحة الشريعة،  تعددت المفاهيم المستخدمة للداللة على مفهوم السياحة الحالل، كما يستخدم أيضا مصطلح السياحة اإلسالمية

ع أحكام الشريعة الفنادق المتوافقة موالسياحة الودية للمسلم، فضال على أن هناك بعض المصطلحات ذات الصلة مثل الضيافة الحالل، 

 اإلسالمية  والسفر الودي الحالل.

 :1ويمكن عرض مفهوم السياحة الحالل من خالل ثالث أبعاد

احدة من و يركز هذا المفهوم على إدراج أسواق ووجهات سياحية جديدة، حيث تعد الدول اإلسالمية  المفهوم االقتصادي: -

 تتوفر على إمكانات اقتصادية وديموغرافية ووجهات ضخمة.األسواق السياحية الناشئة التي 

 لبرامج السياحية.ويتضمن الرؤى واألفكار التي تحدد إدراج المواقع الثقافية والدينية واإلسالمية  في ا المفهوم الثقافي: -

الحياة اإلسالمية   ناصر نمطيستند هذا المفهوم على التفسير والفهم المحافظ لإلسالم، فيمكن لدمج ع مفهوم المحافظة الدينية: -

 المحافظة بصناعة السياحة الحديثة.

دف للسياحة يتجلى من خالل عرضنا لمختلف تعاريف السياحة الحالل أن الهدف األساسي للسياحة اإلسالمية  يتوافق مع اله

وق السياحة الحالل ها وإنتاجها على سالتقليدية وهو إرضاء السياح، بيد أن الفرق الجوهري يكمن في المنتجات والخدمات والتي تم عرض

 والتي تتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية .

تنبع أهمية السياحة في اإلسالم من مقاصدها السامية والتي تخدم الدولة اقتصاديا واجتماعيا، وتتجلى  أهداف السياحة الحالل: .3

 2أهمها في ما يلي:

 فع المفيد منها.واألمم والتعرف على عاداتهم وتقاليدهم وبالتالي اكتساب الناالتعرف على اآلخرين ومعرفة تفاصيل الشعوب  -

لها إلى بالده بما تحقيق المنافع العلمية من خالل االستزادة من العلوم والمعارف الموجودة لدى الشعوب واألمم األخرى، ونق -

 تخدمه اقتصاديا وثقافيا.

 نه.ماألمم األخرى والتعرف على تراثهم وتاريخهم وأخذ العبرة تحقيق المنافع الثقافية من خالل دراسة ثقافات  -

ة المتنا وديننا نقل علومنا ومعارفنا وثقافاتنا إلى اآلخرين والتعريف بحضاراتنا ومنجزاتنا وإعطاء الصورة الطيبة الحسن -

 ولغتنا وثقافاتنا.

 ين.ف إلى التبادل التجاري مع اآلخرتحقيق المنافع االقتصادية والمادية من خالل السياحة التجارية التي تهد -

 تحقيق المنافع االجتماعية من خالل تكوين الصداقات والمعارف مع الشعوب األخرى.  -

 :3تتكون السياحة الحالل من خمسة قطاعات مختلفة تتعلق ببعضها البعض يمكن تلخيصها في ما يأتيمكونات السياحة الحالل:  .4

بل تشمل  مات حالل للمسلمين، حيث ال تقتصر تلك الخدمات على الطعام الحالل فحسبحيث تقدم هذه الفنادق خد فنادق حالل: .أ

 الحالل ما يلي: أيضا خدمات الغرف، فضال على إدارة الفندق التي يجب أن تنظم وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية ، وتشمل خدمة الفندق

 ال يتم تقديم المشروبات الكحولية. -

 تقديم األطعمة الحالل. -

 ت العبادة مثل )سجادة الصالة، اتجاه القبلة...(.متطلبا -

 ضرورة التمويل اإلسالمي للفندق. -

 موظفون محافظون. -

 تقديم خدمات تتوافق مع الشريعة اإلسالمية . -

ل، المشروبات يجب أن تراعي في تقديم الخدمات المبادئ اإلسالمية مثل تقديم األطعمة الحال النقل الحالل )الخطوط الجوية(: .ب

 غير الكحولية، منشورات إسالمية...

م المشروبات غير يجب أن تقدم المطاعم الوجبات الحالل، تقديم اللحوم المذبوحة وفق المبادئ اإلسالمية، تقدي المطاعم الحالل: .ج

 الكحولية...

 د...: حيث يتضمن محتوى البرنامج السياحي رحالت للمعالم اإلسالمية، زيارة المساجوالت السياحية الحاللبرامج الج .د

لتمويل اإلسالمي ايجب على المؤسسات السياحية )مثل الفنادق، الوكاالت السياحية، شركات الطيران ...( ضمان  التمويل اإلسالمي: .ه

 لمختلف أنشطتها وخدماتها. 

ا يتعلق باالمتثال أطلقت العديد من المؤسسات مبادارات تهدف إلى تقييم أداء وجهات السياحة فيم :سياحة الحاللمعايير تقييم ال .5

، والذي (GMTI)ريتينج  ريانتك-لمتطلبات السياحة اإلسالمية ، حيث نجد أكثرها شهرة المؤشر العالمي للسفر اإلسالمي لبطاقة ماستر

ت إستراتيجية وجهة، وتتلخص تلك العوامل في أربعة مجاال 130تشكل تجربة السياح المسلمين ل يتكون من العديد من العوامل التي 

 كما يوضحه الشكل الموالي:

 

 

 : تركيبة المؤشر العالمي للسفر اإلسالمي02شكل رقم 

                                                      
  منظمة التعاون اإلسالمي، السياحة الدولية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي األفاق والتحديات،  تركيا، 2015، ص 1.28
 هايل طشطوش، اقتصاديات السياحة الحالل، مجلة المحاسب العربي، مركز المحاسب العربي للتدريب وتكنولوجيا المعلومات، العدد 30، مصر، 2

.06، ص 19/07/2015  
3 Mevlüt AKYOL, Özgür KILINÇ, Internet and Halal Tourism Marketing, International Periodical For The 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/8 Summer 2014, p176-177. 
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Source: Mastercard & Crescentrating, Global Muslim Travel Index 2017, May 2017, p 09. 

 العوامل المؤثرة على السياحة الحالل .6
إن هدف الفاعلين في ميدان السياحة الحالل مثل الوكاالت السياحية، الفنادق، شركات الطيران وغيرها هو كسب رضا السياح 

المسلمين الذين يرغبون في الحصول على خدمات ومنتجات تتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية؛ وحسب نتائج دراسة قامت بها 

Dinar Standard ة من المسلمين الذين كانوا يسافرون للترفيه أوقات الفراغ، فان السياح المسلمين كانوا والتي أجريت على عين

% أما مؤشر تجربة 53% بينما كان السعر في المرتبة الثانية بنسبة تقارب 70يستهدفون في سفرهم األطعمة الحالل بنسبة تقارب 

وامل االسترخاء، تجربة اإلقامة في فندق، اختيار المكان المقصود، %، وتأتي تباعا ع45.5مالئمة للمسلم في المرتبة الثالثة بنسبة 

 المغامرة، تجربة تناول الطعام وصفقة السفر الجوي والفندق، ويوضح الشكل التالي العوامل المحددة لقرار السياح المسلمين.

 

 : العوامل المؤثرة على قرار السياح المسلمين03شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Dinar Standard and Crescent Rating, Global Muslim Lifestyle Travel Market 2012: 

Landscape & Consumer Needs Study For Airlines, Destinations & Hotels/Resorts, July 2012, p 

10.http://www.dinarstandard.com/travel-study/#top 

 

 ثانيا: مقومات سوق السياحة الحالل في العالم

 تنامي تعداد السكان المسلمون في العالم .1

 الطعام الحالل 

 

 السعر

 

 تجربة مالئمة للمسلم

 

 استرخاء

 

 في فندق/ منتجع اإلقامةتجربة 

 

 المكان المقصود اختيار

 

 

 المغامرة

 

 تجربة تناول الطعام 

 

 صفقة السفر الجوي والفندق

 تجربة السفر جوا

 

 جميع االستجابات األخرى

 GMTI 2017اإلسالميالمؤشر العالمي للسفر 

 

 

إلى الوصول  

 االتصاالت

 الخدمات المقدمة

 الجواالتصاالت في 

 متطلبات التأشيرة

 اإلسالمي السفر بخصوص الوعي

 التواصل سهولة

 وجهات سفر مالئمة لألسرة

 سفر آمن

 وصول السياح المسلمين

 البيئة ومحيط السفر

 توفر الخيارات لتناول الطعام الحالل

 الوصول إلى أماكن الصالة

 مرافق المطار

 خيارات اإلقامة

 

 

 

 السياح المسلمينوصول 
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، 1(2015% من إجمالي عدد سكان العالم )اعتباراً من عام 23مليار نسمة بما يعادل  1.8يقدر تعداد السكان المسلمون أكثر من 

٪ في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 19.9٪ من المسلمين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و 62.1عيش دولة حيث ي 200في  يتوزعون

٪ في الواليات المتحدة األمريكية، وفي ظل  االتجاهات الحالية فمن 0.3٪ في أوروبا، و 2.7٪ في أفريقيا جنوب الصحراء، و15.0و

 2030.2لعالم في عام ٪ من إجمالي سكان ا26.4المتوقع أن المسلمين ستشكل 

بين  %70بنسبة  يعتبر النمو الديموغرافي للمسلمين األسرع مقارنة بباقي سكان العالم، فمن المتوقع أن يزيد عدد المسلمين

القتصاد ، حيث انعكس هذا النمو على ا2060مليار عام  3إلى ما يقرب من  2015مليار في عام  1,8، أي من 2060و  2015عامي 

 .2021رليون بحلول ت 3ترليون دوالر في اإلنفاق على قطاع الغذاء والنمط الحياتي ومن المتوقع أن ينمو إلى  1,9اإلسالمي الذي حقق 

٪ من سكان العالم، يتوزعون 26مليار ويشكلون  2.2فمن المتوقع أن يصل عدد السكان المسلمون إلى  2030أما بحلول عام 

بلدا، ومن العوامل الرئيسية التي تسهم في جاذبية السوق اإلسالمية  لمجموعة  72بلدا حول العالم بخالف انتشارهم اآلن في  79في 

، ويوضح 3رة والتي تشكل جزءا من الطبقة الوسطى والمرتبطة بأوفر االستهالكمتنوعة من الشركات هي حداثة ديموغرافيتها الكبي

 الشكل الموالي النمو الديموغرافي للسكان المسلمين في العالم. 

 :  تطور عدد السكان المسلمين في العالم04شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 .01ص  ،2015 بنك نيجارا ماليزيا،، النظام البيئي الحاللاألفاق للنمو العالمي: المصدر: 

 اإلنفاق على السفر الحالل في العالم .2

لقد أضحى قطاع السياحة الحالل في ظل المعطيات السابقة أحد القطاعات المربحة، في ظل امتالك المسلمين تقاليد عريقة في 

 الكتساب العلم والمعرفة.سنة فضال عن تنقالت العلماء المسلمين  30السفر عبر التاريخ، من خالل رحالت ابن بطوطة التي دامت 

 151لقد انعكس هذا األمر على قطاع السياحة في كثير من البلدان المسلمة في ظل الترويج لفكرة السياحة الحالل، فقد تم إنفاق 

أمريكي مليار دوالر  243%، ومن المتوقع أن ينمو إلى 4.9)باستثناء نفقات الحج والعمرة(، بنسبة نمو تقدر ب  2015مليار دوالر عام 

 .% من نسبة السياحة اإلسالمية 87، وتعد آسيا وأوروبا الوجهتان األكثر جذبا للزوار المسلمين مع تسجيلها 2021بحلول 

 . 2026ويوضح الشكل التالي حجم اإلنفاق المتوقع بحلول عاو 

 : تطور سوق السياحة الحالل05شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Muslim Millennial Travel Report 2017,  October 2017, Mastercard-Halal Trip, p04 . 

 

 ترتيب الدول حسب المؤشر العالمي للسياحة اإلسالمية  .3

اعتمد المؤشر العالمي في تصنيفه للدول على معايير أساسية، مثل مدى مالءمتها كوجهة سياحية عائلية مناسبة لقضاء العطالت 

 .4والوافدين ومستوى خدمات والمرافق المتوفرة، وخيارات اإلقامة، المبادرات التسويقية إلى جانب استقبال الزوار

درجة، ثم دولة اإلمارات العربية  82,5بواقع  2017تحتل ماليزيا المرتبة األولى في المؤشر العالمي للسياحة اإلسالمية  لعام 

على التوالي بينما حلت الجزائر في المرتبة  72.4و  72.6درجة ثم اندونيسيا ومن ثم تركيا  بواقع  76,9المتحدة في المرتبة الثانية ب 

 درجة،  59.4بواقع  22

                                                      
1 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85, Le 12/07/2018. 
2 Mevlüt AKYOL, Özgür KILINÇ, Internet and Halal Tourism Marketing, International Periodical For The 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/8 Summer 2014, p173. 

اآلفاق للنمو العالمي: النظام البيئي الحالل، بنك نيجارا ماليزيا، 2015، ص 01.  لالطالع عبر الموقع: 3 

http://www.mifc.com/index.php.2018/07/01 تاريخ االطالع ،  
 .   https://meemmagazine.net/ ، 20/07/2018 السياحة الحالل: األسرع نموا في العالم،  4
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ويوضح الجدول التالي ترتيب الدول التي احتلت المراتب العشر األولى المنضوية تحت رابطة منظمة دول التعاون اإلسالمي 

 . 2017والدول الغير منضوية حسب المؤشر العالمي للسياحة اإلسالمية  لسنة 

 

 

 للسياحة اإلسالمية مي : ترتيب الدول العشر األولى حسب المؤشر العال01جدول رقم 
 الرقم

 الوجهة
الترتيب 

 العالمي

المؤشر العالمي 

 للسياحة اإلسالمية 
 الوجهة

الترتيب 

 العالمي

المؤشر العالمي للسياحة 

 اإلسالمية 

 67.3 10 سنغافورة 82.5 1 ماليزيا 1

 61.8 18 تايلند 76.9 2 اإلمارات 2

 60.0 20 المملكة المتحدة 72.6 3 اندونيسيا 3

 53.6 30 جنوب إفريقيا 72.4 4 تركيا 4

 53.2 31 هونج كونج 71.4 5 السعودية 5

 52.8 32 اليابان 70.5 6 قطر 6

 52.4 33 تايوان 68.1 7 المغرب 7

 52.1 34 فرنسا 67.9 8 عمان 8

 48,8 36 اسبانيا 67.9 9 البحرين 9

10 
 66.8 11 إيران

الواليات المتحدة 

 األمريكية

37 48.6 

.دول منظمة التعاون اإلسالمي 

الدول الغير منتمية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

Source: Global Muslim Travel Index 2017 (GMTI 2017), Mastercard & Crescentrating, May 

2017, p 13. 

حبة للسياح صورتها بوصفها جهة مرنالحظ ن خالل الجدول السابق اهتمام دول غير مسلمة بالسياحة الحالل من خالل ترسيخ 

والقوانين التي تشجع  المسلمين، وتبني النمط السياحي الذي يتماشى مع تعاليم الشريعة اإلسالمية  من خالل إقرار العديد من التشريعات

دف من ذلك هو واله المستثمرين والمؤسسات السياحية على تلبية ورغبات السياح المسلمين وتقديم برامج سياحية تتماشى مع شريعتهم

 استقطاب أعداد المسلمين المتزايد والذي انعكس على حجم اإلنفاق الكبير على السفر اإلسالمي العالمي.

 ثالثا: واقع قطاع السياحة في الجزائر

 األهمية االقتصادية لقطاع السياحة بالجزائر .1

اقتصادها الوطني من شأنه أن يمنح فرصة للنهوض بإن تزايد اهتمام الجزائر بقطاع السياحة وتفعيل دوره في االقتصاد 

طاع المحروقات في وتحقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية، في ظل تكريس إستراتيجية التنويع االقتصادي بعد التذبذب الذي شهده ق

 الفترة األخيرة.

تقبل لهم، وقد بلد مصدر للسياح إلى بلد مس تسعى الجزائر منذ زمن بعيد إلى التحول منمساهمة السياحة في ميزان المدفوعات:  .أ

 لشكل التالي.ساهم التحسن النسبي في الجانب األمني واالجتماعي في العشرية األخيرة إلى تحقيق ذلك الهدف، وهو ما يوضحه ا

 : تطور إيرادات السياح الوافدين إلى الجزائر06شكل رقم 

 إيرادات السياح 

 )مليار دينار جزائري(
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, p 05, Travel & tourism economic impact 2016 Algeria: World travel & tourism council, Source

2016. 

 

هذا التطور انعكس  2006نالحظ من خالل الشكل السابق تطور الوافدين األجانب إلى الجزائر، حيث أن هناك زيادة منذ سنة 

 2026، وهناك توقعات بتزايد نسبة التدفق بشكل مطرد حتى سنة 2015مليار دينار جزائري سنة  30,2على إيرادات الدولة والتي بلغت 

 %، 1.6بمعدل زيادة سنوية تقدر ب 

إن هذا التدفق المطرد للسياح األجانب يعد مؤشرا على التطور واالزدهار السياحي من جهة ودافعا قويا نحو العالقات 

 االقتصادية والسياسية واالجتماعية مع مختلف دول العالم من جهة ثانية.

إلى األهمية  2016ياحة والسفر خالل سنة تشير تقارير المجلس العالمي للسمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي:  .ب

منطقة من مناطق  24دولة و 184سنة الماضية، وحسب اإلحصائيات التي شملت  25االقتصادية لقطاع السياحة والسفر خالل 

حيث حقق العالم فان هذا القطاع سيشهد نمو على المدى الطويل وسيساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية على الصعيد العالمي، 

% فاق النمو االقتصاد العالمي في عدد من القطاعات الرئيسية مثل الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة،  2,8القطاع نموا بنسبة 

 مليون فرصة عمل. 284% من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ويوفر  9,8تريليون دوالر بنسبة مساهمة  7,2حيث ولد 

فان مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي بالجزائر  2016للسياحة والسفر لسنة  وحسب تقرير المجلس العالمي

 تعد ضعيفة جدا، وهو ما يبينه الجدول التالي:

 : مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي بالجزائر02جدول رقم 

 *2026 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 المساهمة

 )مليار دينار جزائري(
987,4 951 981,1 1058,3 1020,8 1098,4 1142,5 1696,8 

قيمة مقدرة 

, p12, Travel & tourism economic impact 2016 Algeria: World travel & tourism council, Source

2016. 

بنسبة  2011يبين الجدول السابق التطور الملحوظ لمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي بالجزائر بداية من سنة 

بنسبة انخفاض تقدر  2014%، وعلى الرغم من التراجع الطفيف سنة 7.9، وتزايدت هذه النسبة لتبلغ 2012% سنة  3.2نمو تقدر ب 

%، كما تشير تقديرات المجلس العالمي للسياحة ضمن نظرة مستقبلية لقطاع 7.6ارتفاعا بنسبة عرفت  2015% إال أن سنة 3.5ب 

مليار دينار جزائري  1696,8إال أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي بالجزائر سيحقق على التوالي  2026السياحة 

2026. 

 2015%، سنة  6.6ة في الناتج المحلي اإلجمالي يبقى ضعيف بنسبة على الرغم من هذا التطور إال أن مساهمة قطاع السياح

مقارنة مع بعض الدول سواء العربية أو الدول األجنبية، ومرد ذلك يعود إلى عدم تنمية هذا القطاع العتماد الجزائر بدرجة كبيرة على 

يدعو إلى مواجهة التحديات بتجميع الطاقات البشرية قطاع المحروقات باعتباره األكثر أهمية في تحقيق التنمية االقتصادية، وهو ما 

 والمادية والبشرية وتحرير الخدمات السياحية من القيود.

تكمن أهمية قطاع السياحة ودوره في المساهمة في االقتصاد الوطني أيضا بتوفير فرص مساهمة السياحة في توفير مناصب شغل:  .ج

ة مشكلة البطالة وتجنب مشاكلها، ذلك أن قطاع السياحة يعد من بين الصناعات العمل والتشغيل بشقيها الكمي والنوعي، ومعالج

 كثيفة العمالة، ويوضح الشكل التالي عدد العاملين في قطاع السياحة بالجزائر.

 : تطور عدد العاملين في قطاع السياحة بالجزائر07شكل رقم 
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, p 04, Travel& tourism economic impact 2016, Algeria: World travel & tourism council, Source

2016. 

 

منصب عمل مباشر سنة  327500نالحظ من خالل الشكل السابق الزيادة المطردة في عدد العمالة بقطاع السياحة حيث بلغ 

منصب عمل  475000لية لقطاع السياحة فان عدد العمالة سيصل ، وحسب تقديرات المجلس العالمي للسياحة ضمن نظرة مستقب2015

 .2026مباشر سنة 

 ويوضح الشكل التالي نسبة العمالة المباشرة إلى إجمالي الكتلة العمالية بالجزائر كالتالي:

 : نسبة العمالة المباشرة في قطاع السياحة إلى العمالة الكلية بالجزائر08شكل رقم 

 

 

 

, p 04, Travel & tourism economic impact 2016 Algeria: World travel & tourism council, Source

2016. 

 

نالحظ من خالل الشكل السابق تطور نسبة العمالة المباشرة في الجزائر، لكن وبالرغم من هذا التطور إال النسبة تبقى ضعيفة 

% فقط، ومن المتوقع 3حسب إحصائيات المجلس العالمي للسياحة  2015العمالية بالجزائر، إذ بلغت في سنة جدا مقارنة بإجمالي الكتلة 

 حسب تقديرات المجلس العالمي للسياحة. 2026% سنة  3.3أن ترتفع إلى 

% 5.7نسبة ب 2015منصب عمل سنة  628000أما عن عدد العمالة الكلية )مباشرة وغير مباشرة( بقطاع السياحية فقد بلغت 

فان عدد  2026إلى إجمالي الكتلة العمالية بالجزائر، وحسب تقديرات المجلس العالمي للسياحة ضمن نظرة مستقبلية لقطاع السياحة سنة 

 % إلى إجمالي العمالة الكلية.6.6منصب عمل بنسبة  934000يصل إلى  العمالة سيسجل ارتفاعا

احية في تقديمها على العنصر البشري مما يجعله وعاء مهما لتوفير فرص العمل تعكس لنا هته األرقام اعتماد الخدمات السي

 والتشغيل ومعالجة البطالة، وعليه فقطاع السياحة يعتبر أحد البدائل اإلستراتيجية في استقطاب أيادي عاملة بالجزائر.

 رابعا. فرص وتحديات الوكاالت السياحية لتفعيل السياحة الحالل بالجزائر
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في السوق  الوكاالت السياحية من أهم العوامل المساعدة على نجاح صناعة السياحة في أي بلد فهي تعتبر رقما مهماتعد 

ياحية بالجزائر السياحي من خالل عرضها للمنتجات والخدمات السياحية، ونسعى من خالل هذا المحور إلى إبراز مساهمة الوكاالت الس

 في تفعيل السياحة الحالل.

 : وكاالت السياحية بالجزائرتنظيم ال .1
تي يسافرون تزايدت عدد المؤسسات الراعية لنشاط السياحة في الجزائر، وخاصة بعد تطور حركة األفراد وتنوع األغراض ال

 من أجلها، وتعتبر الوكاالت السياحية من أهم هذه المؤسسات.

كل مؤسسة تجارية تمارس بصفة دائمة ري كما يلي: ":تعرف الوكالة السياحية حسب القانون الجزائتعريف الوكالة السياحية .أ

 ".نشاطا سياحيا، يتمثل في بيع مباشرة أو غير مباشرة رحالت وإقامات فردية أو جماعية وكل أنواع الخدمات المرتبطة به

 ".كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك قانونا وكالة سياحة وأسفارفيعرف على أنه "  صاحب الوكالة أما

نون كل شخص طبيعي مؤهل و معتمد بموجب هذا القاأن تسير الوكالة السياحية من طرف وكيل ويعرف بأنه " كما يمكن

 ".لتسيير وكالة سياحة و أسفار سواء أكان مالكا لها أو شريكا مستخدما فيها لصالح الغير

ملة من النصوص ؤسسات السياحية جاءت جبغية وضع اإلطار القانوني لنشاط المالقوانين التي تحكم نشاطات الوكاالت السياحية:  .ب

لسياحة باعتباره القانونية التي تحدد مهام وتنظيم وعمل الوكاالت السياحية، وهو ما يعكس حرص واهتمام الدولة الجزائرية بقطاع ا

 نشاط أساسي في االقتصاد الوطني ومساهم في الثروة ومصدر للعملة الصعبة.

 1999أفريل  7الموافق  1419ذو الحجة عام  21المؤرخ في  99-06ائرية فان قانون رقم واستنادا إلى الجريدة الرسمية الجز

 1يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحية واألسفار كاآلتي:

 : يحدد هذا القانون القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة واألسفار.1المادة 

 فان هذا القانون يهدف إلى: 2وحسب المادة 

 تنظيم و ترقية النشاطات و األسفار السياحية؛ -

 وضع أخالقيات مهنية و إرساء قواعد ممارستها؛ -

 دعم االحترافية و تحسين نوعية الخدمات. -

 

 :2تقدم الوكالة السياحية جملة من الخدمات حسب ما نصت عليه المادة الرابعة، كما يلي خدمات الوكاالت السياحية بالجزائر: .ج

 لخدمات المرتبطة بنشاط وكالة السياحة و األسفار على وجه الخصوص فيما يأتي:: تتمثل ا4المادة 

 تنظيم و تسويق أسفار ورحالت سياحية وإقامات فردية و جماعية؛ -

 ي؛تنظيم جوالت وزيارات رفقة مرشدين داخل المدن والمواقع واآلثار ذات الطابع السياحي والثقافي والتاريخ -

كملة لنشاط البحري والتظاهرات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات والملتقيات المتنظيم نشاطات القنص والصيد  -

 الوكالة أو بطلب من منظميها؛

 وضع خدمات المترجمين و المرشدين السياحيين تحت تصرف السياح؛ -

 اإليواء أو حجز غرف في المؤسسات الفندقية و كذا تقديم الخدمات المرتبطة بها؛ -

ذاكر أماكن توبيع كل أنواع تذاكر النقل حسب الشروط والتنظيم المعمول بهما لدى مؤسسات النقل، وبيع النقل السياحي  -

 الحفالت الترفيهية و التظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو غير ذلك؛

ة عن نشاطاتهم الناجم استقبال و مساعدة السياح خالل إقامتهم، والقيام لصالح الزبائن بإجراءات التأمين من كل المخاطر -

 السياحية؛

 تمثيل وكاالت محلية أو أجنبية أخرى قصد تقديم مختلف الخدمات باسمها ومكانتها؛ -

 

 فرص الوكاالت السياحية في سوق السياحة الحالل بالجزائر .2

، وهو 2017م لعا  حسب المؤشر العالمي للسياحة اإلسالمية 22تحتل الجزائر المرتبة  موقع الجزائر في سوق السياحة الحالل: .أ

حيث  59.4وجهة سياحية في العالم. لقد سجلت الجزائر درجة  130ريتنغ" حيث شمل  تقرير يصدر عن شركة "ماستركارد و"كريسنت

 اعتمد المؤشر العالمي في تصنيفه للدول على عدة معايير أساسية وهي كما يوضحه الجدول التالي:

 2017زائر لسنة : مؤشرات السياحة الحالل بالج03جدول رقم 

                                                      
.تدعى وكالة السياحة و األسفار  
.يدعى وكيل السياحة و األسفار 
  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 24، 21 ذو الحجة عام 1419، الموافق 7 أفريل 1999، ص 1.12

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 24، 21 ذو الحجة عام 1419، الموافق 7 أفريل 1999، ص 2.13 

 الدرجة مؤشرات السفر الحالل
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Source: GMTI 2017, 

Algeria, 

https://www.crescentrating.com/gmti/detail.html?spot=22&s=3# , le 03/07/2018 

 

 

 ويمكن تلخيص تلك المؤشرات في الشكل البياني التالي:

 : مؤشرات السفر العالمي اإلسالمي للجزائر09شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, le  https://www.crescentrating.com/gmti/detail.html?spot=22&s=3#, Algeria, GMTI 2017 :Source

03/07/2018. 

الحالل  خدمات ومنتجات السياحةإن فرصة الوكاالت السياحية تتمثل أيضا في تقديم  الوافدين إلى الجزائر:استقطاب السياح  .ب

 للوافدين إلى الجزائر في ظل التزايد المطرد للسياح.

، وضمن 2018مليون سائحا دوليا في نهاية سنة  2.29تشير التقديرات إلى بلوغ عدد السياح الدوليين الوافدين إلى الجزائر

ات السياح الوافدين إلى الجزائر مليون، وتشكل عائد 4.15يتوقع أن يصل عدد السياح الدوليين إلى  2028نظرة مستقبلية آفاق سنة 

مليار دينار جزائري  27.6حققت الجزائر عائدات تقدر ب  2017عنصرا مهما في المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي، ففي عام 

 .1% سنويا6بزيادة قدرها  2026مليار دينار آفاق سنة  52.7ويتوقع أن تنمو بقيمة 

: كما أن فرصة الوكاالت السياحية بالجزائر لتفعيل السياحة التوجيهي للتهيئة السياحيةاالستفادة من استراتيجيات المخطط  .ج

 الحالل تتمثل في التكيف مع المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، حيث تهدف الجزائر إلى تحسين صورتها في األسواق السياحية العالمية.

المؤرخ في  20-01ليمية، والمنصوص عليه في القانون رقم ويعتبر هذا المخطط جزء من المخطط الوطني للتهيئة اإلق

 والمتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة؛ 12/12/2001

                                                      
1 World travel & tourism council, Travel & Tourism Economic Impact 2018 Algeria, p 05,  March  2016. 

 79.0 بيئة السفر اآلمن 

 37.7 عدد الزوار

 88.5 خيارات تناول الطعام

 100.0 توفر أماكن للصالة

 50.0 خدمات المطار

 26.00 خيارات اإلقامة

 56.0 االتصال

 25.0 حاجة السفر اإلسالمي إلى الوعي والتواصل

 55.0 االتصال في الجو

 48.0 الحصول على التأشيرة

 33.1 وجهة عائلية لقضاء العطلة 

 مؤشر الجزائر        

     المؤشر المتوسط    

 وجهة عائلية لقضاء العطلة

 اآلمن السفر بيئة الحصول على التأشيرة

 االتصال في الجو  

 عدد الزوار

 خيارات تناول الطعام

توفر أماكن 

 للصالة
 خيارات االقامة خدمات المطار

 االتصال

 الوعي إلى اإلسالمي السفرحاجة 

 والتواصل
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 :1ويهدف هذا المخطط إلى

 ترقية اقتصاد بديل للمحروقات. -

 تثمين صورة الجزائر و جعلها مقصدا سياحيا بامتياز. -

 لكبرى.تنشيط التوازنات الكبرى و انعكاسها على القطاعات ا -

 تثمين التراث التاريخي، الثقافي مع مراعاة خصوصية كل التراب الوطني. -

 التوثيق الدائم بين ترقية السياحة و البيئة. -

 تحديات الوكاالت السياحية بالجزائر في تفعيل السياحة الحالل .3

، إال 2026آفاق  مليار دوالر 300 رغم النمو الذي يشهده قطاع السياح الحالل في العالم وحجم اإلنفاق المتزايد والمتوقع ب

وكاالت جديدة،  أن السياحة الحالل بالجزائر لم ترقى إلى المستوى المطلوب رغم التزايد الملحوظ لهذه الوكاالت والترخيص إلنشاء

في  ولعل فرصة الوكاالت السياحية بالجزائر للنهوض بها أضحى ضرورة حتمية من خالل االحترافية وتبني الخدمات الحالل

 استراتيجيتها، ويمكن إبراز أهم العقبات التي تواجه السياحة الحالل بالجزائر في األتي:

 غياب المعايير والمواصفات الرسمية التي تضمن تقديم خدمات السياحة الحالل في المؤسسات السياحية. -

 الوعي لديهم.إحجام المستثمرين في مجال السياحة عن االستثمار في السياحة الحالل بسبب غياب  -

... من أهم العقبات يعد تدني مستوى البنى التحتية من خدمات الطرق والموانئ والنقل والمطارات واالتصاالت والطاقة الفندقية -

 التي تواجه الوكاالت السياحية في تقديم برنامج سياحي متكامل.

في نطاق السياحة الحالل، مما يثير الشكوك  تضارب الرؤى والمواقف والفتاوى الشرعية حول الخدمات والمنتجات المندرجة -

 .2والتشويش في أذهان عام المسلمين ويحدث اضطرابا في نمو الصناعة السياحية ككل

دم االهتمام بها بالرغم مما تزخر به الجزائر من إمكانيات ومقومات سياحية كبيرة )طبيعية، تاريخية، بشرية...(، إال أن ع -

 االستفادة منها، وهو ما انعكس على مساهمة القطاع التي تبقى ضعيفة جدا. خالل المسار التنموي حال دون

 

 

 النتائج والتوصيات

 على ضوء ما سبق يمكن الخروج بالنتائج التالية: :نتائج الدراسة .1

ير المسلمة دول الغأظهرت المعطيات السابقة النمو الكبير في صناعة السياحة الحالل عبر العالم حيث تجلى في توجه العديد من ال -

 المية؛ترسيخ صورتها بوصفها جهة مرحبة للسياح المسلمين، وتبني النمط السياحي الذي يتماشى مع تعاليم الشريعة اإلسفي 

لبترول، وتجلى اأولت الحكومة الجزائرية اهتماما متزايدا لقطاع السياحة خالل السنوات األخيرة خاصة بعد التذبذب في أسعار  -

 ة؛يعي وهيكلي يحدد كيفيات النهوض بهذا القطاع والتحفيزات المشجعة لجذب االستثمارات السياحيإطار تشرذلك بإرساء 

سياحة عموما رغم امتالك الجزائر إلمكانيات ومقومات سياحية كبيرة )طبيعية، تاريخية، بشرية...(، إال أن مساهمة قطاع ال -

 يبقى ضعيف مقارنة بجيرانها؛والسياحة الحالل خصوصا في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

لخيارات صادف القطاع السياحي بالجزائر جملة من العقبات على اختالفها حالت دون تحقيق األهداف المرجوة، تلخصت في ا -

 اإلستراتيجية للتنمية االقتصادية بعد االستقالل، وكذا الحالة األمنية المتردية خالل السنوات الماضية؛

جيهي للتهيئة الجزائرية تحقيق تنمية مستدامة فقد تم إرساء إستراتيجية جديدة تصب في تفعيل المخطط التوسعيا من الحكومة  -

 السياحية بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع السياحي؛

من أهم  فندقية...يعد تدني مستوى البنى التحتية بالجزائر من خدمات الطرق والموانئ والنقل والمطارات واالتصاالت والطاقة ال -

عالمي وذلك حسب العقبات التي تواجه عملية االستثمار في المجال السياحي وهو ما يفسره احتاللها المراتب األخيرة على الصعيد ال

 مؤشر التنافسية العالمي.

 استنادا إلى نتائج دراستنا، توصلنا إلى جملة من التوصيات نلخصها في النقاط اآلتية: :توصيات الدراسة .2

 

 ياحة الحاللة من تجارب وممارسات الدول الناجحة والتي تتصدر المراتب األولى عالميا في مجال جودة خدمات الساالستفاد -

 ؛مع االستغالل األمثل للمقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر

ثر ألما لها من  تحتية،لكي تلتحق الجزائر بالركب المغاربي والرفع من تنافسيتها سياحيا وجب عليها تحديث وتوسيع بنيتها ال -

 في ترقية السياح؛

طوير البنى ضرورة الحاجة إلى تبني تغيير نوعي في مستوى الخدمات والتسهيالت السياحية الحالل مع ضرورة الحاجة إلى ت -

 لمية؛التحتية المرتبطة بالنشاط السياحي عموما والنشاط السياحي الحالل خصوصا في ظل التغيرات االقتصادية العا

 االستمرار في إرساء قوانين وتشريعات تحفيزية قصد استقطاب االستثمارات السياحية الحالل؛  -

 تكريس ثقافة السياحة الحالل في المجتمع الجزائري؛ -

 لمختلفة.ضرورة نقل صورة الجزائر السياحية والتعريف بالمنتج السياحي الجزائري الحالل عبر مختلف وسائل اإلعالم ا -

 

                                                      
1 Le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique « SDAT 2030 » : La feuille de route de l'Etat pour la mise en 

tourisme de l'Algérie, http://www.andt-dz.org/?action=formunik&type=menu&idformunik=22 
  ثابتي الحبيب وآخرون، ترقية منتجات السياحة الحالل في الجزائر –بين الفرص االستثمارية والمحاذير الشرعية-، المؤتمر العالمي للتسويق 2

. 09، ص 2012اإلسالمي، المنظمة العالمية للتسويق اإلسالمي، القاهرة، ديسمبر   
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Halal Tourism in Dubai Need a Legitimacy or a Successful Tourism Investment 

Boukhadra MERİEM 
University of Mohamed-Cherif 

Messaadia, Algeria 

Abstract 

The tourism industry is one of the most important factors for achieving development in all countries. Due to the 

diversity of tourism forms and the different types of tourists, a new type of tourism has emerged: Halal tourism, 

which is based on ensuring the needs of the Muslim tourist, while adhering to the principles of the Islamic Shariah, 

this kind of tourism had known great demand recently where attracted many Muslims and non-muslim tourists and 

has achieved high growth rates , so countries become competing for high indicators of tourism growth and  a 

distinct Islamic tourism industry , through this paper, we seek to shed light on the reality of halal tourism in the 

emirate of Dubai and their expected results while addressing the importance of this modern tourist orientation in 

the category of Muslim tourists and the legal controls related to it. In order to carry out this study, we relied on the 

analytical descriptive approach in addition to the case study method with a presentation of the Emirate's experience 

in the Islamic tourism industry. 

Keywords: Halal Tourism, Islamic Tourism Industry, Emirate of Dubai 

 ملخص:

ظهر نوع جديد من  صناعة السياحة من أهم مقومات تحقيق التنمية لدى كافة الدول، ونظرا لتعدد وتنوع أشكال السياحة واختالف أصناف السياحتعد 

وع من قد عرف هذا النو تأمين احتياجات السائح المسلم  مع االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية،  السياحة أال وهي السياحة الحالل التي تقوم على

أصبحت الدول والسياحة رواجا كبيرا في اآلونة األخيرة حيث استقطبت العديد من السياح المسلمين وغير المسلمين وحققت معدالت نمو مرتفعة 

اقع ضوء على وتتنافس لتحظى بمؤشرات مرتفعة للنمو السياحي وصناعة سياحة إسالمية متميزة ، ومن خالل هذه الورقة البحثية نسعى لتسليط ال

لمسلمين والضوابط الشرعية االسياحة الحالل في إمارة دبي والنتائج المتوقعة منها ، مع التطرق إلى أهمية هذا التوجه السياحي الحديث لدى فئة السياح 

ة دبي في  صناعة السياحة مارالمتعلقة به، وللقيام بهذه الدراسة استندنا إلى المنهج الوصفي التحليلي إضافة إلى منهج دراسة الحالة مع عرض لتجربة إ

 اإلسالمية.

 السياحة الحالل ، صناعة السياحة اإلسالمية ، إمارة دبي. الكلمات المفتاحية:

 :مدخل

ونة األخيرة إن صناعة السياحة لم تعد كما كانت منذ سنوات بل امتدت وتوسعت لتشمل أنواع وتوجهات سياحية حديثة، حيث سادت في اآل

ة حديثة  في تاريخ السياحية التي بدأت تفرض نفسها بقوة منها  السياحة الحالل أو السياحة اإلسالمية التي تعد  ظاهربعض التوجهات 

نية، ومن ثم تطورت وممارسات صناعة السياحة العالمية حيث كانت قديما تقتصر على الحج والعمرة فقط أي ما يطلق عليها بالسياحة الدي

المي، حيث شهدت السياحة لسائح المسلم اإليمانية واألخالقية والترفيهية مع مراعاة تعاليم وشعائر الدين اإلستدريجيا لتشمل كل مقومات ا

ميع أنحاء العالم جوأصبحت تستقطب فئات كبيرة من السياح المسلمين من من نفقات السفر العالمية،  %13الحالل نموا سريعا بما يقارب 

مسلمين نظرا لتمتعها ارة دبي  أصبحت تتنافس لتكون وجهة سياحية مثالية وتجذب المزيد من السياح ال، حيث أن  الدول اإلسالمية مثل إم

لى عاصمة االقتصاد إللتحول  بمقومات ومزايا  لصناعة سياحة متميزة: مثل البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة  وكذلك سعيها المستمر

 ، ومن هنا تتبلور لنا معالم اإلشكالية التالية: اإلسالمي والوجهة األولى للسياحة العائلية

 ياحي الحديث ؟"مـا واقـــع السيــــاحة الحــالل لـــدى إمارة دبــــي  ومـا النتائج التي حققتها من خالل تبني هذا التوجه الس"

 وينبثق عن هذه اإلشكالية جملة من التساؤالت الفرعية كالتالي:

 ما المقصود بالسياحة الحالل؟ 

 ما هي الضوابط الشرعية للسياحة في اإلسالم؟ 

 هل السياحة الحالل ضرورة شرعية أم مجرد صناعة تدر المليارات؟ 

 

 نسعى من خالل الورقة البحثية إلى تحقيق األهداف التالية:أهداف الدراسة: 

 تها؛ماتها أهدافها وغاياالتعرف على صيحة جديدة في صناعة السياحة أال وهي السياحة الحالل مع التطرق إلى أهم مقو 

 ها؛التأكيد  على أهمية السياحة الحالل كتوجه سياحي حديث لدى فئة السياح المسلمين والضوابط الشرعية المتعلقة ب 

  تسليط الضوء على تجربة إمارة دبي في صناعة السياحة الحالل والنتائج المتوقعة منها. 
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خالل جمع  على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من موضوع الدراسة تم االعتمادمن أجل إعطاء نظرة واضحة عن  المنهج المستخدم:

لمدروس، من متكاملة تمس مختلف جوانب الموضوع ا البيانات من المصادر الثانوية، وهي المصادر التي تساعدنا على تكوين خلفية

التطبيقي  وتسليط  ة من اجل إسقاط  الجانب النظري علىإضافة إلى منهج دراسة الحال بينها المجالت، الرسائل والمواقع اإللكترونية،

 على تجربة إمارة دبي في صناعة السياحة اإلسالمية. الضوء

 الحالل: التأصيل النظري للسياحة -1

 السياحة في اإلسالم: /1-1

  انقطاع للراحة أو ألغراض أخرىالسياحة هي تنقل المسافر إلى مكان خارج بيئته المألوفة لفترة معينة من الوقت ال تزيد عن سنة بغير 

 .(2016)بالسكة، 

ن الناس ، أو طلب العلم تعتبر السياحة في نظر اإلسالم بأنها التنقل من مكان إلى مكان بهدف التدبر والتأمل في خلق هللا أو التعارف بيحيث 

لدينية وما في حكم ذلك ، اهللا , أو الترويح عن النفس ، أو أداء الفرائض والواجبات المحمود ، أو الدعوة إلى هللا ، أو الجهاد في سبيل 

لمفهوم السابق في ويحكم ذلك كله أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية حتى تكون صالحة ونافعة .ولقد حث القرآن الكريم على السياحة با

ةً َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكانُوا أََشدَّ ِمْنهُ  يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَيَْنُظُروا َكْيَف َكانَ أََولَْم  العديد من اآليات ، منها قوله تبارك وتعالى :  ْم قُوَّ

ا َعَمُروَها َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِّنَاِت فَ  ُ ِليَْظِلَمُهمْ َوأَثَاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَها أَْكثََر ِممَّ [ 9]الروم: ُموَن َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظلِ  َما َكاَن َّللاَّ

ِ أَتْقَ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم شُعُ  ، وقوله تعالى  :  َ َعِليم  وباً َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ  َخبِير  اُكْم إِنَّ َّللاَّ

 :لعديد من المنافع ا[ ، كما يعتبر السفر إلى األراضي المقدسة للعمرة والحج سياحة دينية وللتعارف بين الناس وتحقيق 13]الحجرات

 المسجد الحراموتُشد الرحال إال إلى ثالث مساجد  مسجدي هذا والمسجد األقصى  الالمشروعة  وفى هذا الخصوص يقول رسول هللا  : "

 اه البخاري[ ، ففي هذا الحديث حث على السياحة الدينية ." ]رو

وكان الفقهاء يسيحون من مكان إلى آخر لطلب العلم ، وكان الدعاة يجوبون األرض لنشر دعوة اإلسالم ، وكان المجاهدون يتركون ديارهم 

يتنقلون من دولة إلى دولة للتجارة وللدعوة وهكذا ، وهذه وأموالهم وأهليهم من أجل جعل كلمة هللا هي العليا ، كما كان التجار المسلمون 

ً على ما سبق فاإلسالم يحث على السياحة التي تحقق منافع مشروعة لإلسالم  جميعها نماذج من أشكال السياحة في اإلسالم .وتأسيسا

 (2018)شحاتة،  تحددها والمسلمين ولها أهمية خاصة وضوابط شرعية

 

 الضوابط الشرعية للسياحة : /1-2

 (2014)بوصفصاف،  لقد وضع فقهاء اإلسالم مجموعة من الضوابط الشرعية لترشيد عمليات السياحة ومعامالتها من أهمها مايلي:          

 :العرض  وتعني أن تحقق السياحة مقاصد الشريعة اإلسالمية وهي: حفظ الدين، حفظ العقل وحفظ النفس، حفظ المشروعية

 وحفظ المال، كما تعين اإلنسان على الذكر والعبادة، وأي سياحة تمس هذه المقاصد فهي حرام؛

 :لخبائث الكالم أو السلوك وتجنب وتعني أن تكون السياحة في مجال الطيبات سواء في المأكل أو المشرب أو ا الطيبات

 والفواحش، وهذا الضابط من موجبات تحقيق ضابط المشروعية؛

  :لقيم األخالقية عند تصبح فاحشا، وبلغة أخرى يجب أن تساهم السياحة في تنمية ا فالسياحة دون أخالقالقيم األخالقية الفاضلة

لتعاون والعفة والنزاهة : المعاملة الحسنة والصدق واألمانة والحب وا المسلم أو على األقل المحافظة عليها، ومن القيم األخالقية

 والكرم والجود وتأصيل روح ومعنى األخوة بين الناس؛

 :لوكا في كل شيء، االلتزام بالقيم اإليمانية واألخالقية يشكل الشخصية اإلسالمية المتميزة س إنالسلوكيات المهذبة السوية

 ذا من موجبات السياحة في اإلسالم؛وبذلك تعتبر رمزا لإلسالم وه

  :جتمع والدولة، وهي الضروريات فالحاجيات فالتحسينات على مستوى الفرد واألسرة والمااللتزام بفقه األولويات اإلسالمية

ت، فال يجوز وهذا يحقق التوازن المنشود في حياة المسلم، بحيث ال تطغى التحسينات والكماليات على الضروريات والحاجيا

سياحة كما ال لمسلم أن يقوم برحلة سياحية وليس عنده ما يكفيه من الضروريات والحاجيات، وال يجوز للمسلم أن يقترض للل

 يجوز له أن يسرف ويبذر في النفقات السياحية وهو معسر ومثقل بالديون؛

 :حتى ينظر إلى ادقا عن اإلسالم، ووذلك في أداء العمل السياحي من قيل شركات السياحة ليكون تعبيرا ص اإلتقان واإلحسان

ماله أو التغرير  المسلم أنه رائد وقائد وحضاري يحتذى به، وال يجوز اإلهمال والتقصير والتعدي على حقوق السائح أو ابتزاز

 يهقي(.)رواه البنه"إن هللا يحب من أحدكم أن عمل عمال أن يتقبه أو التدليس عليه، ولقد وصانا الرسول صلى هللا عليه وسلم:" 

  :قيام بفريضة فال يجوز أن تؤدي السياحة الترفيهية الى تعطيل المسلم عن الالمحافظة على الفرائض والواجبات المشروعة

عمال فقال: من فرائض اإلسالم أو ضياع واجب ديني،  ولقد أمرنا الرسول صلى هللا عليه وسلم بضبط وتنظيم األوقات و األ

 عليك حق ،وان لزوجك عليك حق فأعط كل ذي حق حقه")رواه البخاري(."ان لنفسك عليك حق ،وان لجسدك 

وردت عدة  مصطلحات تصف هذا النوع من السياحة وتختلف من مجتمع إلى آخر، لكن أكثرها انتشارا هي مفهوم السياحة الحالل:  /1-3

تعتبر أساسا منتوجا السياحة الحالل، والسياحة اإلسالمية، السياحة الملتزمة بالشريعة اإلسالمية، السياحة العائلية وسياحة المسلمين حيث 

 (Ramli ،2011)اشى مع متطلبات الشريعة اإلسالمية سياحيا يتضمن خدمات االستضافة التي تتم

كما عرفت بأنها السياحة التي تتماشى مع اإلسالم وتمس األشخاص الذين يحملون راية الدين اإلسالمي والمتمسكين بتعاليم دينهم أثناء      

 (Battour  ،.&2015) السفر

ثر وورد تعريف أخر للسياحة اإلسالمية بأنها قيام المسلمين بالسفر وزيارة أماكن خارج نطاق إقامتهم) إلى بلدان مسلمة أو غير مسلمة( ألك     

من ليلة واحدة بغرض الحج أو األعمال التجارية، الترفيهية أو األنشطة األخرى، مع توفير المرافق والخدمات لدعم هذه األنشطة شرط 

 (Ghazali ،2015) (خضوع التام إلرادة هللا وااللتزام بالشريعةال
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سعى لتقديم ت عموما يمكن القول أن السياحة الحالل: هي توجه سياحي حديث يركز على جذب واستقطاب  شريحة السياح المسلمين حيث 

لى كل ما رام ومراعاة خصوصيات السائح المسلم بإضفاء طابع إسالمي عمنتوج سياحي  وخدمات مميزة اقتصادية ترفيهية  مع احت

 تقدمه من خدمات استضافة من اجل إرضاء هذه الفئة من السياح.

 

 (OIC, 2017) تتمثل مقومات السياحة اإلسالمية في العناصر التالية:المقومات األساسية للسياحة الحالل:   /1-4

 :ام الحالل فقط ، من أهم المؤشرات في الفنادق اإلسالمية هي: ال للمشروبات الكحولية و القمار...الخ ، الطع الفنادق الحالل

اتجاه غير  بوصالت لتحديد الوجهة نحو الكعبة في كل غرفة ، ضبط وتوجيه الحمامات واألسرة في ،المصاحف سجادات  الصالة 

طق ترفيهية خاصة  ة، مالبس محتشمة لطاقم العمل ، االعتماد على التمويل اإلسالمي ، توفير منااتجاه الكعبة ، غرف خاصة للصال

 بالرجال واخرى للنساء منفصلة عن بعضها البعض.

 :تماشى مع تعاليم تالمؤشرات األساسية للنقل الحالل تشمل : النظافة، المشروبات الغير كحولية، المنشورات التي  النقل الحالل

 .اإلسالم

 :سالمية، ال ينبغي أن يكون الطعام المقدم في المطاعم حالال، ان تكون الحيوانات مذبوحة على الطريقة اإل أماكن الطعام الحالل

 تقديم المشروبات الكحولية ..

 : ة .محتوى البرامج السياحية تحت عنوان اإلسالم حيث تشمل زيارة المساجد واآلثار اإلسالمي الجوالت اإلسالمية 

 :ناسب مع المبادئ يجب أن تكون الموارد المالية الخاصة بالفنادق والمطاعم ووكاالت السفر وشركات الطيران تت التمويل الحالل

تي تشارك في هذه وبصفة عامة، يتطلب التمويل اإلسالمي المشاركة في تقاسم األرباح وخسارة بين جميع األطراف ال. اإلسالمية

 يضا التعامل بالفائدة.المؤسسة المالية كما يحظر أ

 (Ghazali, 2015) من العناصر التالية:) (Leiper1979يتكون نظام السياحة الحالل  نظام السياحة الحالل : /1-5

 ووفقا  .عبور تحدث السياحة عندما يسافر السياح من منطقة المدرة للمنطقة الوجهة عبر نقطة لمناطق المولدة للمسافرين:ا

ن رغبتهم في فالمناطق المولدة للسياحة هي منطقة سياحية مدرة للسياح منطقة اإلقامة، حيث يتم تحفيز السياح م Leiperل

 السفر إلى أماكن معينة، فاإلسالم يشجع المسلمين على السفر بغرض اكتساب المعرفة والترفيه والعبادة .

 :وصف  المناطق المقصودة للسياحLeiper ا مع اإلشارة ة المقصودة بأنها "المواقع التي تجذب السائحين للبقاء مؤقتً المنطق

السياح ليالً  بشكل خاص إلى تلك الميزات التي تساهم بطبيعتها في جذبهم )عوامل جذب السياح(". وضمن هذه المنطقة ، يبقى

يمكن أن يؤثر  لمؤتمرات وما إلى ذلك ، وعلى األقل ، ويمارسون أنشطة سياحية مثل االسترخاء والسياحة العالجية وسياحة ا

بة للسياح ومعاملتهم الدين على خيارات السياح ، وتماشياً مع القيم اإلسالمية ، يُطلب من المسلمين كمضيفين تقديم ضيافة مناس

فنادق المناسبة الباحترام. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرار السياح تجاه منطقة الوجهة ، مثل األغذية الحالل و

 وشركات الطيران.

 : هي البعد الرئيسي الثالث في "منظومة السياحةطريق العبور leiper" . يد السياحي" تولالالسياح في رحلتهم من "منطقة

قد يحتاجون  داخل مسار العبور، السياح المسلمين. "منطقة الوجهة السياحية"، يتوسط هذه الطرق ما يسمى بلدان المرور

ل هذه األنشطة يجب للمسلمين، وك العامة، أو الراحة في فنادق الطعام في المطاعم، والقيام بأنشطة ترفيهية في الحدائقلتناول 

لخدمة )الخدمات( جميع عناصر ا. أن تنفذ في إطار التعليمات البرمجية المسموح بها والقيام بما ينص عليه القرآن والحديث

ء الطيران يجذب جانب األكثر إثارة للجدل لخدمات السياحة توفير الخدمات الحالل أثناالمقدمة في طريق العبور، ربما هو ال

رويال  مثل: السياح إلى شركة الطيران ،خاصة مع وجود اختيارات واسعة من الوجبات الحالل التي يفضلها السياح المسلمون

اح المسلمين ن التي تسعى جاهدة الستيعاب السيبروناي والعربية للطيران والخطوط الجوية الكويتية هي بعض شركات الطيرا

ر فقط على تقديم تجربة الطيران الحالل أو الخدمات ال تقتص. بتوفير الطعام الحالل، وتحظر على متنها الكحول واستهالكها

الطائرة، وجود تن الطعام الحالل، ولكن أيضا في مراقبة الجوانب األخرى، مثل إدماج البرامج الدينية كجزء من الترفيه على م

، تعلن عن أوقات القرآن الكريم كخيار استماع أثناء الطيران نسخ من القرآن الكريم على متن الطائرة ، االستماع إلى تالوة

 الصالة، وتوفير مساحة صالة مقبولة في السفر مسافات طويلة وتوفير أقسام منفصلة للرجال والنساء .

 :ةاألبعاد الثالثة لنظام السياح البيئة Leiper الجتماعية والحوكمة تتأثر بعوامل خارجية، مثل االقتصاد والسياسة والثقافة ا

ل الخارجية في كثير هذه العوامل الخارجية يجب أن تكون مالئمة  لتزدهر السياحة اإلسالمية ، العوام  .والسياسات القانونية

 من األحيان تحدد حالة تنمية صناعة السياحة في الدول المسلمة.

 عناصر هامة داخل منظومة السياحة اإلسالمية أو الحاللالذي يضم  Leiper نموذج (1)ويعرض الشكل رقم 

 

 

 (: نظام السياحة اإلسالمية1الشكل رقم)
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Sedigheh ,Moghavvemi& Ghazali, Musa (2015). Understanding Islamic (Halal) Tourism :المصدر  

Through Leiperrs Tourism System, SSRN Electronic Journal . p14· 

 

 : الحالل السياحة وأهداف غايات /1-6

 ومقاصد غايات ومن أفرادها كمصدر لرفاهية اقتصادها وتخدم كمجتمع األمة تخدم أهداف إلى للسياحة دعوته وراء من الحنيف اإلسالم يهدف

 (2015)طشطوش،  الحالل السياحة

 وطرح منها، مفيدال اكتساب النافع ،وبالتالي وتقاليدهم عاداتهم على والتعرف واألمم الشعوب تفاصيل ومعرفة اآلخرين على التعرف 

 .بعيدا وديننا امتنا قيم مع المتوافق وغير الضار

 بالده إلى هاونقل واألمم األخرى الشعوب لدى الموجودة والمعارف العلوم من االستزادة خالل من وذلك :العلمية المنافع تحقيق 

 .وثقافيا اقتصاديا لتخدمهم وطنه ألبناء وتعليمها

 من النافع ونقل نه،م العبرةواخذ  وتاريخهم تراثهم على والتعرف األخرى األمم ثقافات دراسة خالل من وذلك الثقافية المنافع تحقيق 

 .بالده إلى الشعوب ثقافات

 ولغتنا وديننا تناعن ام الحسنة الطيبة الصورة وإعطاء ومنجزاتنا بحضارتنا والتعريف :اآلخرين إلى وثقافتنا ومعارفنا علومنا نقل 

 . وثقافتنا

 ط أقوى األخرى والتي قد تفضي إلى رواب تحقيق المنافع االجتماعية: وذلك من خالل تكوين الصداقات والمعارف مع الشعوب

 كالنسب والمصاهرة من خالل الزواج؛

 كذلك الراحة النفسية تحقيق المنافع الطبية: وذلك من خالل الحصول على العالجات واألدوية والعقاقير غير المتوفرة في بلد السائح و

 التي قد يجدها السائح في أثناء سياحته في بلدان غير بلده.

 بالنفع يعود بما ين،مع اآلخر التجاري التبادل إلى تهدف التي التجارية السياحة خالل من وذلك :والمادية االقتصادية منافعال تحقيق 

 اقتصاديتنا. على

 

هناك عدة فروق بين السياحة الحالل )الشرعية( وكل من السياحة الدينية الفرق بين السياحة الملتزمة، الدينية والسياحة الحالل:  /1-7

 والسياحة الملتزمة لعل أبرزها موضحة في الجدول التالي:

 

 (: الفرق بين السياحة الملتزمة، الدينية والسياحة الحالل1الجدول رقم)

 السياحة الحالل / الشرعية السياحة الدينية السياحة الملتزمة مجال المقارنة

 الكل الثقافيأماكن العبادة، التراث  التراثالطبيعة، الثقافة،  النوع / المجال

 لزيادة القيم الروحية عن طريق الترفيه لزيادة اإليمان وتعزيز القيم الروحية للتسلية والترفية الهدف

إليجاد الجانب الروحي وتهدئة الروح  للتسلية والترفية فقط التركيز

 وإيجاد راحة البال

لتلبية الرغبات والترفيه مع زيادة 

 الوعي الديني

 التوجه

 

والتحكم في المعلومات التي لفهم 

 تجذب السياح للمشاهد )المناظر(

لفهم تاريخ شخصيات ومواقع 

 أصبحت مناطق جذب سياحي

 

 

 

جعل السياح مهتمين بهدف تنمية روح 

السياحة الدينية وشرح دور الشريعة في 

شكل سعادة داخلية تتحقق في حياة 

 الناس

السياحة حيث  التكامل بين موضوع مكملة مكملة مرافق العبادة

 تصبح الطقوس جزءا من الترفيه.

 بشكل خاص حالل عام عام الطبخ أو المأكل

عالقة المجتمع و 

 طبيعة السياحة

التكامل والتفاعل قائم على مبادئ  مكمل وبهدف الربح مكمل وبهدف الربح

 الشريعة

جدول السفر أو 

 الرحالت

 حسب التوقيت في بعض األوقات في كل وقت

Jaelani, Aan(2017). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects.:المصدر 

International Review of Management and Marketing .Vol 7 . Issue 3.p30. 

. 
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واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول إلسالمية، )مركز األبحاث اإلحصائية اإلسالمية:  السياحة والتحديات أمام الفرص /1-8

2017) 

 مجزأة تزال ال ميةاإلسال السياحة سوق أن إال اإليجابية، التطورات كل من الرغم وعلى .النشأة حديثة ظاهرة اإلسالمية السياحة تعتبر

 تواجهها التي الرئيسية العقبات بعض فقط وهذه .الدينية والتفسيرات والموقع الوعي ومستوى الدخل ومستوى حالل مصطلح معنى بتنوع

 تنمية من حدت التي الخاصة التحديات بعض يلي وفيما .اإلسالمية السياحة مجال في نشاطها تعزيز في اإلسالمي التعاون منظمة دول

 .اإلسالمية السياحة سوق لتنمية أمامها المتاحة الفرص ومن المنظمة دول في اإلسالمية السياحة

 

 الفرص: .أ

 على فعليا فرتتو اإلسالمي التعاون منظمة دول من العديد أن بما :االقتصادي النمو أجل من اإلسالمية السياحية المقومات 

 ولذلك، .اإلسالمية سياحةال سوق من أكثر تستفيد أن فبإمكانها المسلمين، السياح احتياجات لتلبية األساسية والبيئة التحتية البنية

 .دانالبل هذه في االقتصاديين والرخاء النمو في حيويا دورا تلعب أن اإلسالمية السياحة قطاع تنمية شأن من فإن

 السفر بوتجار الحج بغرض األسفار لدمج اإلسالمي التعاون منظمة بلدان أمام فرص هناك :المبتكرة السياحية المنتجات 

 على تتوفر التي وجهاتلل وبالنسبة .ومبتكرة فريدة سياحية رزم لتحضير والتراث بالثقافة المتعلقة األنشطة مع التقليدية الدينية

 .للمسلم مالئمة يةثقاف سياحية برامج تصميم خالل من وتسويقها إمكاناتها لتطوير أكبر فرصة هناك فإن وإسالمية، تراثية مواقع

 العالمات ويقوتس وتحديد لتقديم هامة اتصال منصة االجتماعية اإلعالم ووسائل اإلنترنت يوفر :االجتماعية اإلعالم وسائل 

 المستهدف. الجمهور من أكبر لفئة اإلسالمية بالسياحة الخاصة والخدمات والمنتجات التجارية

 :التحديات 

 الصناعة في الحالل تخص موحدة عالمية وشهادات معايير أية توجد ال :موحدة عالمية وشهادات معايير وجود عدم 

 الشهادات نحلم اإلسالمي التعاون منظمة بلدان معظم في الوطني المستوى على رسمية هيئة هناك ليس الواقع، وفي.السياحية

 .اإلسالمية للمتطلبات وفقا والوجهات للفنادق

 كافية، مالية موارد الميةاإلس السياحة تتلق لم العالمية، السياحة صناعة في حديثا الناشئة العناصر أحد باعتبارها :المالية القيود 

 إمكاناته في رالنظ خالل من شئ النا القطاع بهذا الواجب االهتمام إيالء إلى بالمستثمرين النجاح قصص تزايد سيدفع وربما

 .المتزايد سوقه وحجم

 اجتماعية ألسباب ةمشكل السياحي القطاع في اإلناث تشغيل يعتبر المسلمة، األغلبية ذات البلدان من كثير في :االجتماعي النوع 

 نسبة فإن لي،وبالتا .اإلسالمية البلدان بعض في محرم غياب في بالسفر للنساء يسمح ال ذلك، على وعالوة .مختلفة وثقافية

 .اإلسالمية السياحة سوق نطاق خارج افتراضيا هي العالم في المسلمين السكان من كبيرة

 القيم فهم بشأن اإلسالمي التعاون منظمة دول بين فيما شاسعة فوارق هناك :اإلسالمية والمعتقدات القيم تأثير في التفاوتات 

 قطاعها ميةبتن الخاصة سياساتها في بدورها القائمة التفاوتات هذه وتنعكس األفراد، على وأثرها اإلسالمية والمعتقدات

 بعضها تتحلى وجه، أحسن على بهم وترحب السياح تجاه بأريحية المنظمة دول بعض فيه تتعامل الذي الوقت ففي.السياحي

 .بهم بليغا اهتماما تبدي وال التحفظ من بنوع

 

 واقع السياحة الحالل في إمارة دبي: -2

 .العربي الخليججنوب  العربية الجزيرة شبه السبعة.وتقع في المتحدة العربية اإلمارات إمارات هي إحدى  التعريف بإمارة دبي: /1-2

الماليين من السياح سنوياً. وتعتبر  وتشكل مركزا هاما للمال واألعمال في العالم، ووجهة سياحية يقصدها .دبي مدينة وعاصمتها

، وقد تطورت تطوراً كبيراً خالل السنوات الماضية. االقتصاد الحر والنشط في اإلمارة المتحدة العربية لإلمارات االقتصادية العاصمة

 .وتقع إمارة دبي بين إمارتي أبوظبي والشارقة .العالم أنحاءوعدم وجود نظام ضريبي لعب دورا كبيرا في جذب المستثمرين من جميع 

يعتمد وتتميز إمارة دبي بأن دخلها االقتصادي ال يعتمد على اإليرادات النفطية بشكل أساسي على عكس باقي دول الخليج العربي حيث 

% من إجمالي االقتصاد. جلبت 6اقتصاد دبي على التجارة والعقارات والخدمات المالية وأيضا على السياحة. النفط والغاز يشكلون 

 (2007)موسوعة المعرفة،  النهضة االقتصادية والعمرانية الكبيرة في دبي شهرة عالمية لإلمارة لتحتل مكانة مرموقة عالميا

ارطة السياحة العالمية وأصبحت مركزا لجذب نجحت دبي في أن تفرض نفسها كواجهة سياحية مهمة في خ سياحية مميزة:دبي كوجهة  /2-2

سياحية متعددة  الزوار من رجال األعمال والسياح ومحبي التسوق وذلك بما تمتلكه من كافة اإلمكانات والمقومات التي تجعلها وجهة

ركيزة أساسية في تحقيق النمو والتنويع  السياحةعتبر ت  االتصال والمواصالت الحديثة حيث المزايا مثل وجود بنية تحتية ووسائل

 .2018والجدول أدناه يوضح عدد زوار دبي في الربع األول من سنة.االقتصادي في إمارة دبي

 

 2018(: الزوار حسب الجنسية إمارة دبي )األعداد باأللف( في الربع األول من سنة 2الجدول رقم)

 عدد الزوار البلد عدد الزوار البلد
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 الهند

 المملكة العربية السعودية

 المملكة المتحدة

 االتحاد الروسي

 الصين

 عمان

 ألمانيا

 الواليات المتحدة

 جمهورية إيران اإلسالمية

 باكستان

 تالكوي

617 

434 

323 

259 

258 

207 

194 

180 

147 

138 

112 

 فرنسا

 مصر

 ايطاليا

 الفلبين

 األردن

 استراليا

 كندا

 هولندا

 السويد

 أخرى

103 

82 

80 

75 

54 

53 

50 

45 

42 

1,197 

 4,650 المجموع

 

 

 1ص.2018مركز دبي لإلحصاء. المصدر: 

مقصودة للسياح  حيث يتبين لنا أن إمارة دبي وجهة سياحية 2018( أعداد زوار دبي حسب الجنسية للربع األول من سنة 2يوضح الجدول رقم)

 617000لهند سائح وتصدرت الهند القائمة حيث بلغ عدد السياح القادمين من ا 4650000أنحاء العالم ، حيث بلغ عددهم من مختلف 

ام نظرا لتمتعها عسائح تليها السعودية ومن ثم المملكة المتحدة ، مما يدل على أن إمارة دبي وجهة سياحية تستقطب أالف السياح كل 

 استضافة مميزة. بمقومات الجذب السياحي وخدمات

 المية في إمارة دبي:مقومات السياحة اإلس /2-3

 :فادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بأن عدد ماليين سائح سنويًّا،حيث أ 5دبي هي  قبلة أكثر من  الفنادق الحالل

% من 60منشأة، تشكل ما نسبته نحو  401المنشآت الفندقية التي ال تقدم المشروبات الكحولية والمسجلة في الدائرة، وصل إلى 

 400ألفاً و 35حيث  أن إجمالي عدد الغرف والشقق الفندقية في هذه المنشآت وصل إلى ،  إجمالي عدد المنشآت العاملة في اإلمارة

فنادق  6عن  دبي تملك ما ال يقلّ ،   (2016)عوض هللا،  .% من إجمالي عدد الغرف المتاحة في اإلمارة40تشكل نحو  غرفة وشقة

الجوهرة مترو(  –الجوهرة للشقق الفندقية  –الجوهرة جاردنز ) فخمة تلتزم بالمعايير اإلسالميَّة، كان أولها: مجموعة فنادق الجوهرة

%، واألكثر غرابة 100ورغم حداثة صناعة )السياحة الحالل( تبلغ نسبة اإلشغال في هذه الفنادق نسبًا مرتفعة، تقترب من حاجز الـ 

معظم نزالئها من غير العرب والمسلمين؛ من بريطانيين وألمان وأستراليين، الذين فضلوها على غيرها، رغم علمهم المسبق  أن

بأنها ال تقدم المشروبات الكحوليَّة وال يُسَمح بإدخالها، وهذا بسبب تميز الخدمة التي تقِدّمها، حيث إن فنادق الجوهرة، على سبيل 

العالميَّة للجودة، كما أنها حاصلة على جوائز أخرى  9001دولة اإلمارات الحاصلة على شهادة اآليزو  المثال، هي الوحيدة في

ح به المدير العام لفنادق الجوهرة ، 2008تماني مارينا" الذي أطلقته شركة "كي إم" للعقارات في " ، ويعتبر فندقعديدة، وفق ما صرَّ

تقوم ، غرف وأجنحة، ويضم طابقًا كامالً مخصًصا للسيدات 209طابقًا تضّم  55 حيث يتكون من هو األكبر بين هذه المجموعة،

اللواتي تقتضي طبيعة عملهن السفر، فضالً  على خدمته موظفات يرتدين زيًّا شرقيًّا محتشًما، ويهدف لتلبية احتياجات سيدات األعمال

لن عدد من الشركات تطوير سلسلة من الفنادق تتواءم مع تقاليد عن حماَميآ سباحة داخليين، أحدهما للرجال واآلخر للسيدات. كما أع

اإلسالميَّة، ومن المتوقع أن تفتتح مجموعة )المال للضيافة( سلسلة من الفنادق الدوليَّة، المتوافقة مع الشريعة اإلسالميَّة؛  الشريعة

مليار دوالر سنويًّا في  12ساهمون بأكثر من بهدف االستحواذ على حصة كبيرة من سائحي دول مجلس التعاون الخليجي، الذين ي

  (2011)مدونة طريق االسالم،  .قطاع السياحة الترفيهيَّة وحدها

 تطوير آلية العتماد  : يعمل مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي ضمن ركيزة "الصناعات الحالل" على الطعام والمنتجات الحالل

تطّور السلطات خطط حيث  .والتحليل الحالل بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في هذا المجال، ودعم مختبرات الفحصالمنتجات 

إنتاج الطعام الحالل وإعطاء البراءات وتعزيز المهارات الحالية لتصبح مركزا للتجارة والخدمات الحالل.وأقيمت مساحات حالل 

ا المنطقة الحّرة لجبل علي و"التكنوبارك" ومدينة دبي الصناعية.ومن أهم منتجي متخّصصة في مناطق األعمال في دبي، بما فيه

، Hanaaya  ،Amalaالطعام الحالل في دبي "اإلسالمي فودز" و"إيفكو"اضافة الى عدة مطاعم نالت لقب مطاعم حالل مثل:

Nay Lebanese Restaurant & Lounge عالمية كبرى، وفي تّموز/ يوليو الماضي حصلت وغيرها  إلى جانب وجود شركات

شركة "نستله" في "تكنوبارك"، التي تنتج الحلويات واأللبان وغيرها، شهادة حالل من "هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس" 

 (2011، )مدونة طريق االسالمل. حيث أن جميع منتجات نستله في الشرق األوسط هي منتجات حال

 :االتجاهات اإلستراتيجية السبعة لدبي كمدينة رائدة عالمياً في االقتصاد اإلسالمي تشمل : التمويل اإلسالمي،  االقتصاد اإلسالمي

واألغذية الحالل، سياحة العائالت، واالقتصاد اإلسالمي الرقمي، واألزياء والفنون والتصميم، والتعليم االقتصادي، والمعايير 
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إلى جانب ذلك، أطلقت دبي خططاً تهدف إلى تحويلها إلى مركز عالمي  (2018والشهادات اإلسالمية. )البوابة الرسمية لحكومة دبي.

أكد تقرير لمركز دبي لتطوير .إلصدار الصكوك وتأسيس المركز اإلسالمي للحوكمة ومركز دبي للصيرفة والتمويل اإلسالمي

، تليها «األزياء المحافظة»و« السياحة الحالل»تصدرت الدول ذات البيئة األكثر تقدماً في قطاع االقتصاد اإلسالمي بأن اإلمارات 

كال من ماليزيا وتركيا، بينما جاءت سنغافورة في المركز الرابع، واألردن في المركز الخامس. وقدر التقرير حجم إنفاق المسلمين 

وفي .2021مليار دوالر بحلول عام  132م الماضي، متوقعا أن يبلغ حجم السوق مليار دوالر في العا 78على السياحة الخارجية بنحو 

إطار تطوير مضمار التمويل اإلسالمي، تبذل الجهود لالرتقاء بالصكوك اإلسالمية ليتم إصدارها وإدراجها ضمن أسواق دبي المالية، 

 (2016)عوض هللا،  لتتوافق مع أطروحات ومدلوالت الشريعة اإلسالمية

 

 عائدات دبي من صناعة السياحة الحالل:   /2-4

مؤشرات للقطاعات الحالل ضمن مؤشر االقتصاد اإلسالمي  7مؤشرات فرعية من إجمالي  6احتلت الدولة مرتبة الصدارة عالمياً في 

البيئة األكثر تقدماً ، حيث جاءت اإلمارات في المرتبة األولى عالمياً في مؤشر األغذية الحالل، والذي يصنف الدول ذات 2017- 2016

مليار  15.1في هذا القطاع، وجاءت الدولة في الرتبة الثانية بين أكبر األسواق االستهالكية اإلسالمية األكثر إنفاقاً على السياحة الحالل بـ 

ألوائل التي يقصدها احتلت اإلمارات المرتبة الثانية من بين العشرة ا2017وحسب المؤشر العالمي للسياحة اإلسالمية .2015دوالر في 

 135بقيمة إجمالية بلغت « المرتبة األولى عالمياً في إصدار الصكوك اإلسالمية»كما تصدرت دبي نقطة.   76.9السياح المسلمون ب 

لى العالميَّة للجودة؛ واحتلت اإلمارات المرتبة األولى ع 9001مليار درهم.فضال أن فنادق الجوهرة في دبي تحصلت على شهادة اآليزو 

ت مؤشر األزياء المحافظة، وحلت في المرتبة الثانية بعد تركيا بين األسواق االستهالكية اإلسالمية األكثر إنفاقا على األزياء. كما حاز

الدولة على المرتبة األولى في مؤشر اإلعالم والترفيه الحالل و مؤشري المستحضرات الدوائية الحالل ومستحضرات التجميل 

انات المنظمة الدولية التابعة لألمم المتحدة أن دبي عززت مكاسبها إليرادات السياحة في  منطقة الشرق األوسط بأكثر وأكدت بي.الحالل

 .(2015)الصمادي،  .مليارات درهم( خالل العام الماضي. 7.34من ملياري دوالر )نحو 

 خاتمة:

 -اللالسياحة الح -أصبحت ضرورة نظرا الرتفاع عدد المسلمين حول العالم ، حيث أن هذه األخيرة ال شك أن صناعة السياحة اإلسالمية 

لسائح أصبحت صناعة واعدة وسوقا خصبة تدر عوائد مادية لكونها تتماشى مع متطلبات الشريعة اإلسالمية وتراعي خصوصيات ا

لسياحية والبنية اة إسالمية تمتلك مقومات مميزة كالموقع والمعالم المسلم ، ومن خالل بحثنا هذا سلطنا الضوء على إمارة دبي كدول

يها الدائم إلى أن التحتية،  فضال عن امتالكها لفنادق تتماشى والشريعة اإلسالمية  ضف إلى ذلك جودة خدمات االستضافة فيها مع  سع

لسياحة الحالل اجعلتها تحظى بمراتب مرتفعة في سوق تكون عاصمة االقتصاد اإلسالمي ، وهذا أهلها الستحداث سياحة إسالمية مميزة 

 وتستقطب السياح من كل أنحاء العالم.

 :أفضت الدراسة الحالية إلى جملة من النتائج أهمهاالنتائج : 

 السياحة الحالل توجه سياحي حديث يسعى إلى تلبية رغبات السائح المسلم والتماشي مع الشريعة اإلسالمية؛ 

  مية مع ضرورة إسالمية البد من وجود عدة مقومات أهمها: الفنادق الحالل المنتجات الحالل والجوالت اإلساللصناعة سياحة

 توفر التمويل الحالل؛

 ير المسلمين؛سوق السياحة الحالل سوق واعدة وخصبة تجذب أعداد هائلة من السياح المسلمين وامتدت حتى لتجذب السياح الغ 

 الية  واالجتماعية؛موحدة والقيود الم عالمية وشهادات معايير وجود عدم لسياحة االسالمية أهمها:هناك عقبات وتحديات تواجه ا 

 ندقة الحالل؛إمارة دبي  من الدول اإلسالمية التي تمتلك مقومات هائلة لصناعة سياحة إسالمية متميزة خاصة في مجال الف 

  غير المسلمين والحالل إذ أنها استطاعت  استقطاب السياح المسلمين تعد إمارة دبي بمثابة تجربة ناجحة في صناعة السياحة

 وحققت مؤشرات مرتفعة في صناعة السياحة  اإلسالمية وعوائد مالية ضخمة.

 : وفي األخير يمكننا تقديم التوصيات التالية:التوصيات 

  تى غير المسلمين شريحة السياح المسلمين وحضرورة تعميم السياحة الحالل لدى كافة الدول اإلسالمية كونها سوقا واعدة تخدم

 ناهيك عن احترامها لمبادئ وتعاليم اإلسالم؛

  اضحة مبسطة ويجب على الفنادق اإلسالمية االرتقاء بجودة خدماتها لكي تنافس خدمات الفنادق التقليدية، وإعداد معايير

 للفنادق اإلسالمية حتى ال تسبب نوعاً من الغموض لغير المسلمين؛

 ى السياحة الحالل تطبيق إستراتيجية تسويقية مناسبة لتطوير السياحة بدءا من بناء الصورة االيجابية كبلد مسلم والتركيز عل

 وكافة اقتصاديات الحالل؛

 لفنادق وتسويقها أهمية وجود عالمة تجارية في مجال الفندقة اإلسالمية تضاهي العالمات العالمية، مع االنتباه إلى أسماء ا

 رة صحيحة؛بصو

 ية؛الـتأكيد على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه وسائل اإلعالم واالتصال في تعزيز أنشطة السياحة اإلسالم 
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 يس فقط لجني العوائد المالية؛العمل على تفعيل السياحة الحالل بغرض تحسين صورة اإلسالم ول 

 .تخصيص األموال الالزمة لزيادة أنشطة البحث والتطوير في مجال السياحة اإلسالمية 

 المصادر والمراجع:

 القران الكريم:

  9الروم .مكية. االية 

  13الحجرات.مدنية. االية 

 :المراجع باللغة العربية 

 (2014بوصفصاف ، فوزية .) العالمي تمرالمؤ.الحالل في الدول االسالمية : دراسة حالة ماليزيااستراتيجية تسويق السياحة 

 نيسان. 24-22اإلسالمي. كوااللمبور للتسويق الخامس

 ( 2015طشطوش، هايل .)30. مقال منشور بمجلة المحاسب العربي.العدداقتصاديات السياحة الحالل. 

 (2016بالسكة، صالح. مزياني ، نور الدين . )دنية التجربة األر-السياحية في الرفع من التنمية االقتصادية االستراتيجية  دور
 7/8والتحديات.يومي: الملتقى الدولي األول حول السياحة تحت عنوان: تسويق السياحة في الجزائر بين االمكانيات،-نموذجا

 أكتوبر .

 :المراجع باللغة االجنبية 

 Ramli Noriah(2011). Halal Tourism: the untapped market for Halal industry and its services 

, international islamic university Malaysia . state of kuwait , 24-26 january,kuwait. 

 Battour ,Mohamed .Mohd Nazari ,Ismail (2015).Halal tourism :Concepts, practises, 

challenges and future .published article in Tourism Management Perpectives  review . 

 Sedigheh ,M& Ghazali, Musa (2015). Understanding Islamic (Halal) Tourism Through 

Leiperrs Tourism System, SSRN Electronic Journal · 

 Jaelani, Aan(2017). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. 

 International Review of Management and Marketing .Vol 7 . Issue 3 

 :مواقع االنترنت 

 (2007موسوعة المعرفة.)متاح على الرابط: االمارات العربية المتحدة .https://www.marefa.org :تاريخ االطالع .

1/7/2018. 

 متاح على الموقع االلكتروني:  . السياحة الحالل . صناعة  واعدة(. 2011)ممدونة طريق االسال

https://ar.islamway.net/article/9217 :1/7/2018، تاريخ االطالع. 

 (2015الصمادي، علي). مجلة البيان االقتصادي.متاح على الرابط:. اإلمارات األولى عربياً في مؤشر االقتصــــــاد اإلسالمي 

 market-https://www.albayan.ae/economy/local2/7/2018االطالع: .تاريخ. 

 

 متاح على . » األزياء المحافظة»و« السياحة الحالل»اإلمارات األكثر تقدماً عالمياً في قطاع (. 2016هللا، سامح) عوض

 .1/7/2018تاريخ االطالع: . https://www.emaratalyoum.com : الرابط

 Organisation of islamic  coorperation(2017) , strategic roadmap for development of  Islamic 

tourism in OIC member countries, adapted from : https://www.oic-oci.org, accessed 

on 25/6/2018:  

 الطريق خارطة(، 2017سيسرك()( اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث مركز 

 . تاريخ االطالع:http://www.sesric.org، ، متاح على الموقع االلكتروني: اإلسالمية السياحة لتنمية اإلستراتيجية

25/6/2018. 

ع ، سلسلة بحوث ومقاالت في التربية الروحية ،متاح على الموقالضوابط الشرعية للسياحة (2018شحاتة ،حسين حسين)

 .25/6/2018 تاريخ االطالع:. www.Dare Lmashora.com.االلكتروني:

متاح على  .2018الزوار حسب الجنسية إمارة دبي )األعداد باأللف( في الربع األول من سنة  (.2018مركز دبي لإلحصاء)

 .1/7/2018. تاريخ االطالع: ae-https://www.dsc.gov.ae/arالرابط التالي:

 2/7/2018االطالع: .تاريخ http://www.dubai.aeااللكتروني: الموقع (.2018البوابة الرسمية لحكومة دبي)

 

 

 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          611 

 

Halal Tourism – The Modernity of Concept and Application in the Iraqi Travel 

Agencies Market 

Assist. Prof. Akram Abdulrahman ABDULKAREEM 
Tourism Sciences College, 

Al-Mustansiriyah University 

akramabdulkareem@yahoo.com 
Abstract 
The study aims to identify the extent of awareness and understanding of the managements working in the tourism 

market and travel agencies in Iraq for the halal tourism and also aims to propose some recommendations for 

adapting new approaches of work in tourism in order to develop these managements’ capabilities, The study 

problem is showed through lack of studies deals with the Halal tourism in Iraq and through the low level of 

awareness about the importance of halal tourism in the domain of traveling, the reason may be the difficulties 

experienced by the organizations working in this field according to the circumstances that Iraq been trough for 

many years and that what the study try to explain.The study adapted the descriptive method in the theoretical part 

and the interviews with many travel agencies managers in the empirical part to examine the real understanding 

and application about the Halal tourism.  

Key words: Halal Tourism, Tourism Agencies in Iraq   

 داثة المفهوم والتطبيق في سوق وكاالت السياحة والسفر في العراقح –السياحة الحالل 

 الملخص:

ة الحالل وأهميتها إدراك وفهم اإلدارات العاملة في سوق السياحة والسفر العراقي لماهيه السياحالتعرف على مدى وتهدف الدراسة الى 

وى عاٍل من في العمل ومدى امتالك اإلدارات المختلفة لرؤى بناءة ومتميزة قادرة على قيادة حركة سيييييياحية حالل بشيييييكل يحقق مسيييييت

هدف تطوير بتبني منهج العمل في السيييياحة الحالل لإلدارات السيييياحية األداء  ،وكذلك تهدف الى إقتراح بعض التوصييييات الخاصييية ب

  . قدرتها على تقديم خدمة متميزة ذات قيمة عالية بما يحقق مساهمة فاعلة في تطوير مستوى القطاع السياحي العراقي 

اهر والمتغيرات ضمن حقل مالئماً لدراسة الظواما فيما يتعلق بمنهجية الدراسة فقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، كونه يعد منهجاً 

تها، ويتعرف على العلوم اإلدارية ، حيث يقوم برصييييييد وتحليل لتلك الظواهر وتقديم المعلومات عنها مبيناً أسييييييبابها ونتائجها وتحليال

صلة ب سةمتغيرات الدرالعوامل المؤثرة فيها، وعلى الوصف التفصيلي الدقيق لكل ما توفر من األدبيات اإلدارية ذات ال وفي الجانب    ا

ن أنسيييب الوسيييائل متم اعتماد منهج المقابلة  مع عدد من مدراء وكاالت السيييياحة والسيييفر في العراق  والتي تعد الميداني من الدراسييية 

دى تبنيهم الليات وم لجمع البيانات األولية المطلوبة إلجراء الدراسيية الميدانية ،من خالل التعرف على أراء عدد من المدراء المفوضييين

 ومناهج وفعاليات السياحة الحالل.

 : السياحة الحالل ،وكاالت السفر والسياحة في العراق الكلمات المفتاحية

 المقدمة  -اوال

شعبت فروعها واضحت فعالياتها  على تماس مع معظم مجاالت ا سياحة كما كانت في اعوام خلت ، فقد ت لحياة اليومية لم تعد صناعة ال

اط االنساني بصفة وتجاوزت تلك الحدود التقليدية الضيقة الى افاق ارحب واوسع ،  وفي خضم الثورة الرقمية التي غيرت مالمح النش، 

ؤثر وتتاثر عامة وصييييييورة العمل السييييييياحي على وجه التحديد دخلت تاثيرات الحركه السييييييياحية  بقوة إلى كل مكان  للتتفاعل فيه فت

 ا السياحي .ووصورها االجتماعية والثقافية  تبنى وبشكل اساسي في كثير من االحيان على طبيعة منتجه واصبحت اقتصاديات الدول

ة هو ان النشاط ولقد رسخت النظرة التقليدية لالنشطة السياحية صورة نمطية عن ماهية السياحة ومن ابرز مالمح تلك الصورة النمطي

توجب على سييييجم مع تعاليم الدين االسييييالمي الحنيف وهي احد االشييييكاليات التي يالسييييياحي ينطوي على فعاليات وممارسييييات قد ال تن

يقية التقوم على المؤسسات االكاديمية والفكرية المتخصصه توضيح اللبس فيها ، فاالسالم بحد ذاته كاطار حياه يمثل نهضة فكرية حق

سلم واختصاره بحزمة من التعاليم والفرائض بعيدا عن حركة ى العكس من ذلك الحياه وخارجا عن اليات التغيير، بل عل حبس الفرد الم

دات المعيشيية فجوهر الفكر االسييالمي قائم على دفع الفرد نحو ممارسييه دور فاعل واالسييهام وبوتيرة اعلى في رسييم صييورة مميزة لمفر

 ،وضمن هذا الحراك االنساني المؤطر اسالميا تبرز وبوضوح ظاهره السياحة الحالل.

 عالمي سييوق يف المنافسيية على قادرة كمشييروع  جديدة وجاذبية متميزة فهي أفاقا ياحة الحالل التي نحن بصييددها تمتلكان ظاهرة السيي

سية يمكن ان تكون المحرك  بالبرامج مزدحم سيا الكبر الذي يرسم اوالمشاريع وهي بابعادها المختلفة االجتماعية واالقتصادية وحتى ال

 ية واالسالمية .صورة المستقبل في بلداننا العرب
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تحديد من وعلى صييييعيد الحركة السييييياحية في العراق ،الذي تعاني فيه معظم الجوانب االقتصييييادية بشييييكل عام والسييييياحة على وجه ال

على هذا  تاثيرات ظروف وتجاذبات مختلفة عصييييفت به خالل االعوام الماضييييية ، تاتي هذه الورقة البحثية كمحاولة لتسييييليط الضييييوء

مناهج واليات وتطبيقاته في سيييوق وكاالت السيييياحة والسيييفر العراقية وهل تتمكن تلك المنظمات من اسيييتيعاب افكار و المفهوم الحديث

صيييعوبات متاتية  عمل هذه الظاهرة ،ام ان القطاع السيييياحي العراقي مازال يتلمس اولى خطواته في هذا الجانب وهو بالتالي يعاني من

ة وافراد بل من مشيييييياكل بنيوية في القطاع ذاته ومالذي يمكن ان نعمله كمؤسييييييسييييييات اكاديميليس من فكرة المنتج السييييييياحي الحالل 

يق حركة متخصصين في مجال رسم خارطة طريق لنشاط فعال تضطلع به ادارات وكاالت السياحة والسفربالدور االبرز في سبيل تحق

 مي والعربي في هذه السوق الواعده.سياحية حالل متميزة تضع العراق ضمن مواقع متقدمه على الصعيدين االسال

ال في النشيييياط ويمكن اعتبار هذه الدراسيييية من الدراسييييات الرائدة التي تحاول رسييييم خطوط العمل والمفاهيم الرئيسييييية لمتغير مهم وفع

 السياحي والمتمثل بالسياحة الحالل وعلى وجه التحديد ضمن حقل عمل وكاالت السياحة والسفر.

 المشكلة : -ثانيا 

المتغيرات  من االتي عالجت موضييوعة السييياحة الحالل في العراق  وتحديدا في سييوق وكاالت السييياحة والسييفر كونه الدراسييات قلة - أ

سة  البحث إلى تحتاج و بالحداثة تتسم التي  سياحية المختلفة موردال يوفرلالدارات مما ، ميدانيا إختبارها و إلكتشاف جزئياتها  والدرا

 . السياحي بالقطاع الخاصة التشكيل عمليات اعتمادها في يمكن التي الفكرية والمداخل واآلليات لألفكار

 على الرغم من كونها  انخفاض مستوى الوعي باهمية السياحة الحالل لدى االدارات العاملة في وكاالت السياحة والسفر العراقي – ب

 العراقية  السياحة  ةصناع تواجهه الذي العبء إلى ذلك يرجع وقد سياحية العالمية،في الحركة ال والمتميزة الحديثة العلمية المداخل من

 التي التهديدات ايضيييا تزايد و لها التحديث و التطوير عدم و اإلهمال مسيييببات تراكم مع الراهنة المرحلة في التغيير لعمليات نتيجة

  . لها المتاحة الفرص قلة مع تواجهها

 االهمية : -ثالثا

تبنيه في مختلف البلدان  أهمية الدراسة في إلقاء الضوء على أحد أهم المنتجات السياحية  الحديثة اال وهو السياحة الحالل الذي يتمتبرز 

م ونماذج االسيييالمية والعربية كعنصييير وسيييوق واعد واحد محركات الطلب السيييياحي الفعلي والكامن ،حيث تبرز الدراسييية مالمح مفهو

شأن هذ سياحي المتميز فضال عن  تحديد مداخل العمل المختلفة التي تعتمدها عدد من الموافكارا وضعت ب نظمات والوكاالت ا المنتج ال

 السياحية بغية تحقيق مستوى أعلى من االداء في هذا الحقل.

 االهداف:  -رابعا 

ها في العمل ومدى ياحة الحالل وأهميتالتعرف على مدى إدراك وفهم اإلدارات العاملة في سوق السياحة والسفر العراقي لماهيه الس -1

 ألداء . اامتالك اإلدارات المختلفة لرؤى بناءة ومتميزة قادرة على قيادة حركة سياحية حالل بشكل يحقق مستوى عاٍل من 

ى تقديم خدمة إقتراح بعض التوصيات الخاصة بتبني منهج العمل في السياحة الحالل لإلدارات السياحية بهدف تطوير قدرتها عل  -2

 متميزة ذات قيمة عالية بما يحقق مساهمة فاعلة في تطوير مستوى القطاع السياحي العراقي  .

 فرضية الدراسة : –خامسا 

 :تنطلق الدراسة من الفرضية التالية 

فهوم وامكانيات تلك )يرتبط مستوى اداء ادارات شركات السياحة والسفر المتمثل بالبرامج المطروحة في حقل السياحة الحالل بحداثة الم

 االدارات على التطبيق(

 منهجية الدراسة : -سادسا

لعلوم اإلدارية ، اإعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، كونه يعد منهجاً مالئماً لدراسة الظواهر والمتغيرات ضمن حقل    

لعوامل المؤثرة فيها، حيث يقوم برصد وتحليل لتلك الظواهر وتقديم المعلومات عنها مبيناً أسبابها ونتائجها وتحليالتها، ويتعرف على ا

 .ف التفصيلي الدقيق لكل ما توفر من األدبيات اإلدارية ذات الصلة بمتغيرات الدراسةوعلى الوص

راق  والتي تعد من أنسب تم اعتماد منهج المقابلة  مع عدد من مدراء وكاالت السياحة والسفر في العوفي الجانب الميداني من الدراسة     

لمفوضين ومدى تبنيهم ااسة الميدانية ،من خالل التعرف على أراء عدد من المدراء الوسائل لجمع البيانات األولية المطلوبة إلجراء الدر

 الليات ومناهج وفعاليات السياحة الحالل.

 مجتمع  وحدود الدراسة : -سابعا 

لغرض  ه بغدادلغرض إختبار فرضيه الدراسة  ومن أجل التحقق من صحتها  ، فقد تم اختيار عدد من وكاالت السياحة والسفر في مدين

 تلك الوكاالت  ( مدير من المدراء المفوضين في15التعرف على اراء االدارات العامله ضمن هذا القطاع حيث تم اجراء مقابالت مع )

 مفهوم السياحة الحالل : –ثامنا 
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 : اإلسالم في السياحة مفهوم -أ

 على الحث في بقلإلسالم الس كان بل فحسب، بها عنيت التي هي أنها وصناعتها السياحة الكبرى بعلم السياحية الدول اهتمام يعني ال

 السييفر والصييحابة ذكروا اءوالخلف - وسييلم عليه هللا صييلى -محمد ونبينا الكريم بمرجعيته القرآن اإلسييالمي الدين إن والسييياحة، السييفر

 جاالتها فيم وتحددت الكريم، القرآن من آيات عدة في ذكرها تكرر مختلفة، إذ مناسيييبات في عليها وشيييجعوا بها واعتنوا والسيييياحة،

 ويحالتر ومحاولة منها، واالعتبار األولين آثار وفي الكون، في إبداع الخالق قدرة معرفة بقصييد الطبيعة في كالتأمل معينة، مناسييبات

شعوب، بين التعارف إلى والدعوة الطبيعة، جمال في النفس بالتأمل عن  وتوضيحها، يرهاوتطو واالنتقال النقل وسائل بيان أنواع و ال

 اإلسالم نأ الناس بعض يتصور الحج وقد أداء فريضة وفي بهما السفر وأثر والصوم، كالصالة الدينية الفرائض بعض أحكام وتوضيح

 هو سيالماإل إن عالمات الصيواب، من أي يحمل وال خاطئ، الكالم وهذا اإلسيالم، تشيريعات في لها مكان ليس وأنه السيياحة، يرفض

 منها، الغاية تحقيقوالسياحة  بإنجاح الكفيلة والوسائل األسس اإلسالم وضع وقد .به ما التزم إذا لإلنسان السعادة ضمن الذي هللا دين

 :( 2015الوسائل )سعاد دولي ،الياس سليمان ، هذه ومن

 ما ومنع شهوات،وال الغرائز رةوإثا الفاحشة إشاعة عن باالبتعاد التام وذلك محرمات، من به علق مما السياحي النشاط تنقية -1

 .نهودي نفسه في للفتنة يتعرض المسلم ال حتى والبدع والفسق الفتن أماكن في واختالط  وميسر خمر هللا من حرمه

 .وسنته النبي منهج على والسير مبادئه والتزام اإلسالم بأخالق التحلي -2

 تعريف السياحة الحالل -ب

الى مناطق خارج  تعرف السيييياحة بحسيييب منظمه االمم المتحدة على انها " مجموعه الفعاليات والظواهرالتي تنشيييا نتيجة انتقال االفراد

 مفهوم نع كثيرا يختلف ال الحالل السييييييياحة وتعريف(   1975سيييييياعة " )محمود كامل ، 24اماكن اقامتهم المعتادة لفترة تزيد عن 

 خالف ال أمر هوو ،) والشيييريعة والعادات يخرق القيم ال فيما أو(،)هللا يغضيييب ال فيما( عبارة بزيادة لكن عليه، المتعارف السيييياحة

 .( 2013العالم )نضال حمدان ، دول كافة في به ويعمل بل عليه،

 العائالت قصيدهات أن يمكن وجهات توفر السيياحة التي يمكن ان  لونا من الوان الحالل، السيياحة وفي ظل هذا المفهوم يمكن ان تعتبر 

م ال فنادق وتضييم الشييريعة، بقواعد الملتزمة المسييلمة  والنسيياء، لالرجا بين تفصييل صييحية ومرافق سييباحة وحمامات الكحوليات، تقدِّ

م الصالة   أوقات عن تعلنو الخنزير، لحوم أو الكحولية المشروبات متنها على تُقَدَّم ال جوية رحالت أيًضا الحالل السياحة صناعة وتقدِّ

سياحة من النوع هذا ينحصر وال، ترفيهيَّة دينية برامج وتعرض المقاعد، جيوب في وتقدم مصاحف  بل فقط ، ارواآلث الشواطئ في ال

 راوية،الصييح والسييياحة واألسييواق، المعارض وسييياحة والندوات، المؤتمرات وسييياحة العالجية والسييياحة الرياضييية السييياحة هناك

 . (2010األنواع )مجلة الوعي االسالمي ، من وغيرها ية،الريف السياحة

 هذه تؤكدو النوع السيييياحي  هذا في المتخصيييصييية الوكاالت تقدمه الذي للمنتوج أسييياسييييا مكونا الثقافي البعد يبقى أخرى، جهة من 

 الحضييياري إلرثوا التاريخ الكتشييياف كأداة اإلسيييالمية، البلدان اتجاه في بالسيييياحة النهوض األسييياسيييية أهدافها بين من أن الوكاالت،

سياحي المجال في األعمال وفرص الثقافية بالتبادالت النهوض أن تعتبر كما .لإلسالم المسلمين  فصفو في "تضامنيا حسا يحدث" ال

 ( 2013،)نضال الحمد

 في وهو .الدول هذه يف السياحية والمنشآت الفنادق تقدمه فيما القاعدة وليس االستثناء هو زال ما الغربية، الدول في المسلم السائح إن

 اتجاه له توفر يالت الذكية، الهواتف مثل إلكترونية، أداة يحمل كما تحديدا، الحالل الطعام طلب في نفسييييه على يعتمد األحيان أغلب

 عربيةال المطاعم من سييييواء حالل، وجبات على الحصييييول في صييييعوبة توجد ال بريطانيا مثال  وفي .فيه ينزل مكان أي في الكعبة

 إلى الحالل األطعمة اأيض وتنتشر .الحالل اللحوم تبيع التي ماركت السوبر منافذ من أم البريطانية، المدن كافة في المنتشرة واآلسيوية

 المدارس من روالكثي فنادق وسييلسييلة ، وويمبلي وتويكينهام أسييكوت نوادي منها يذكر والتي الرياضييية، والمنشييآت األندية من الكثير

 طلبها.ي لمن حالل منتجات مطاعم فيها تقدم ال بريطانية مدينة توجد وقلما .الحكومية المستشفيات وحتى الدراسية والكليات

بادل الثقافات تويهدف النشاط السياحي من المنظور االسالمي الى عدد من االهداف والمقاصد منها ماهو على الصعيد االجتماعي حيث 

ي حيث تسييهم العادات والتقاليد المختلفة للشييعوب اضييافة الى مقاصييد اقتصييادية وفكرية بل وحتى على المسييتوى السييياسييوالتعرف على 

 (2014السياحة كنشاط مهم في توثيق االواصر بين البلدان المختلفة )صالح الدين فهد ،

 اشكال السياحه الحالل واهميتها : -ج

 -مية ويمكن أن نذكرعدد منها على سبيل المثال ال الحصر وكالتالي :تعددت اشكال السياحة في ظل الرؤية االسال 

اكن والمواقع ـيييييي سياحة االستطالع واالستكشاف ويمكن تسميتها بالسياحة الجغرافية، التي تهدف إلى التعرف على التضاريس واألم 1

 الطبيعية المختلفه.

صييياب رويح عن النفس، وقد أمر اإلسيييالم بالترويح عن النفس الن النفس تلسيييياحة الترويحية)سيييياحة الترفية( والغاية منها هو التا -2 

 بالملل والكلل حيث قال عليه الصالة والسالم:" روحوا القلوب ساعة" .

  .لسياحة العلمية والتي غايتها هي الدراسة واالستزادة من العلم والمعرفةا-3

  · والتعرف على ثقافات وتراث الشعوبلسياحة الثقافية لمشاهدة المعالم التاريخية الحضارية ا-4

 السييياحة الدينية )اإليمانية( والتي غايتها التعبد وتغذية الروح وهي التي تكون لألماكن المقدسيية والبقاع الطاهرة. )سييعاد دولي ،الياس-5

 (2015سليمان ،
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ؤدي هذا النشيياط النشيياط السييياحي العالمي وياما بالنسييبة الهميه النشيياط السييياحي الحالل فهو اليوم يحتل موقعا متميزا ضييمن خارطة 

 -ادوارا مهمه يمكن ايجازها بالنقاط التالية :

 زيادة فرص العمل ومصدر رزق مهم إلعداد هائلة من الناس على امتداد العالم اإلسالمي. -1

لعربية اوعن امتنا تسييياهم في بناء حوار إنسييياني بين الناس والحضيييارات وتعطي الصيييورة الحقيقة المشيييرقة عن اإلسيييالم السيييمح  -2

   .واإلسالمية ذات التاريخ العريق

 تنمي التقارب البنَّاء بين المسلمين وغيرهم من األمم. -3

قبل وذلك استنادا يعتبر هذا النشاط المحرك االقتصادي االبرز والذي سيحتل موقع الصدارة على قائمة االنماط السياحية في المست -4

% 9 ووفقًا إلحصاءات منظمة السياحة العالمية حيث شكلت السياحة الحاللصصة الى دراسات ورؤى مؤسسات اقتصادية متخ

مليار  126.1زادت قيمتها لتصييل إلى  2011مليار دوالر، وفي عام  90وبلغت قيمتها نحو  2010من إجمالي قطاع السييياحة عام 

، أي 2013م مليار دوالر عا 140م ليبلغ % من إجمالي دخل السييييياحة العالمية، ثم ارتفع هذا الرق12.3دوالر، أي شييييكلت نسييييبة 

حتى عام  % سيينويًا5% من إجمالي دخل السييياحة العالمي، وتشييير بعض التوقعات إلى نمو قيمة سييوق السييياحة الحالل بنسييبة 13

 (2016،  مليار دوالر، وال يتضمن هذا الرقم الرحالت الدينية للحج والعمرة.)عالء الدين البشبيشي 192، لتصل إلى 2020

 ي العراق:وكاالت السياحة والسفر ف -تاسعا 

سيس توماس كوك لمحة تاريخية : من المعروف ان تاريخ وكاالت السياحة والسفر العالمي الحديث بصيغته المهنية الصرفة بدأ بتا -أ

ا ومنلوكالته الشيييهيرة في القرن التاسيييع عشييير و رسيييمت هذا الخطوه الخط االول لصيييناعة ازدهرت وتطورت حتى وصيييلت في ي

 الحاضرالى عالم متكامل من االليات والمناهج والتكنولوجيا المتقدمة تغطي في نشاطها كافة انحاء العالم .

امت شركة قحيث  1925اما على مستوى العراق فيمكن اعتبار ان اولى اسس عالم وكاالت السياحة والسفر في العراق بدات عام 

شركة االتوماس كوك بفتح فرع لها في مدينه بغداد في  م تقوم بتنظيم شارع الرشيد وذلك في حزيران من ذلك العام  حيث كانت ال

ة السكك الحديدة رحالت مرزومة وافدة الى العراق من عدد من البلدان االوربية ،بالتعاون مع مكتبها الفرعي في العراق ومع شرك

 العراقية .

 ،وشييهدت 1952سييومر للسييفر والسييياحة والتي تاسييسييت عام اما اول شييركة سييياحة وسييفر وطنية تاسييسييت في العراق هي شييركة 

ي يعتبر والذ 20صدر قانون رقم  1960شركات سياحيه في العراق وفي العام  10تاسيس  1960ولغايه  1952الفترة بين عامي 

قطاع وازدياد ال والذي جاء نتيجة لتطور هذا 1967لسنه  47اول قانون ينظم عمل شركات السياحة في العراق ثم تبعه قانون رقم 

 الشركات العاملة فيه .

القطاع وفي  تاسييسييت رابطه السييياحة والسييفر العراقية وهو مايعد انتقاله نوعية على مسييتوى تنظيم العمل في هذا 1970وفي عام 

 هضييةن(،وشييهدت فترة الثمانينات من القرن المنصييرم 2010تاسييس المكتب الوطني للسييياحة والسييفر )هديل الحسيين ، 1975عام 

ركات السياحة شسياحية متميزة متمثلة في انشاء فنادق لسالسل عالمية مثل الشيراتون والميريديان وغيرها كذلك تطور في عالم 

ة مناحي والسييفرالعراقية ولكن مع ظروف الحرب ومن ثم الحصييار االقتصييادي وصييوال الى االحداث االخيرة التي اثرت على كاف

منيه، تاثرت ناعة السيييياحة والسيييفر التي تعتبر االكثر حسييياسيييية تجاه التطورات والظروف االالحياه في العراق ،وبالطبع فان صييي

 المنظمات العاملة في هذا القطاع وبشكل كبير .

بالتصاعد  لكن على الرغم من ذلك شهدت الحركة السياحية نموا وتطورا لقطاع السياحة الدينية على وجه الخصوص و الذي اخذ

لتي اخذت بتنظيم سنوات االخيرة فضال عن ازدياد كبير في اعداد شركات ووكاالت السياحة والسفر العراقية اوبوتيرة عالية في ال

ن واذربيجان التي تعد الرحالت الوافدة للعراق  والمغادرة الى دول العالم كافة بالذات الى الدول االقليمية مثل تركيا ومصييييير ولبنا

 الوجهات االبرز .

 لشركات ووكاالت السياحة والسفر في العراق .مؤشرات النشاط  -ب

شركات والفنادق وكافة ال سياحة العراقية المؤسسة الرسمية المسؤولة عن منح التراخيص واجازة ال سياحية تعتبر هيئة ال مرافق ال

ة الصعد وفي كاف وتعد الهيئة هي المصدر الرسمي المسؤول عن تقديم االرقام والمؤشرات التي تبين مستوى النشاط السياحي على

سييياحة مسييتقلة   كافة محافظات العراق عدا محافظات اقليم كردسييتان الثالث )اربيل ،دهوك ،سييليمانيه (حيث توجد في االقليم هيئة

لسياحة والسفر وللعامين ،لذا تم اعتماد االرقام والبيانات التي اصدرتها الهيئة  في هذه الدراسة لتحديد الخط البياني لعمل شركات ا

هو ( شركة و703( الى )512( حيث تبرز هذه االحصاءات ارتفاع عدد شركات السياحه والسفر في العراق من)2017_2016)

ت مدينه بغداد في مؤشر يعتبر ايجابيا ودليل على حركة دؤوبه تدفع بالمستثمرين الى االقبال على فتح عدد اكبر من الشركات وكان

 . 2017( شركه عام 418شركات حيث بلغ عددها)صدارة المدن التي تفتتح فيها هذه ال

لمتحققه من هذا اوعلى صيييعيد االيرادات المتحققة وكما ذكرنا فان النشييياط السيييياحي االبرز هو السيييياحه الدينية وبلغت االيرادات 

ان نشيييياط بع فوبالط 2017( مليون دوالر عام 100.56( مليون دوالر وارتفع المبلغ الى مايقارب  )96.36) 2016النشيييياط عام 

ل اال ان محدودية الشييركات السييياحية ينحصيير في برامج السييياحة الدينية التي التتعدد فعالياتها والتي تعد جزء من السييياحة الحال

 (.2018البرامج يحصر نشاط تلك الشركات في صيغ واطر محددة  )هيئة السياحه ،

 

 الدراسة الميدانية : –عاشرا 

سة الميدانية اعت سشملت الدرا سياحة وال شركات ال سلوب المقابلة الميدانية مع عدد من المدراء المفوضين ل فر في مدينة بغداد ماد ا

 ( من المدراء لشركات السياحة والسفر في بغداد .15حيث تمت مقابله )

لك االدارات ترة حيث تم توجيه عدد من االسييئلة التي يهدف الباحث من خاللها الى معرفة مالمح مفهوم السييياحة الحالل ومدى قد

 على استعياب هذا المنتج السياحي الحديث وحجم الفرص التي يمكن  ان يوفرها دخول الشركات في هذا المضمار .

ولقد تم تقديم عدد من النقاط واالسييييئلة التي يمكن ان يسييييتشييييف من خالل اجاباتها تحديد القدرة التي تمتلكها الشييييركات العاملة في 

حجم التهديدات التي قد تعصييف بعملها في ظل الظروف الحالية ،وسييعى الباحث من خالل المقابالت الى القطاع السييياحي وماهيه 
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تقديم فكرة وتعريف اكاديمي عن ماهية الموضييييوع الذي تعالجه الدراسيييية وهل يمكن للسييييوق العراقية ان تنفتح على برامج حديثة 

 ومتميزة .

 

 االستنتاجات: –حادي عشر 

 

سبييمتلك العراق االمك -1 سياحي في  شاط ال سياحية التي يمكن اعتمادها من قبل الجهات المسؤولة عن الن ل تحقيق طفرة انات ال

ي يتمثل متميزة في نشيييييياط السييييييياحة الحالل من خالل تنوع البرامج السييييييياحية وعدم  االعتماد على نوع واحد والذ نوعية

متطورة تضييييع يمكن من خاللها بناء برامج سييييياحية متنوعة وبالسييييياحة الدينية وبالتالي فان هذا التنوع يمنح فرصيييية كبيرة 

قطاع  القطاع السيييييياحي في موقع متقدم على خارطة مواقع الجذب في المنطقة وبما يتناسيييييب مع حجم التطور الذي يشيييييهده

 السياحة الحالل على مستوى العالم العربي واالسالمي.

ج المقابلة ان الت السييياحة والسييفر العراقي حيث ظهر ومن خالل نتائحداثة مفهوم السييياحة الحالل بالنسييبة للعاملين في وكا -2

لحالل ولم يفهموا اغلب المدراء لم يدركوا حقيقة مفهوم )السيييياحة الحالل( ولم يميز معظمهم بين السيييياحة الدينية والسيييياحة ا

داثة المفهوم جمله اسييباب اولها ح ان السييياحة الدينية هي لون ونشيياط من الوان وانشييطة السييياحة الحالل وقد يرجع ذلك الى

لحديثة فلم تعمد ابحد ذاته فلم يتم اجراء دراسيييات او الترويج لبرامج تسيييويقية فعاله في سيييبيل نشييير ثقافة المفاهيم السيييياحية 

سياحة الى اقامة مؤتمرات علمية ومعارض  سفر او هيئة ال سياحة وال شركات ال ياحية او سالمؤسسات االكاديمية وال رابطة 

 لتقيات تنشر افكار وبرامج واليات العمل السياحي الحديث .م

شهادات خارج سباب اخرى منها ان عدد غير قليل من المدراء الذين تمت مقابلتهم هم من حمله ال ضافة ا التخصص  ويمكن ا

في العمل  علمياالكاديمي السياحي وهو امر يصعب معه توقع ان تقدم تلك الشركات برامج محترفة سياحيا لغياب العنصر ال

 السياحي.

لسييياحة الحالل الصييورة النمطية المتكررة للبرامج السييياحية الخاصيية بالسييياحة الدينية كاحد االنشييطة المنظوية تحت مظلة ا  -3

لة ببرامج حيث تبين من خالل نتائج الدراسيييييية الميدانية ان اغلب ان لم تكن كل البرامج هي نسييييييخ مماثلة لبعضييييييها والمتمث

في مدينه  ات المواقع الدينية في مواقع محددة مثل مدن كربالء والنجف وسييامراء اضييافة الى مواقع محددةتنحصيير في زيار

 وتلك البرامج،بغداد كالكاظمية ومرقد االمام االعظم ابي حنيفه النعمان في االعظمية ومرقد الشيييييييخ عبد القادر الكيالني 

ة  تدعم تلك الرغم من توفر امكانية تعزيزها بانماط سييييييياحية سيييييياند التتميز بالتنوع او التعدد بل ذات صييييييبغة متماثلة على

ل واحة عين البرامج وتضييفي عليها مسييحه متميزة فمثال وجود مواقع اثرية ومواقع للسييياحة العالجية في محافظة كربالء مث

 تمر قد يمنح الفعاليات السياحية تنوعا متميزا يمكن الشركات من جذب عدد اكبر من السياح . 

ة الحالل وذلك من خالل نتائج الدراسة الميدانية تبين عدم وجود رؤيه واضحه متعلقه ببناء اسس لنشاط سياحي متميز للسياح -4

يث حعلى المسييتوى  الرسييمي المتمثل برابطة وكاالت السييياحة والسييفر اوهيئة السييياحة وعلى مسييتوى الشييركات الخاصيية 

نسيق مثال جهات على توفير حزمة من الخدمات السياحية الحالل فاليوجد تالتوجد مرتكزات واضحه تعمد من خاللها تلك ال

ممارسييية  بين فنادق الدرجة الممتازة واالولى ينتج عنه منتج سييييياحي متكامل يلبي حاجات ورغبات السييييائح الذي يرغب في

 انشطةالسياحة الحالل .

احة الحالل سييوق شييركات السييياحة والسييفر لمفهوم السيييمن خالل ماتقدم تبين عدم وجود ادراك من قبل االدارات العاملة في  -5

روف ظومايضمه من طيف واسع من الخدمات والبرامج المتنوعة وصعوبة تطبيق اليات ومتطلبات السياحة الحالل في ظل 

 بيئة العمل الحالية نتيجة الظروف التي يمر بها العمل السياحي في العراق بصورة عامة .

صير وحجم االقتصيادي الذي يحمله النشياط السيياحي االسيالمي وحجم قوى الطلب الكامن لهذا العنعدم معرفة واضيحة للبعد  -6

اق وبالتالي الفرص الذي يمنحه هذا العنصيير في ظل المؤشييرات العالمية التي اشييرت ارتفاع متميز لعدد السييياح ومعدل االنف

ن ينضييم اليها ااد السييياحة الحالل والتي يمكن للعراق ارتفاع مسييتوى الدخل لعدد من الدول التي تعد مواقع جذب متميزة لرو

 مع وجود امكانيات كبيرة النشاء حركة سياحة حالل متطورة.

 ثاني عشر – التوصيات 

نشاط السياحة  ضرورة ان تلتفت الجهات الرسمية المسؤولة عن النشاط السياحي العراقي الى االهمية القصوى التي يتمتع بها -1

عبر تظافر  حركة السياحة العالمية ،وبالتالي البد من العمل على ارساء اسس لنشاط سياحي حالل وذلكالحالل على خارطة 

 كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية .

رات سييييوق على ادارات وكاالت السييييياحة والسييييفرالعراقية ان تطور من قدراتها الفكرية والمهنية بحيث تكون مواكبة لتطو -2

لى تلك االدارات علي تعمل على اسيتيعاب االفكارو المناهج واالليات الحديثة ،وفي مقدمة ذلك يتوجب السيياحة العالمية وبالتا

ا العمل في العمل وبشييكل حثيث على فهم حقيقة منتج السييياحة الحالل التي نحن بصييددها ومعرفة الفرص الكبيرة التي يمنحه

 هذا الحقل السياحي الحديث.

سياحة الد -3 هذا النوع  ينية التي تشهد حركة متميزة في العراق وذلك لتشمل انواع وانشطة متسقة معضرورة تطوير برامج ال

يادة ايام زالسييييييياحي كاضييييييافة زيارات لمواقع اثرية وثقافية وطبيعية وعالجية ممايمنح بعدا اكبر لتلك البرامج فضييييييال عن 

 البرامج السياحية وبالتالي ارتفاع معدل االنفاق للسائح الواحد.

ذلك عبر عدد بتوى البرامج التسييويقية السييياحية والتي من خاللها يمكن اسييتقطاب عدد اكبر من السييياح ويمكن القيام رفع مسيي -4

 من االجراءات وكالتالي:
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ية ات التقنية الحديثة المتمثلة بمواقع التواصييييييل االجتماعي والتكنولوجيا الحديثة للترويج عن االلوان السييييييياحاعتماد االلي-أ

 يمتلكها العراق باالتساق مع االمكانات السياحية الدينية التي تتميز بشهرة واسعة .الحالل التي 

سييييفارات والممثليات السييييياحية العراقية في السييييفارات في الدول االسييييالمية والعربية وذلك من خالل اقامة تفعيل دور ال-ب

 ي العراق .فان يوفرها نشاط السياحة الحالل معارض سياحية ومؤتمرات يكون هدفها التعرف بالبرامج السياحية التي يمكن 

ف البرامج التسيييويقية شيييريحة متميزة من السيييوق السيييياحي والتي تشيييكل قوى الطلب الكامن والذي يمكن يجب ان تسيييتهد-ج

 تحفيزه القتناء منتج السياحة الحالل.

كون تكامل لمؤسسات السياحية بحيث يضرورة رفع مستوى الوعي باهمية نشاط السياحي الحالل بين كافة اوجه الفعاليات وا -5

شمل الف شبكه متعاونه ت شاء  سياحية لتكوين حزمة من الخدمات المتطورة فمثال البد من ان شآت بين طيف المرافق ال نادق ومن

 االيواء المختلفة وكذلك المؤسسات الترفيهية المختلفة التي يمكن ان تعمل ضمن مظلة السياحة الحالل.

عمل على  ادراك تلسيياحة والسيفر باقامة دورات تدريبية لمنتسيبيها والعاملين فيها واالدالء السيياحيين ضيرورة قيام وكاالت ا -6

تعاون مع واسييييييتعياب مفهوم السييييييياحة الحالل وبناء كوادر مدركة للقيمة التي يحملها هذا النشيييييياط ،ويتم ذلك من خالل ال

 لعملي.التعشيق والتكامل بين الجانب النظري العلمي واالمؤسسات االكاديمية والمعاهد السياحية والفندقية لضمان 
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Abstract 
This paper aims at highlighting the importance and role of integrated marketing communications in supporting 

and developing Halal tourism, which is witnessing unprecedented competition between Islamic countries and 

others as a new model and a promising industry targeting a specific and growing market segment of Muslim 

tourists or other committed They are looking for tourism that respects the teachings of Islamic law. Malaysia, 

Turkey, Indonesia and the UAE have been among the best destinations for tourists in recent years, so we have 

taken Indonesia as a model that has made progress in ranking over the past three years according GMT Index for 

OIC 2018. In this study, we concluded that the committed tourist is highly influenced by the means of marketing 

communication and makes it more popular towards resorts, hotels and tourist destinations in order to support and 

develop the markets of the host countries. This is the evidence of Indonesia's adoption of the marketing 

communication strategy and its development in the field of Halal tourism  .  

 دور االتصاالت التسويقية المتكاملة في دعم وترقية  السياحة الحالل

 اندونيسيا انموذجا

 :الملخص

ة الحالل التي تشهد الورقة البحثية من اجل تسليط الضوء على أهمية ودور االتصاالت التسويقية المتكاملة في دعم وتطوير السياح جاءت هذه

حددة ومتزايدة متنافس شديد منقطع النظير بين الدول اإلسالمية وغيرها باعتبارها نمطا حديثا وصناعة واعدة تقوم على استهداف شريحة سوقية 

ر كل من ماليزيا وتركيا تتمثل في السياح المسلمين او غيرهم من الملتزمين الذين يبحثون عن سياحة تحترم تعاليم الشريعة اإلسالمية. وتعتباألهمية 

حققت تقدما ذجا ذلك انها واندونيسيا واالمارات من افضل الوجهات لدى زبائن هذا النوع من السياحة في السنوات االخيرة، وعليه اتخذنا أندونيسيا نمو

خالف  ( بين دول منظمة التعاون االسالمي يستدعي البحث عن االسبابGMTI 2018في الترتيب خالل الثالث السنوات االخيرة حسب مؤشر )

كبيرة  تأثر بدرجةيالدول االخرى فمنها من حافظت على ترتيبها واخرى تراجعت الى مراتب دنيا. وخلصنا في دراستنا هاته الى ان السائح الملتزم 

مي أسواق البلدان المضيفة بما تقدمه وسائل االتصال التسويقي وتجعله اكثر اقباال تجاه المنتجعات والفنادق والوجهات السياحية الحالل بشكل يدعم وين

 ل.وخير دليل على ذلك ما نتائج تبني أندونيسيا الستراتيجية االتصال التسويقي  وما حققته من تطور في مجال السياحة الحال

 مقدمة :

شكل قطاعا هاما تلقد حظيت السياحة اليوم في عالمنا المعاصر بمكانة  هامة ضمن اهتمامات وأولويات الحكومات وصناع القرار باعتبارها 

 1.5اذ بلغت نحو  وحيويا ودعامة من دعامات االقتصاد في كثير من البلدان الى حد أصبحت فيه السياحة األكثر نموا في العالم من حيث عائداتها

زيا، تركيا، االمارات . و بالمقابل تنامى االهتمام بنوع جديد من السياحة هو السياحة الحالل في كثير من الدول مثل مالي2015ريليون دوالر عام ت

سنويا    4.7و معدل نمبالعربية المتحدة وغيرهم. ويعد هذا النوع جدير بالرعاية والدعم لكونه قطاعا واعدا اذ بلغت عائدات السياحة الحالل حوالي 

 . 2020مليار دوالر بحلول عام  200تفوق نمو السياحة العادية تؤول الى الزيادة لتصل الى 

او الترويج لهذه  ان رغبة هذه الدول في تطوير بلدانها وزيادة مواردها وعائداتها وتنويع مداخيلها تجعلها تعمل جاهدة من اجل التعريف

الل وأماكن اقامتهم ر من السياح المسلمين وغير المسلمين بإعطائهم جميع المعلومات عن الوجهات السياحية الحالسياحة الحالل التي تستهوي الكثي

لسياحة لخير دليل والخدمات والمنتجات الحالل وغيرها مما يبحث عنه السياح المسلمون على الخصوص. ولعل معرفة ما أنفقه السائح الملتزم على ا

 .2016ر دوالر سنة مليا 150على ذلك حيث بلغ 

ئهم نجد االتصاالت وباعتبار التسويق فلسفة ورؤية تهتم وتعمل على معرفة احتياجات الزبائن وتلبيتها والسعي الى ضمان ارضائهم ووال    

يتحولون -السياح -ن دفوالتسويقية المتكاملة احدى االليات الفاعلة في الوصول الى السوق كونها تقدم رسائل ومعلومات تجعل هؤالء الزبائن المسته

لورقة البحثية نحو منتجات وخدمات المؤسسات سواء عن طريق اإلعالن، التسويق المباشر ،ترويج المبيعات ،االنترنت وغيرها ولهذا جاءت هذه ا

 لتسليط الضوء على إشكالية هامة تتمثل في ما يلي :

 في ترقية وتطوير السياحة الحالل ؟ الى أي مدى يمكن لالتصاالت التسويقية المتكاملة ان تساهم    

ت وألجل االجابة عن االشكالية المطروح لجأنا الى اسلوب دراسة الحالة لحالة اندونيسيا والتي اثبتت من خالل نتائجها المحققة في السنوا

ذلك إلمكانية تبني استراتيجيتها من طرف  الخمس االخيرة وذلك لتوافر المعلومات وتوافر االداة لقياس اداءها، واستخدام ايضا المنهج االستقرائي

 وجهات اخرى لهذا النوع من السياحة.    
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 االيطار النظري لمفاهيم الدراسة

 

 أوالً: مفهوم السياحة الحالل وأشكالها

( أنها 1995)قبل تعرضنا إلى مفهوم السياحة الحالل يجدر بنا أن نشير إلى تعريف السياحة، حيث تعني حسب المنظمة الدولية للسياحة 

 .1الرحالت الترفيهية التي تحمل في مضمونها مجموعة األنشطة الموجهة لتحقيق هذا النوع من الرحالت، وتساعد على سد حاجيات السائح

 تعريف السياحة الحالل: -1

 .2متطلبات الشريعةتتمثل السياحة الحالل أساًسا في المنتجات السياحية والخدمات التي تقدم للضيوف المسلمون التي تتوافق مع 

ن النساء كما تمثل خياًرا للمسلمين الذين يتجنبون منتجات السياحة التقليدية مراعاة للضوابط الدينية مثل القيود المتعلقة بالتمتع المشترك بي

لحم الخنزير والنبيذ. من هنا وانطالقا والرجال في األماكن العامة مثل الشواطئ وحمامات السباحة وتقاسم األواني في الفنادق والمطاعم، حيث يتم تقديم 

في مضمونها أو مقصدها عن السياحة التقليدية إال في كونها تركز على مراعاة الضوابط  3من التعاريف السابقة نجد أن السياحة الحالل ال تختلف كثيًرا

و الشراب وحتى اللباس وطرق اللهو الخالية من االختالط وما والقواعد الشرعية اإلسالمية، بمعنى كل ما يبيحه هللا عز وجل سواًء ما تعلق بالطعام أ

 شابهه.

 أشكال السياحة الحالل: -2

 :4وتتعدد أشكال وأنواع السياحة الحالل وذلك حسب الغرض منها

ن فاصيل الكوسياحة االستكشاف واالستطالع: كما تسمى أيضا بالسياحة الجغرافية التي تُعنى بالتعرف على التضاريس واألماكن وت -

 المختلفة؛

القلوب ساعة  روحوا»السياحة الترويجية )الترفيه(: وهدفها الترويح عن النفس، وقد حث عليها النبي محمد صلى هللا عليه وسلم:  -

 ؛«وساعة

 رحة وغيرها؛السياحة الدينية )اإليمانية: والهدف منها التعبد وتغذية الروح، وتكون األماكن المقدسة والبقاع الطاهرة واألض -

 ياحة العلمية: ويهدف السائح من ورائها إلى الدراسة واالستزادة من العلم والمعرفة؛الس -

 السياحة الثقافية: ويهدف السائح إلى مشاهدة المعالم التاريخية الحضارية والتعرف على ثقافات وتراث الشعوب. -
 

 األهمية االقتصادية واالجتماعية للسياحة الحالل -3

من سوق السياحة العالمية، وتتربع على عرش أسرع  %10اإلسالمية تطوًرا ملحوظا في أنحاء العالم، حيث تمثل تعرف السوق السياحية 

لشريعة القطاعات نمواً وهذا لما حققته من ثروات )إيرادات مالية( من جهة، وحرص السائح المسلم على التوجه نحو األماكن والفنادق الملتزمة با

 :5تعرض أوجه األهمية االقتصادية للسياحة الحالل في اآلتياإلسالمية، ويُمكننا أن نس

ائلة من المسلمين زيادة وتوفير فرص العمل: حيث تعتبر مصدًرا هاًما للكثير من األسر وهذا ما يجعلها أيًضا مصدر رزق لألعداد اله -

 العاملين في المجال السياحي؛

 كثيرة تمتلك من األمم، مما يجعل الدول اإلسالمية خصوًصا وأن هناك دوال تساهم في تنمية التقارب البناء بين المسلمين وغيرهم من -

 المقومات السياحية الهائلة ما يميزها بذلك؛

لتاريخ العريق االعمل على بناء حوار إنساني بين مختلف األجناس والحضارات ما يجعلها تعطي الصورة الحقيقية لإلسالم السمح وعن  -

 للبالد اإلسالمية.

لمستوى المعيشي بنا أن نشير إلى أن السياحة الحالل تمكن من تحقيق اإليرادات والمداخيل بالعملة الصعبة وهو ما يحسن من ا كما يجدر

 للمجتمعات المضيفة وينمي اقتصاداتها.

 ثانيا: مفهوم االتصاالت التسويقية المتكاملة وعناصرها
كوناته بدءا من المنتج يسية للمزيج التسويقي  ويعتمد نجاح هذا األخير على نجاح متعتبر االتصاالت التسويقية المتكاملة احدى العناصر الرئ

ي يساعده على اختياراته وانتهاء بالتوزيع ،ولهذا فان  المستهلك يبحث عن المعلومة ويحللها ويقارن بين محتويات الرسائل المنقولة اليه بالشكل الذ

 ما تسعى عناصر االتصاالت التسويقية الى ضمانه  . الشرائية سواءا من المنتجات او الخدمات وهذا

 مفهوم االتصاالت التسويقية المتكاملة: -1

التنسيق بين النشاط الترويجي وبقية الجهود »لقد تعددت تعاريف االتصاالت التسويقية المتكاملة، وتضمنت أوجها للتعاريف، فقد عرفت بأنها 

 .6«دمة والمؤثرة على المستهلكالتسويقية األخرى لتعظيم قيمة المعلومات المق

المفهوم الذي تجري تحته المنشأة تكامال وتنسيقًا لقنوات اتصاالتها المتعددة بعناية لتسليم رسالة واضحة ومتسقة عن »كما عرفت أيضا بأنها 

 .7«المنظمة وعالماتها التجارية

                                                      
1  -Asad Mohsin, Noriah Ramli, Bader Abdulaziz Alkhulayfi, Halal tourism: Emerging opportunities, Tourism Management 

Perspectives, nes 19, 2016. 
- ثابتي الحبيب، بن عبو الجياللي، ترقية منتجات السياحة "الحالل" في الجزائر بين الفرص االستثمارية والمحاذير الشرعية، 29 جانفي 2016 على الموقع:  2

https://www.researchgate.net/publication/292156721 
- فتيحة كركوش، الصناعة السياحية في الجزائر بين الواقع والتطلعات، مداخلة في المؤتمر الدولي العلمي حول العمل السياحي وتنمية الموارد البشرية بين  3

.2، جامعة البليدة2017نوفمبر  28/29الخصوصية المحلية والتجارب العالمية،   
 - هايل الشطوش، إقتصاديات السياحة الحالل، مجلة المحاسب العربي، العدد 30. 4
 - المرجع السابق. 5
 - ثامر البكري، إستراتيجيات التسويق،دار اليازوري ،عمان ، ط 01 ،2013.ص 48. 6
 ، بتاريخ: http://www.altadreeb.net2018/07/26- أسامة أحمد، االتصاالت التسويقية، مجلة التدريب والتقنية، على الموقع:  7
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خاللها تقوم  مضمونها جميع العناصر والوسائل االتصالية التي منومن خالل ما سبق نجد ان االتصاالت التسويقية المتكاملة تحمل في 

 عناصر االتصاالت التسويقية المتكاملة:كل رسائل  للتأثير في المستهلك .المؤسسة او المنشاة بتقديم معلومات في ش

الفكرة أو التأثير المطلوب إلى السوق إن جوهر االتصاالت التسويقية يتمثل في المزيج الترويجي الذي يمثل األداة المادية في إيصال 

 :1والجمهور، وفيما يلي نتعرف على عناصرها الرئيسية

 : اإلشهار 2-1

خدمات، صادر  االشهار على أنه " أي مظهر اتصال غير شخصي، لغرض ترويج أفكار او سلع أو  P Kotlerيعرف العالم المختص في التسويق 

ت اإلعالن، معروف ومحدد و باستخدام بعض الوسائل مثل المجالت، والصحف والملصقات، ولوحا وذلك بواسطة داع. عن معلوم، على نفقته

 ."والبريد المباشر واإلذاعة والتلفزيون

 : العالقات العامة 2-2
ر واالحترام والمصالح لتقديهي فن االتصال اإلنساني الذي يسعى من خاللها إلى إقامة عالقات جيدة بين الشركة وعمالئها، بحيث تقوم على الثقة وا

 المشتركة حيث أصبحت نشاطاً تتزايد . فعالياته في الشركة للتعامل مع

مات ،و المساهمة في بناء مواقف عمالئها ونظراً ور الفعال الذي تلعبه العالقات، العامة في كسب العمالء، وإقناعهم بالتعامل معها وتزويدهم بالمعلو

 إيجابية لدى العمالء .

 المبيعاتتنشيط  2-3
معلن عنها، وذلك خالل يعد تنشيط المبيعات عنصراً من عناصر االتصاالت التسويقية المتكاملة التي تعطى للعمالء الحق في تخفيضات السعر ال 

، وتحسين والمنافسة فترة زمنية محدودة، وقصيرة األجل بهدف زيادة الطلب على المنتجات، والغاية من ذلك هو مواجهة مرحلة الكساد والركود

 . الصورة الذهنية للشركة والوالء من أجل اتخاذ القرار الشراء

 : البيع الشخصي 2-4
ن السوق، هل هو سوق يعد البيع الشخصي أحد أهم األنشطة التي تستخدمها الشركة من أجل إقامة عالقات جيدة مع العمالء بغض النظر ع       

 المستهلكين النهائيين أو سوق المشترين الصناعيين أو سوق إعادة البيع؛ 

لى أنه تقديم عرض، أو محادثة ع   Alam &  Almotairiالعمالء، ويشيرهو مهمة تسويقية تنطوي على االتصال وجهاً لوجه بين رجال البيع و

سبيل عرض غاية البيع الشخصي، وكذلك استخدام جميع الوسائل واألهداف التي تودي إلى تخفيض    شفوية لعميل أو مجموعة من العمالء في

 تكاليف التوزيع، والبيع، وتحفيز

 ة. رجال البيع وتشجيعهم على الممارسات البيعي

 : التسويق المباشر 2-5

 يعد التسويق المباشر من اهم األساليب التسويقية الحديثة اذ يعبر عن  عملية استخدام البريد والهاتف والفاكس

من  كهم الشرائي، وهنالكو اإليميل واإلنترنت وجميع اشكال التواصل االلكترونية المباشر والتي تسمح بالتفاعل مع العمالء والتأثير على سلو 

 .يعية في أي منطقة جغرافيةعرف التسويق المباشر بأنه نظام تفاعلي يستخدم نظاماً أو أكثر للتأثير على االستجابة مع العميل وإتمام الصفقة الب

 : التسويق الفيروسي 2-6

درة على جذب انتباه متلقي استثنائية وقاذلك النشاط التسويقي الذي يعمل على دفع االفراد الى ارسال الرسائل المرسلة لهم على ان تكون برامجه 

 الرسالة ويتصف بتكاليف المنخفضة العتماده على المواقع المجانية مما يشجع

 االفراد على اعادة ارسال الرسائل. 

ة ولترويج المنتجات عالنيوقد مكن هذا النوع من التسويق من استخدام الكلمة المنطوقة وتوظيف االنترنت والمواقع المجانية لنشر الرسائل اال   

 .وبيعها والحصول على مشترين على مستوى السوق العالمية

 : رعاية األحداث 2-7

لمنافسة وتخلق ميزة تشير استراتيجية الرعاية الى عملية تقديم المؤسسات الدعم ألحداث، تظاهرات او فرق مشهورة لتبرز من ضمن المؤسسات ا

ن خالل التقنية في حد ذاتها، لف الرعاية عن أشكال االتصاالت األخرى من ناحية األهداف المحققة أو حتى ماستثنائية لعالمتها التجارية، وبهذا تخت

 .الكالسيكية كونها تشرك الجماهير في عالقة قوية مع الراعي أو الممول، وبهذا تعطي للمؤسسة استقاللية تفرقها عن تقنيات الترويج

 2صاالت التسويقية المتكاملة و في ما يلي نلخص أهم أدوات عناصر االت

 

 

 

 

 

                                                      
1  Determining imc objectives and approach principles of marketing. http://courses.lumenlearning.com/suny-marketing-

spring2016/chapter/reading-determi. 20/07/2018. 
-مراكشي عبد الحميد ، مكانة االتصاالت التسويقية المتكاملة في تحسين الصورة الذهنية للمنتج المحلي لدى المستهلك الجزائري دراسة حالة سوق المنتجات  2

2018، جامعة غرداية  ابداعيأطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، تخصص: تسويق ،  النسيجية والجلدية  



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          620 

 

 

 : عناصر االتصاالت التسويقية المتكاملة1جدول 

 
مستهلك الجزائري دراسة مكانة االتصاالت التسويقية المتكاملة في تحسين الصورة الذهنية للمنتج المحلي لدى ال مراكشي عبد الحميد ، المصدر:

يق ابداعي ، جامعة النسيجية والجلدية ، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، تخصص: تسوحالة سوق المنتجات 

 2018غرداية 

 

 ثالثا :دور االتصاالت التسويقية المتكاملة في دعم السياحة الحالل:

 المتكاملة في جذب السياح الملتزمين ودعم السياحة الحالل: دور عناصر االتصاالت التسويقية 1الشكل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثين المصدر:

المتكاملة نستشف أو نستدل على دورها الكبير في دعم أو تعزيز اتجاه المستهلكين  انطالقا من معرفتنا ألهم أهداف االتصاالت التسويقية

السياح الملتزمين الذين ينمو بهم قطاع السياحة الحالل، ولعل نمو القطاعات المكملة لها يسهم بشكل كبير في نموها، وفيما يلي الذين يتمثلون في 

 سنتعرض أهم أهداف:

 ترسيخ صورة ذهنية حسنة عن المنشآت السياحية الحالل وما يرمز لها؛ -

 اإلعالن

 العالقات العامة

 البيع الشخصي

 التسويق المباشر

 ترويج المبيعات

 خلق اإلدراك

تحفيز الطلب 

 الحالل

تشجيع تجربة 

 المنتجات الحالل

 والء السياح

 الطعام الحالل

 الفنادق الحالل

 المنتجات الحالل

 الشواطئ الحالل

الخدمات السياحية 

 الحالل

نمو 

السياحة 

 الحالل
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 ح الملتزمين؛تحقيق زيادة مستمرة في المبيعات نتيجة تلبية احتياجات السيا -

سعير والمنتجات التأثير على سلوك الزبائن )السياح( والغير نحو أهداف المؤسسات السياحية الحالل من خالل توافقه مع سياسات الت -

 والتوزيع الحالل؛

 ضمان والء السياح الملتزمين )الزبائن( بتقديم منتجات وخدمات حالل تتناسب وأذواقهم واحتياجاتهم المتنوعة. -

 

لى أساس والذي يقوم ع 1993نموذجهما عام  Shoultoz & Louterbornلتطبيق االتصاالت التسويقية المتكاملة من قبل المؤسسات قد 

مثل المرحلة األولى لقياس يكونه يبدأ من التساؤل عما يفعله المستهلك؟ وماهية أنشطة الشراء التي يقوم بها؟ وإذا ما تم تأشير اإلجابة على ذلك فإنه 

 موذج في الشكل اآلتي:فعالية اإلعالن والمبيعات والتي تعبر في الوقت نفسه عن األهداف المتوخاة من عملية االتصال التسويقي، ويمكننا توضيح الن

 : االتصاالت التسويقية المتكاملة باعتماد العالمة التجارية "حالل"2الشكل: 

 

 

 

 .294ثامر البكري، مرجع سابق، )بتصرف(، ص المصدر:

تحليل السوق، إال أنه يفترض في أن يكون التكامل إن هذا النموذج يقوم أساًسا على تحليل المستهلك وما يبحث عنه أكثر مما هو عليه لعملية 

وق وبنفس والتنسيق ما بين األجزاء المتكاملة لعملية االتصال والسلوك الشرائي لدى المستهلك )السائح الملتزم( قائمة وبشكل مشترك مع دراسة الس

يجية تفاعليه مع السوق ومن خالل العالمة التجارية "الحالل" الوقت فإنه على السوق )الفنادق، شركات الطيران والمطاعم وغيرها( أن تقيم استرات

 التي يتعامل بها، والخاصة بالمنتج أو الخدمة، ويقيم تأثير ذلك على األنشطة الشرائية )قرار( للمستهلك الملتزم.

الحالل على أساس انه  منتج جديد في مجال ومن هذا المنطلق نجد ان االتصاالت التسويقية المتكاملة تعمل على تقديم معلومات حول السياحة 

ة، صناعة السياحة، يوفر وجهات يمكن أن تقصدها العائالت المسلمة الملتزمة بقواعد الشريعة، وتضم فنادق ال تقدم الكحوليات، وحمامات سباح

على متنها المشروبات الكحولية أو لحوم الخنزير،  ومرافق صحية تفصل بين الرجال والنساء، وتقدم صناعة السياحة الحالل أيًضا رحالت جوية ال تُقدم

وتعلن عن أوقات الصالة، وتعرض برامج دينية ترفيهية، وتوفر مصاحف في جيوب المقاعد، وأماكن خاصة تتيح الفصل بين المسافرين الذكور 

 واإلناث، وغيرها مما يبحث عنه السائح الملتزم .

 اإلطار التطبيقي للدراسة

 تمهيد

لساحة الحالل او الساحة االسالمية نموا سريعا على مر السنين وبرزت كأحد أسرع القطاعات نموا حققت سوق ا

مليار دوالر 80 مليار دوالر( من 25 إلى 20 )باستثناء نفقات الحج والعمرة من  في سوق السياحة العالمية، بحيث سجلت

 Crescent) حسب تقرير   81ادة مؤثرة بلغت يمثل زي وهو ما  2014   مليار دوالر في سنة 145إلى  2006 سنة  

Rating.2015) مليار 151 وبلغت  4.9 %واصلت سوق السياحة اإلسالمية العالمية نموها بتسجيل نمو قدره  2015 وفي

مليار دوالر) ما يعادل  108.8دوالر. وبتفصيل أدق، كانت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مصدرا لمبلغ  

 اإلنفاق. من حجم السوق( من هذا%72

 المؤشر العالمي للسياحة االسالمية )الحالل(

 Mastercard( وهو تقرير سنوي يقوم به كل من مؤسستي Global Muslim Travel Index( اي )GMTIيرمز لهذا بـ )

. وتؤكد الطبعة الرابعة من التقرير ، والتي تصدر 2015لسفر اإلسالمي منذ عام ، يتتبع التقرير سنويا النمو اإلجمالي لسوق ا CrescentRatingو

  2026مليار دوالر أمريكي بحلول عام  300. فمن المتوقع أن ينفق هذا القطاع 1، مسار النمو لهذا القطاع 2018في أبريل  GMTI 2018عن 

 .2017مليون مسلم دولي حول العالم في عام  131مدعوما بما يصل إلى 

 سوق السياحة الحالل )العدد واالنفاق( خالل السنوات :تطور3الشكل: 

 

 

 ،2018لسنة  2(GMTIالمصدر: تقرير )

 

 الدوافع الرئيسية لنمو سوق الساحة الحالل 

                                                      
1 Mastercard & Crescentrating, « Digital MuslimTravel Report 2018 », octobre 2018, P.02. 
2  Idem, P.03. 

استراتيجية السوق 

 تجاه العالمة حالل

المزيج 

 التسويقي

أنشطة 

 المستهلك

العالمة 

التجارية 

 حالل

ادراكات 

 المستهلك

ج مزي

االتصاالت 

 التسويقية

2000 

مليون سائح 25  

2017 

مليون سائح 131  

2010 

مليون سائح 98  
2020 

مليون سائح 158  

2026 

مليار  300االنفاق العام  $ 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          622 

 

 :1سبعة محركات  او دوافع رئيسية في تشكيل النمو السريع لسوق السفر الحالل العالمي GMTI 2018يحدد التقرير 

 تزايد عدد السكان المسلمين 

 تزايد الطبقة الوسطى / الدخل المتاح 

 السكان األصغر سنا 

 زيادة الوصول إلى معلومات السياحية 

 زيادة توافر خدمات ومرافق السياحية الصديقة للمسلمين 

 سياحة رمضان 

 رحلة عمل 

ات السياحية بشكل وجود االتصاالت التسويقية ضمن الدوافع الرئيسية لما تقدمه من معلومات وايحاءات للسياحة بشكل عام وللوجه ونالحظ

لسفر ذات امثال في لعب زخم مهم في اكتساب الزخم في تقديم معلومات مركز وخاص من خالل استمرار وسائل التواصل االجتماعي على سبيل ال

د سواء نقاط التواصل. حالصلة باحتياجات المسافرين المسلمين من كل جهة ، فإن مواقف العمالء وخياراتهم ستتأثر بشدة بالذكاء الرقمي والبشري على 

 يزة مميزة.للوجهات والخدمات التي تستثمر بالفعل في البحث واالبتكار م نظًرا ألن التغير التكنولوجي ال يزال سريعًا ومضطربًا ، فإن

 معايير المؤشر العالمي للسياحة الحالل 

بتحليل سوق السياحة الحالل والوجهات المرجعية من خالل مؤشر  CrescentRating، قامت  2011منذ عام 

Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index السنو( يGMTI اعتمدت .)GMTI 2018 

امل أحدث مجموعة من القياسات لإلشارة بشكل أفضل إلى مستوى الساحة المالئمة لكل وجهة. تتم مراجعة هذه العو

ن تم تحديث ثالثة تم إدراج أربعة معايير جديدة في حي  2018باستمرار لتبقى مناسبة للبيئات الحالية والمستقبلية. في عام 

 تالي:معايير موجودة بمقاييس جديدة حسب الشكل ال

 2018: تحديث معايير المؤشر لسنة 4الشكل: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Ibid., P.05. 
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 ،2018لسنة  1(GMTIالمصدر: تقرير )

مع االلتزام باألهداف األساسية للمؤشر التي توفر  GMTIتعمل هذه التغييرات على تقوية مؤشر 

للمسافرين واالقتصاديين ومقدمي خدمات السياحة وأصحاب المصلحة والمستثمرين والمتخصصين في هذا 

للوجهات  القطاع معايير شاملة عبر عدد من العناصر المهمة. يتيح بذلك للوجهات تتبع صحة ونمو السوق وكذلك

 .تي تقدمها من أجل تلبية احتياجات المسافرين المسلمين بشكل أفضلالتي تقيس الخدمات ال

 

 

 المعايير والنسب المعيارية للمؤشر

 (GMTI 2018: المعايير ونسب معايير المؤشر )2جدول 

 التفسير المعايير والنسب المعيارية

 ( ACCESSالوصول )َ 

10 

وفر مع االلتزام باألهداف األساسية للمؤشر التي ت GMTIتعمل هذه التغييرات على تقوية مؤشر 

ن للمسافرين ومجالس السياحة واالقتصاديين ومقدمي خدمات السفر وأصحاب المصلحة والمستثمري

ع صحة تتب والمتخصصين في هذا القطاع معايير شاملة عبر عدد من المعايير المهمة. يتيح ذلك للوجهات

لمسافرين اونمو قطاع السفر وكذلك للوجهات التي تقيس الخدمات التي تقدمها من أجل تلبية احتياجات 

 المسلمين بشكل أفضل.

 االتصال )االتصال التسويقي(

Communications 

15  

لتعكس  GMTI 2018٪ في  15إلى  GMTI 2017٪ في  10تم زيادة وزن مؤشر االتصاالت من 

رقمي في يلعب ايد لالتصاالت التسويقية في تسهيل السائح الملتزم.  حيث أصبح التواجد الالتأثير المتز

ية وخدمة سوق دورا مهما وفعَّال. وظهور الحاجة المتزايدة إلى استخدام نقاط اتصال رقمية مبتكرة لتلب

جعة سهولة مرا السياحة الحالل الذي يزداد ذكاًءا من الناحية التكنولوجية. باإلضافة إلى ذلك ، تمت

ربية واإلنجليزية سوقًا إسالمية خارج البالد لتتضمن اآلن الع 30التواصل بين اللغات التي تستخدمها أكبر 

 ارسية واأللمانية.والماليزية والهاسا اإلندونيسية والتركية والروسية والفرنسية واألردية / الهندية والف

 البيئة المحيطة

(Environment) 

30 

 

وى التعليم  ذلك البيئة المحيطة المواتية للوجهة، مثل مؤسساتها التجارية والقانونية، ومستويعتبر ك

 والبحث والتطوير ، واستخدام تكنولوجيا المعلومات ، عامل مهم لالبتكار واالستدامة.

 (Servicesالخدمات )

45 

للداللة على  GMTI 2018٪ في 45إلى  GMTI 2017٪ في 40تم زيادة مؤشر وزن الخدمات من 

لجذب الرئيسية ااألهمية المتزايدة لنقاط اتصال الخدمة للسائح المسلم او الملتزم. واعتبارها من عوامل 

مواقع التراث التي تروج لها كل وجهة ، فإن الخبرات الفريدة تشمل أيًضا توفر مواقع التراث العالمي و

 اإلسالمي في كل وجهة.

 1820لسنة  2(GMTIالمصدر: تقرير )

 (GMTI 2018مزيج االتصاالت التسوبيقية المعتمدة في مؤشر )

( المزيج التسويقي المقترح من طرف للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي GMTI 2018يعتمد مؤشر )

حيث قامت بتجميع وسائل التسويق والترويج المستخدمة  (COMCECوالتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )

 رئيسيتين كما هو مبين في في األدبيات تحت فئتين

ادناه التسويق الخارجي هو الشكل التقليدي للتسويق السياحي حيث يبدأ بلد معين التعريف بنفسه ويرسل . الجدول

 رسالته إلى

جميع السياح المحتملين. التسويق الداخلي هو عكس التسويق الخارجي حيث يجد الشخص/ المشتري الوجهة 

                                                      
1 Ibid., P.13. 
2 Ibid., P. 14. 
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 السياحية أو المنتج

 مة بنفسه. وبفضل التطورات في تقنيات التكنولوجيا والتسويق.أو الخد

 (GMTI: وسائل االتصال المعتمدة في مؤشر )3جدول 

 وسائل التسويق الداخلية وسائل التسويق الخارجية

 قوائم البريد اإللكتروني المدرجة طوعا المستأجرة  /قوائم البريد اإللكتروني المدفوعة

 تحسين محرك البحث التلفزيون والراديو واإلعالنات المطبوعة 

 تحميل الكتب اإللكترونية والكتيبات اللوحات واإلعالنات في الهواء الطلق 

 األحداث اإلعالنية البيانات الصحفية العامة 

 النشرات الصحفية المخصصة اإلعالنات الرقمية المنبثقة 

 المجتمعبناء  اإلعالنات السياقية 

 أنشطة نشر المؤثر مكالمات المبيعات الخارجية 

 المدونات صفحات ويب بينية 

 وسائل اإلعالم االجتماعية المكتسبة المعرض التجاري و أكشاك المعارض 

 التسويق الشفهي والواسع االنتشار إعالنات الوسائط االجتماعية غير المستهدفة 

 المحتوىانشاء  إعالنات الشعار والعرض 

 رؤية نطاق التطبيقات المجانية مراجعات التطبيقات المدفوعة األجر 

 محتوى الفيديو األصلي إعالنات الفيديو عبر اإلنترنت 

 2018لسنة  1(SESRICالمصدر: تقرير )

 دراسة حالة : إلندونيسيا 
 االخيرة حسب الحجم  ونتائج الترتيب إلندونيسياسنوات  4: معطيات السياحة الحالل خالل 4جدول 

 

 

 

 

 

 2018، 2017، 2016، 2015المصدر: من اعداد الباحثين باالعتماد على المعطيات الواردة في تقارير السنوات 

في االربع سنوات ما يميز مجهودات اندونيسيا في تطوير السياحة الحالل انها كانت متصاعدة اذا انها لم تسجل تأخرا وال حتى استقرار 

 االخيرة، مما يثير فضول الباحثين عن اسباب ذلك، وعليه سنشرع في حصر المعطيات ثم تحليل تلك النتائج.

 استراتيجية االتصال التسويقي المعتمدة من طرف دولة انونيسيا
مكونات اقتصادها  وعلى وجه الخصوص، لدى السياحة نظرا لكون أندونيسيا الدولة المسلمة األكثر اكتظاظا في العالم، تعتبر السياحة من أهم 

السياحة اإلسالمية  اإلسالمية إمكانات هائلة للنمو في البالد نظرا لطبيعتها وثقافتها الغنية وتقوم وزارة السياحة واالقتصاد اإلبداعي في البالد بإشراك

 لتطوير السوق فيها.

حدث ومبادرة كبرى في جميع  100( حيث قامت بإطالق مؤخرا أكثر من IMTIؤشر )شرعت أن ذاك والى اليوم في تنفيذ الخارطة طبقا لم

إلبراز بصمتها في مجال السياحة الحالل، منها معرض السياحة الحالل في إندونيسيا وكذا المؤتمر الدولي للسياحة الحالل  2018أنحاء العالم في عام 

ي تلبي االحتياجات المختلفة لنمط حياة المستهلك المسلم ، ستضيف أيًضا دعًما لسلسلة القيمة ، هذه األحداث الت 2018وأسبوع األزياء في إندونيسيا 

 اإلجمالية لصناعة السياحة الحالل في إندونيسيا وسعيا منها لتحسين  مركزها ضمن قائمة الوجهات العالمية. 

 (GMTI 2018نتائج قياس اداء السياحة الحالل حسب مؤشر )
، حيث سجلت استحواذ ماليزيا على المرتبة 2017تخص معطيات ونشاطات سنة  2018( الصادرة في افريلGMTI 2018نتائج مؤشر )

جة الرابعة. يتم حساب االولى للمرة الثامنة على التوالي، وتقدم اندونيسيا الى المرتبة الثانية برفقة االمارات، وتراجع تركيا من الدرجة الثانية الى الدر

قاط المحصل عنها من خالل اخضاع المعطيات الو عناصر معايير المؤشر، والجدول الموالي للخمس مراتب االولى لدول منظمة النقاط بتجميع الن

 التعاون االسالمي وهي كالتالي:

 (GMTI 2018الخمس مراتب االولى لدول منظمة التعاون االسالمي حسب مؤشر)  :5جدول 

 

                                                      
1 ((SESRIC)  ,» مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية, » 2018 خارطة الطريق السياحة االسالمية

01, ص. 2018 . 
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 2018لسنة  1(GMTIالمصدر: تقرير )

ة، اما اندونسيا عن مالحقيه اندونيسيا واالمارات العربي 7.8وبفارق ضئيل بلغ  80.6بلغت نقاط المحصل عنها لصاحب المرتبة االولى بـ 

 فقد حققت النتائج التالية في المعايير االربعة لمؤشر.

 ( للدولة اندونيسياGMTI 2018نتائج المحققة في معاير مؤشر ) :6جدول 

 2018لسنة  2(GMTIالمصدر: تقرير )

ما  236.5و في االتصاالت بلغت  367حققت أندونيسيا اعلى قيمها في كال المعيارين الخدمات واالتصال وبلغت خدمات اعلى نتيجة بـ 

 ادناه: 7، وتتقسم على العناصر التالية حسب الجدول  25يعادل نسبة 

 النتائج المحققة من طرف اندونيسيا داخل معيار االتصال حسب المؤشر :7جدول 

 

 2018لسنة  3(GMTIالمصدر: تقرير )    

 تحليل ومناقشة النتائج
سنوات متتالية تقدما وارتقاء الى المراتب االولى حيث  4طيلت  ان اندونيسيا ضلت تحقق 4كما اسلفنا ومن خالل جدول رقم  .1

 وظل كذلك معيار االتصاالت التسويقية موازيا لهذا التقدم كما مبين في الجدول اآلتي:

 (GMTI: مقارنة معيار االتصاالت التسويقية في مؤشر )8جدول 

 السنة الرتبة مجموع النقاط النسبة

  115.5 6 2015 

9% 125.8 4 2016 

13% 142.0 3 2017 

67% 236.5 2 2018 

5% 248.0 1 2019 

 2019، 2018، 2017، 2016، 2015المصدر: من اعداد الباحثين باالعتماد على المعطيات الواردة في تقارير السنوات 

والثانية على التوالي ماليزيا واندونيسيا قد ( ان صاحب الرتبة االولى GMTI 2018ونالحظ كذلك من خالل نتائج المؤشر ) .2

 والخدمات اي الفضل يعود اليهما في الحصول تلك النتائج. 4حققتا نفس المراتب فقط في معيارين االتصاالت التسويقية

 فقط بالتركيز على المعارين )االتصال  5(GMTI 2019حصول اندونيسيا على المرتبة االولى رفقة ماليزيا حسب المؤشر ) .3

، اما المعيار الثاني فكان 5والخدمات( ولكن بدرجة اكبر على معيار االتصاالت التسويقية حيث حققت زيادة في نقطة بمقدار 

 . 2018بسبب التقهقر المعتبر في مرتبة ماليزيا مقارنة بـ 

 الخاتمة
خلصنا الى ان هذه االخيرة تساهم وبشكل كبير في دعم انطالقا من تعرضنا للسياحة الحالل ودور االتصاالت التسويقية في دعمها وترقيتها 

فمن خالل ما تقدمه عناصر مزيج االتصاالت التسويقية   االستراتيجيات التسويقية الهادفة الى رفع اداء المؤسسات السياحية التي تحترم القيم االسالمية

سوآءا تعلق االمر باألطعمة   يرغبه السياح المسلمون او الملتزمون عما سوآءا عبر االشهار او عالقات عامة او بيع شخصي وغيرها  من معلومات

والمنتجعات التي تتناسب والعائالت المسلمة حيث توفر اماكن ترفيه مستقلة ،هذه المعلومات من   الخمور ،الشواطئ  الحالل ،الفنادق التي ال تقدم

منتجات وخدمات تتناسب واحتياجاتهم ، وكل ذلك يترجم في خلق ادراك واهتمام شانها التأثير في سلوك السياح المسلمون وغيرهم ممن يبحثون عن 

 كبيرين يتحوالن في االخير الى قرار اقتناء المنتجات والخدمات الحالل.

                                                      
1  Ibid, P. 18. 
2  Ibid, P. 20-21. 
3  Ibid, P. 20-21. 
4 Idem. 
5 Mastercard & Crescentrating, « Global Muslim Travel Index 2019 », avril 2019, P. 30-31. 

187 236.5 367.4 155 72.8 2 
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 السياحة الحالل لخير دليل على نجاح وسائل االعالم واالتصاالت التسويقية في 2019ولعل حصول اندونيسيا على اول مرتبة حسب مؤشر 

 وجعلها تنال النصيب األكبر من السوق السياحية في العالم.  رسم الصورة الذهنية الجيدة حولها

 التوصيات

ية في ضرورة التركيز على المنتجات االسالمية على العموم وفي المجال السياحي على الخصوص، ذلك لما تمثله من فرصة تسويق •

 المستقبل.

 ا النشاط مع التركيز جودة التكامل لبلوغ االهداف المرجوة.تبني االتصاالت التسويقية للترويج لهذ •

 االهتمام بالتسويق السياحي االلكتروني على مستوى مختلف المؤسسات السياحية الخاصة والعامة. •

 ضرورة تبني المؤسسات والحكومات للسياحة الحالل كمنهاج صحيح وليس فقط كفرصة اقتصادية سانحة. •
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Abstract 

In recent years, there have been some tourist trends that have begun to impose themselves strongly, including 

conservative tourism or so-called "halal tourism." This type of tourism is aimed at providing destinations that 

Muslim families can adhere to. In this context we note the tendency of some non-Muslim countries to be a 

destination for tourism and an attractive center for the influx of Muslim tourists to it and among the supporting 

factors that depend on the beautiful nature or beautiful climate, as well as the friendliness of the people and 

welcome, in addition to the scientific progress and technology and architecture, which plays a role Important and 

influential on tourism in our time. Thailand is among the non-Muslim countries that aim to take its share of Halal 

products through the opening of Halal restaurants and hotels, after the sector has witnessed a rapid growth in recent 

years worldwide. It also aims to attract tourists from Muslim-majority countries by designing new services tailored 

to Muslims. As the world's "Halal economy" returns annually to $ 3.2 trillion, it seeks to gain its share of this 

amount by developing its new strategies. 

Keywords : Tourism, Halal tourism, Governorate Tourism, Islamic tourism, Marketing, Marketing of halal 

tourism. 

 تسويق السياحة الحالل في الدول غير المسلمة )عرض تجربة تايالند(

 الملخص:

ا" السياحة سادت في السنوات األخيرة بعض التوجهات السياحية وبدأت تفرض نفسها بقوة ومنها السياحة المحافظة أو ما يطلق عليه

 يقصدها العائالت المسلمة الملتزمة بقواعد الشريعة.الحالل"، ويهدف هذا النوع من السياحة لتوفير وجهات يمكن أن 

ا ومن بين العوامل في هذا السياق نالحظ توجه بعض الدول غير المسلمة لتكون وجهة للسياحة ومركزا جاذبا لتوافد السياح المسلمين إليه

م العلمي والتكنولوجي الشعب وترحيبه، إضافة الى التقد المساعدة التي تعتمد عليها ما تتمتع به من طبيعة خالبة أو مناخ معتدل جميل، وكذلك ودية

 والمعماري الذي يلعب دورا هاما ومؤثرا على السياحة في عصرنا هذا.

ادق تتمتع بشهادة وتعتبر تايالند من بين الدول غير المسلمة التي تهدف ألخذ نصيبها من قطاع المنتجات الحالل عبر افتتاح مطاعم وفن

بلدان ذات األغلبية ن شهد القطاع نمًوا متصاعدًا خالل السنوات األخيرة على مستوى العالم. كما تهدف إلى جذب السياح من ال، وذلك بعد أ«حالل»

ريليون دوالر، فإنها ت 3.2في العالم تصل سنويًا إلى « االقتصاد الحالل»المسلمة، بتصميم خدمات جديدة بما يتناسب مع المسلمين، وبما أن عائدات 

 نيل نصيبها من هذا المبلغ عبر تطوير استراتيجياتها الجديدة.تسعى ل

 السياحة، السياحة الحالل، السياحة المحافظة، السياحة اإلسالمية، التسويق، تسويق السياحة الحالل.الكلمات المفتاحية: 

 مقدمة:

زيادة االهتمام العالمي  يرة التي تشهدها، ومعباتت السياحة اإلسالمية هي المحرك الرئيسي لقطاع السفر والرحالت في ظل الطفرة الكب

مامها فرصة لقيادة هذا بها فإن المؤشرات والتوقعات تؤكد أن هذا القطاع سيعطي دفعة كبيرة للسياحة العالمية، وأن منطقة الخليج أ

خبراء أن دول مجلس التعاون وأجمع ال السوق بقوة باعتبار أنها تمتلك المقومات التي يحتاج إليها، وألنه يتماشى مع عاداتها وتقاليدها.

جهوداتها على مالخليجي على وجه الخصوص والدول العربية بشكل عام هي بمثابة أهداف سياحية القتصادات شرق آسيا التي ركزت 

إلى أن األعداد ، مشيرين تطوير وتنمية قطاع السياحة التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتي يقصدها كثيرون من دول المنطقة

 سياحة.الهائلة من سياح المنطقة الذين توجهوا إلى الخارج يمكن االستفادة بهم في إحداث طفرة بتلك النوعية من ال

% سنويًا حتى سنة 5بنسبة  ووفقًا لتوقعات المتابعين لسوق السفر حول العالم، فإن التقديرات تشير إلى نمّو قيمة سوق السياحة الحالل

حكومة دبي تم إعداده  مليار دوالر، وذلك باستثناء الرحالت الدينية للحج والعمرة، فيما يتوقع تقرير أصدرته 192إلى ، لتصل 2020

مليار  238لى إ، سيصل حجم اإلنفاق السياحي بقطاع السياحة الحالل «دينار ستاندرد»وبالشراكة مع « تومسون رويترز»من قبل 

 .2019دوالر بحلول سنة 

مليار دوالر، هذا  150ماليين سائح مسلم، أنفقوا  110مليار سائح، منهم  1.2وصل عدد السياح حول العالم إلى  2015خالل سنة 

وبحسب  –أنه  نجد % من اإلنفاق العالمي على السفر، ولكن بالنظر إلى أماكن ازدهار هذا النوع من السياحة،10الرقم يزيد عن 
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فإن ماليزيا جاءت في المرتبة األولى تلتها تركيا، ثم اإلمارات العربية المتحدة، ثم  – 2015المؤشر العالمي للسياحة اإلسالمية 

 نظمة المؤتمر اإلسالمي.السعودية وقطر وإندونيسيا وسلطنة عمان واألردن والمغرب، ثم بروناي، وذلك ضمن قائمة دول م

أما فيما يخص الدول خارج منظمة المؤتمر اإلسالمي، جاءت سنغافورة في المرتبة األولى تلتها تايالند والمملكة المتحدة وجنوب 

 .1إفريقيا وفرنسا وبلجيكا وهونج كونج ثم الواليات المتحدة وإسبانيا وتايوان

 ومنه يمكن طرح االشكالية التالية:

التسويق السياحي الحالل في تايلند؟ماهو واقع   

 ولمعالجة الموضوع قسمنا الورقة البحثية الى المحاور التالية:

اإلطار النظري للتسويق السياحي.-  

ا الشرعية.مفهوم الصناعة السياحية في اإلسالم وضوابطه-  

عرض التجربة التايالندية.-  

 المحور األول: اإلطار النظري للتسويق السياحي

 السياح وحاجات اترغب السياسة لتلبية برمجة تخطيط توجيه، وهو الحديثة، السياحية للحركة والموجه الرئيسي النابض هو التسويق

 فهم حول رتكزت جميعها أنها نجد فإننا وعالقته بالسياحة التسويق مفهوم حول النظر وجهات اختالف من الرغم فعلى واشباعها،

 .السائح

 تعريف التسويق السياحي:-1

 والمنظمات للمؤسسات يسمح إذ ،) إرضاء الزبائن )السياح إلى تهدف التي النشاطات من مجموعة عن عبارة هو السياحي التسويق

 تعظيم وكذا رضا السياح لتحقيق وهذا ورغباتهم، حاجاتهم تحديد أجل من معهم الحاليين والمرتقبين واالتصال زبائنها بتحديد السياحية

 .2أهدافها

 سواء السياحية، المشاريع قبل األعمال من لسياسة والمنسق العلمي التنفيذ " أنه على Kridppendrof(1981) كريتندوف عرفه فقد

 ومما المحددين المستهلكين لمجموعات اإلشباع بغرض تحقيق عالمي أو وطني، إقليمي، محلي، مستوى على عامة أم خاصة كانت

 "3مالئما عائدا يحقق

الى التسويق السياحي على أنه النشاط اإلداري الذي يشمل االستشعار وتوقع واشباع رغبات االنية  LUMSODON(1979)وأشار

والمستقبلية للسائح بكفاءة أكبر وأفضل من المؤسسات أو المناطق السياحية المنافسة من هذا التعريف نستنتج أن إدارات التسويق غير 

 4وإنما التأكد بعدم تأثير هذه العملية سلبيا على المجتمع والبيئة.ملزمة بمعرفة اشباع حاجات ورغبات الزبائن فقط 

 :5في تتمثل أساسية عناصر بثالثة االهتمام يتطلب )Jobber (حسب السياحي التسويق فإن وعليه

 الزبائن؛ نحو التوجه-

 السابق؛ التوجه تنفيذو بترجمة تقوم التي المنظمة توفر-

 .الطويل المدى على الزبائن لهؤالء االجتماعي الرفاه تحقيق أخيرا-

 :السياحي التسويق أهداف-2

                                                      
1 - https://www.sasapost.com/halaltourism/2018-07-14 تاريخ االطالع  
 
-خالد قاشي وآخرون، أهمية التسويق السياحي للنهوض بقطاع السياحة في الجزائر، مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، 2

.152، ص2012،2العدد،  

M.A. Khan, Tourism Marketing, Anmol Publication, First Published, India, 2005 , P 07 3- 
-مصطفى يوسف كافي وآخرون، مبادئ التسويق السياحي والفندقي، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، األردن، 2016، 4

. 22ص  
-مروان صحراوي، التسويق السياحي وأثره على الطلب السياحي )حالة الجزائر(، مذكرة ماجيستير غير منشورة، علوم التسيير، 5

.76، ص 2012تخصص تسويق خدمات، جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان، الجزائر،   
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، السياح إرضاء هو السياحي للتسويق األساسي الهدف أن يوضح وهذا البشرية، الحاجات تلبية هو التسويق لعملية النهائي الهدف إن

  :1التالية النقاط في السياحي التسويق أهداف حصر ويمكن ،طبيعيا يصبح أمرا السوق وامتداد توسع فإن السياح إرضاء في نجحنا وإذا

 مبادئ تطبيق من ألساسيا الهدف فإن الوضع هذا ضوء وفي للسائح، إرضاء عملية هو التسويق نعتبر إننا :السياح إرضاء-2-1

 دون وجودها مايةح في تفكر أن يمكن سياحية مؤسسات ال نجد ومؤخرا المستهلكين، إرضاء هو السياحية الخدمات تقديم في التسويق

مناسبة  أوقات في منافسة بأسعار المناسبة الخدمات على يحصلون السياح فإن المنظم التسويق عملية خالل منو العمالء، إرضاء

 .السياح وأذواق وتوقعات جيد بشكل متالئمة والخدمات مرضية وبطريقة

 الممكن من يجعل المستهلكين تلتوقعا التقدير إن للموارد، األمثل االستغالل يستلزم وهذا :ممكنا التشغيلي االقتصاد جعل-2-1

 إلى إضافة لمتاحة،ا للموارد األمثل غير االستغالل من يقلل وهذا الطلب، مع يتناسب بما السياحي والعرض الموارد إدارة للمؤسسة

 يتطلب األمر هذا نأ الطبيعي ومن السوق، في القيادي المركز على وتسيطر المنافسة على تتفوق بأن اهتماما تظهر المؤسسة فإن ذلك

 تنظيم السهل من جعلي السياح وتوقعات لحاجات السليم التقدير أساس على المبني التسويق فإن لذا ، والتلف المخلفات على السيطرة

 .ذلك مع يتناسب بما السياحية المؤسسات ونشاطات أعمال

 وضع خالل من المتوسط، أو دالبعي المستوى على ولو لألرباح، المؤسسة تحقيق السياحي التسويق أهداف من :األرباح تحقيق-2-3

 .دورة اإلنتاج إعادة من يمكنها ربح تحقيق من المؤسسة تمكن تسويقية خطط

 من المؤسسة تمكن سويقيةت استراتيجية خطط رسم هو السياحي التسويق أهداف أهم من بل أبرز من :المنافسة على التفوق-2-4

 المخاطر. جنبوت المتاحة الفرص كل استغالل وكذا عليه، والمحافظة سوقية حصة على االستحواذ خالل من المنافسة على التفوق

عن  واضحة صورة في إبراز المؤسسة مساعدة هو السياحي التسويق هدف إنللمناطق السياحية:  واضحة صورة إعطاء-2-5

 األسواق في لسياحا لدى االنطباعات من التخلص أو خلق في مؤثرة تعتبر الحقيقي السياحي التسويق مبادئ وان السياحية، المنطقة

 إلى يوصل ذلك وان طباع،االن مشكلة إزالة في ناجحة فيها استراتيجياتها التسويقية تكون التي الحاالت من عددا نجد إننا ،المستهدفة

 حول السلبية الجوانب حدة تخفيض أو من والتخلص إليجابيةا الجوانب تعزيز عملية تبسط الفعالة االتصال وسائل أن هي حقيقة

 .السياحية المنطقة

 :لها والمميزة بالسياحة المرتبطة الخصائص-3

 باقي عن يميزها ما الخصائص منلها  السياحية للخدمات فإن ككل، الخدمات بين المشتركة العامةو األساسية الخصائص إلى إضافة

 :2في الخصائص هذه تتمثل أخرى، ضغوطو تحديات تسويقها على يملي ما األخرى الخدمات

 :ن أو نقل العرض السياحياستحالة تخزي-3-1

دمات، كما أن معظم ينتقل المستهلك )السائح( إلى الوجهة السياحية وليس العكس كما هو بالنسبة للمنتجات المادية وحتى بعض الخ

رف تلك الفنادق، أو ئية أو مقاعد الطائرات والمطاعم، فعدم تشغيل أي من غالمنتجات السياحية ال يمكن تخزينها كالطاقات اإليوا

 المقاعد في الطائرات والمطاعم يعد خسارة، ألنه ال يمكن تخزينها، أو نقلها قصد عرضها في مكان آخر.

 :بالموسمية السياحية السوق تأثر-3-2

 التسويقية، الفرص رأكب مما يوفر المرتفع، السياحي بالطلب تتميز التي الذروة مواسم تعرف إذ بالموسمية السياحة األسواق تتأثر

 إلى نهائيا، إضافة عدمين وقد السياحية، المنتجات على الطلب تشهد انخفاض والتي للكساد أخرى مواسم تعرف الممكنة، كما والتشغيلية

 .الطلب بتذبذب تتأثر التي األخرى المتوسطة المواسم بعض

 :القصير المدى في السياحي العرض مرونة عدم-3-3

 أو جديدة سياحية اتمنتج يمكن إنتاج ال إذ القصير، المدى في للتغيير القابلية وعدم المرونة وقلة بالجمود السياحي العرض يتصف

 .إضافية عاملة ويد ومواقع وتجهيز وقت إلى يحتاج ذلك ألن قصير وقت في سياحية مشاريع إقامة

 :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات خاصة اإلنتاج جهات تعدد-3-4

 بحد مستقلة تكون ما الباغ والتي اإلنتاجية المختلفة المؤسسات من بالعديد غنية تركيبة فهي تداخال، الصناعات أعقد من السياحة تعتبر

 بمنتج المستهلك إقناع ةعملي في التحدي يكمن وعليه .مستقال منتجا فيها كل عنصر يقدم وغيرها، .... النقل، مؤسسات كالفنادق، ذاتها

 .السياحي الكلي المنتج وتقديم عرض في التنسيق من عالية درجة يتطلب ما وهو ذلك، بعد متكامل وإشباعه سياحي

                                                      
- فاطمة الزهراء أونيس، إشكالية التسويق السياحي في الجنوب )دراسة حالة والية غرداية أنموذجا(، مذكرة ماجيستير غير 1

.29-28ص ص  ،2016، الجزائر، 2منشورة، فرع العلوم التجارية، جامعة وهران   
 -مروان صحراوي، مرجع سابق، ص ص 2.73-72 
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 أحسن في كانت هي إحصائها إن يمكن ال ومتوسطة صغيرة أخرى ونشاطات بصناعات ترتبط ما غالبا السياحة أن يالحظ كما

التي  واألصالة اميكيةالدين تملك فهي بها تعمل التي السياحية المقاصد بها تنفرد التي الخصائص تعكس أن لها يمكن والتي حاالتها،

 أنها غير .نسخها رةالكبي يمكن للمؤسسات ال التي السياحية للوجهات المميزة والشخصية التفوق تحقيق في هاما دورا تلعب أن يمكن

 ح.السيا إنفاق من والحد الوجهة، صورة وتشويه للبيئة المحلية، الجذابة العوامل انحالل في سببا تكون أن يمكن

 فهم على واقتصارها يق،للتسو األساليب العلمية لتطبيق الالزمة المالية الموارد على تتوفر ال المؤسسات هذه معظم أن إلى باإلضافة

 .للمنتج والترويج لإلشهار عملية كمجرد السياحي التسويق

 :السياحي السوق قطاعات تباين-3-5

 التأثير في صعوبة نهع ينجم مستويات الدخل، إلى إضافة كبيرة، بدرجة تختلف وتوقعاتهم السياح ورغبات دوافع فإن سابقا ذكرنا كما

 .أسعارها ومستويات بها، يرغبون التي توفير الخدمات في الصعوبة عن ناهيك جماعي، بشكل وإقناعهم فيهم

 :السياحي للطلب العالية المرونة-3-6

 بالحروب عةوبسر بسهولة ودوافعها، تتأثر أغراضها بمختلف السياحة أن العالمية السياحة منظمة وبحوث دراسات مختلف تظهر

 األزمات هذه أن كدتؤ الدراسات هذه أن واألزمات االقتصادية، غير الطبيعية والكوارث اإلرهابية والظواهر والصراعات والتوترات

 وسائل خالل من لمفقودةا الثقة واسترجاع السلبيات هذه لعالج السياحي التسويق تدخل يتطلب ما تلغيه تماما، وال السياحي النمو تؤجل

 فعالة.

 عناصر المزيج التسويقي السياحي:-4

التسويقي لمزيج ان عناصر المزيج التسويقي السياحي تختلف من ناحية العدد عن عناصر المزيج التسويقي للسلع ذلك ان عناصر ا

 السياحي عديدة ومتشابكة وتتمثل فمايلي:

 :السياحي المنتوج-4-1

 والفنون ،) والمسابح وبحيرات غابات أنهار صحاري، وديان، سهول، جبال، (الطبيعية المناظر من يقدم ما كل يعني السياحي المنتوج

 المنتزهات، الحدائق، المالعب، (والترفيه والتسلية الرياضة وأماكن الدينية، واآلثار التاريخية، واآلثار التذكارية، والنصب الشعبية،

 لهايراد  خام كمواد هذه وتعتبر) ...الطبيعية الحمامات الصحية، المنتجعات الصحية،المرافق  (واالستجمام النقاهة وأماكن) المسارح

 .1المختلفة األسواق احتياجات تلبية أجل مختلفة من بطرق تطور أن

 احي:الترويج السي-4-2

 ميدان في واالتصال الرسالة، لهذه كمستقبل العميل وبين ترويجية، لرسالة كمرسل المنظمة بين قائم اتصال نظام واقعه في الترويج

 حكومة وكذلك مساهمين، موردين، موزعين، عمالء، من جمهورها باتجاه المؤسسة من الرموز المرسلة مجموعة":عن يعبر التسويق

 إلى المنتج ببع لتسهيل للمعلومات منافذ إقامة في والسائح البائع جهود بين التنسيق ":بأنه السياحي الترويج ويعرف .شخصها باتجاه

 .2السائح

 3السياحي فما يلي: الترويجي المزيج ويتمثل

 اإلعالنية توالحمال وغيرها، وملصقات ومجالت وجرائد وراديو تلفاز من اإلعالن وسائل مختلف في السياحي يتمثل اإلعالن -

 .والمحتملين الحاليين السياح وآراء مواقف على التأثير إلى تهدف التي والخارجية المحلية

 خالل من الطيران خطوط يومندوب الرحالت ومنظمي السفر وكالء عاتق على تقع التي الجهود عن يعبر وهوالبيع الشخصي  -

 عنه. لالزمةا المعلومات بكافة تزويدهم يتم حيث ما، سياحي موقع بزيارة بالقيام الراغبين األفراد من بمجموعة اتصاالتهم

 لترويج الهامة األمور من السياحي للموقع لسياحيةا المقومات تبرز والتي السياحية المعارض إقامة تعتبرتنشيط المبيعات السياحية -

 حية.السيا المواقع مختلف عن دراسية أوراقا السياحية المؤتمرات تقدم أخرى جهة ومن جهة، من هذا السياحة وتنشيط

                                                      

  1 - فاطمة الزهراء أونيس، مرجع سابق، ص34.
سياحي، مجلة ميالف للبحوث  جذب كمنطقة ميلة لوالية الترويج في السياحي التسويق - قطاف فيروز، قطاف عقبة، دور2

.494، ص2017، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ميلة، جوان5والدراسات، العدد  

 
المتاحة  السياحية الخدمات مستوى مع السياحي الجزائري الطلب وتحسين تكييف في الترويج استراتيجية دور -سميرة عميش، 3

أطروحة دكتوراه، 2015-1995خالل الفترة  -103، ص ص 2015، 1االقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف العلوم في العلوم 

105.  
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 فهذه وغيرهم، والفنادق السفر كوكالء سياحةبال العالقة ذوي األطراف قبل من إعدادها يتم حيثالنشرات والدعاية السياحية -

 تصبح حتى ذلكو الجذابة بصورها مرفقة السياحية المواقع لمختلف وكافية دقيقة معلومات تتضمن أن يجب والمطبوعات المنشورات

 والمحتمل. الحالي السائح إليه يستند الذي الدليل

 المؤسسات كافة بين والتنسيق التعاون أواصر تنمية على ادةع تركزو المحلية العامة العالقاتالعالقات العامة السياحية تتمثل في -

 البلدان مع تنسيقو تعاون عالقات إيجاد في يتمثل فدورها الدولية العامة العالقات أما السياحة، لتشجيع الرسمية وغير الرسمية

 وغيرهم. العالميين الرحالت ومنظمي األخرى

 التسعير السياحي:-4-3

يعتبر التسعير السياحي أحد األنشطة المهمة في العمل السياحي، فاألسعار المناسبة في حد ذاتها وسيلة فعالة ومؤثرة لتنشيط حركة 

سعر مناسبة كلما كثر الطلب على البرامج السياحية، وتختلف األسعار من سوق سياحي الى -ةالطلب السياحي، وكلما كانت التوليفة جود

 1سوق سياحي اخر تبعا لعدة عوامل منها:

ي هذه الدول الى فتجاهات السياسة التسويقية لتنشيط الحركة السياحية من منطقة أو دول معينة، حيث تميل أسعار البرامج السياحية ا-

 لغرض أو الهدف.االنخفاض لهذا ا

 لمستوى االجتماعي واالقتصادي السائد في بعض دول السوق السياحي يفرض نمطا معينا من أنماط التسعير السياحي.ا-

 لحركة السياحية حيث تؤثر هذه الموسمية في استخدام أسلوب معين لتسعير الخدمات السياحية.موسمية ا-

 ولة أو مؤسسة على تحمل أعباء هذه المنافسة.دحي وقدرة كل مستويات المنافسة التي تسيطر على السوق السيا-

 لدول، وتؤثر على قرارات التسعير.االضغوط السياسية التي تظهر في بعض -

 التوزيع السياحي:-4-4

 منافع من يريده ما ائحللس يتاح أن أجل من الصلة ذات األطراف كافة قبل من ممارستها يتم التي األنشطة كافة أنه على التوزيع يعرف

 لدى الرضا رجاتد أعلى تحقيق يعني الجذب مناطق في المناسب التوزيع إن له المناسب والوضع الوقت في وغيرها وزمانية مكانية

 :هما طريقتين السياحي المنتج ولتوزيع األصلي، مسكنه إلى سعيدا عودته لحين السفر رغبته في لحظة من المسافر

 المباشر االتصال خالل من كوذل أي الوسطاء األسواق، في المتاحة التوزيع منشآت على االعتماد دون وتتم :المباشر التوزيع طريقة-

 .تخفيض األسعار أو التقليل ومنه التوزيع تكاليف من هذه الطريقة تقلل حيث النهائيين، المستهلكين مع

 ومن والوسطاء المتعاملين من مجموعة طرف من األعباء تقاسم على التوزيع من الطريقة هذه تعتمد :مباشر الغير التوزيع طريقة-

 2النقل. لوسائل البيع السياحية، نقاط والسياحة، الدواوين السفر السياحيين، وكاالت نجد، المتعاملين المعتمدين الوسطاء أو الوسائل أهم

 لعنصر البشري المؤهل:ا-4-5

نوع من أنواع السياحة، من المطلوب أن يتصف المرشد السياحي بصفات وهو القادر على تنفيذ برامج االرشاد السياحي وحسب كل 

 3شخصية وعلمية تساعد على تقبل السائح له وتقبل أقواله وشرحه للمكان السياحي وبطريقة مباشرة.

 البيئة المادية:-4-6

خلي، ونظافة منافذ الخدمة والتصميم الدا وتتكون البيئة المادية من االبعاد المادية المتطورة والمتمثلة في المظهر الخارجي للمؤسسة

ديم الخدمة وأشياء والقاعات ومظهر العاملين والمستوى التكنولوجي وكذا الظروف المحيطة والوسائل المادية والسلع الدائمة لتق

 ملموسة أخرى وكافة التسهيالت المادية، وتتجلى أهمية الدليل المادي فما يلي:

 السياحي؛ أنها تؤثر على جودة المنتوج-

 مدى تقدير السائح؛وتشكل في مجملها انطباعات عن عراقة المكان -

 لتمييز بين منتجات المؤسسات السياحية ومنتجات المنافسين؛يستخدم الدليل المادي ل-

                                                      
-صبري عبد السميع، التسويق السياحي والفندقي: أسس علمية وتجارب عربية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر،  1

 2006، ص ص 228-227.

 - مروان صحراوي، مرجع سابق، ص ص 86-85. 2
 - مصطفى يوسف كافي وآخرون، مرجع سابق، ص 38. 3
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 دمات غير الملموسة من قبل السائح؛يسهل من عملية االدراك الذهني للخ -

 1حية الى أشياء ملموسة.يترجم الطبيعة غير الملموسة للخدمات السيا-

 لخدمة )اإلجراءات(:اعملية تقديم -4-7

وتعني األساليب واإلجراءات واالستراتيجيات المسطرة من قبل المؤسسة إلنجاز الخدمة من طرف مقدمي الخدمات، وتضم هذه العملية 

الصالحيات الممنوحة للقائمين على تقديم عدة نشاطات منها التقديم االلي للخدمة ومستويات االتصال بين مقدم الخدمة والسائح، و

 2الخدمة والعالقات التفاعلية بينهما وأساليب حفز الزبائن على المشاركة الفعالة في انتاج الخدمة.

 

 المحور الثاني: مفهوم الصناعة السياحية في اإلسالم وضوابطها الشرعية

 مفهوم السياحة في اإلسالم:-1

شيء وذهابه، فالسياحة لغة تعني الذهاب في األرض للعبادة أو التنزه أو االستطالع أو غيره، وقد تدل كلمة "سيح"  على استمرار ال

وردت السياحة في االصطالح الشرعي بمعان متعددة، وهي الصيام والجهاد واألمان والسير في األرض، أو لالعتبار والتفكر أو 

 3لتحقيق مطلب شرعي من حج وزيارة وطلب علم ونحوه.

التائبون العابدون الدين اإلسالمي السياحة وسيلة تقرب العبد من ربه حيث امتدح السائحين والسائحات في قوله تعالى " واعتبر

فسيحو في ، وقال أيضا: "4"الحامدون السائحون اآلمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود هللا وبشر المؤمنين

، يتضح من اآليتين الكريمتين أن معنى السياحة هو 5"معجزي هللا وأن هللا مخزي الكافرين األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير

سياحة العبد للتقرب من خالقه، بالصالة والصوم والجهاد أو التجول في األرض للتعبد والتدبر والتأمل في ملكوت الخالق وآيات خلقة 

 من أجل الموعظة.

ث عن السياحة اإلسالمية هو توفير حاجة المسلم المسافر بغرض السياحة من حيث تهيئة الطعام ان أول ما يتبادر الى الذهن عند الحدي

ر الحالل والبيئة المساعدة على أداء الشعائر، باإلضافة الى أبعاد أخرى تتمثل في زيادة المعلومات والتفكر في آيات هللا وخلقه ومد جذو

وة اإلسالمية السلمية، وتبادل المنافع، ويمكن أخذ الحج كعبادة وركن من أركان التواصل مع شعوب العالم المتعددة فضال عن الدع

 6اإلسالم كنموذج على سياحة المسلم في األرض ومقياس مثالي لنشاطه السياحي في جهات مختلفة من األرض.

 الضوابط الشرعية للسياحة:-2

 لي:يالسياحة ومعامالتها منها العام والخاص كما وضع فقهاء اإلسالم مجموعة من الضوابط الشرعية لترشيد عمليات 

 7وتتمثل في:الضوبط الشرعية العامة: -2-1

 فيتبين صرفاته،ت من تصرف كل في الشرعيااللتزام باألحكام الشرعية عموما، فيلزم من يمارس السياحة أن يعتني بتتبع الحكم -

 بمبدأ واألخذ ي،الشرع االنضباط هذا في ويدخل .المحرم ويجتنب ،الجائز فيتعاطى وعدمه، والجواز والحرمة، الحل حيث من حكمها

 إليه. يسافر الذي البلد في دينه شعائر إظهار السائح يستطيع وأن المنكر، عن والنهي األمر بالمعروف

 الواجبات قدمت معها، تعارضت فإن الواجبة؛ الشرعية الواجبات حساب تكون على وأال أوقاتها، في العبادات أداء على المحافظة -

مع  تتعارض أن أو الدعاة، أحد على وجل عز هللا إلى كتعين الدعوة واجبا أمرا الترويحية السياحة تفوت أال فيها بمعنى الشرعية

                                                      
-عبد الرحيم شنيني، دور التسويق السياحي في إنعاش الصناعات التقليدية والحرفية دراسة ميدانية بمدينة غرداية، مذكرة 1

  ماجيستير غير منشورة في علوم التسيير، تخصص تسويق خدمات، جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان، الجزائر، ص80-79.
 - مرجع سابق، ص 80. 2
 -صليحة عشي، األداء واألثر االقتصادي واالجتماعي للسياحة في الجزائر وتونس والمغرب، أطروحة دكتوراه في 3

. 29، ص 2011العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر،   
 - القران الكريم، سورة التوبة، اآلية رقم 112. 4
 - القران الكريم، سورة التوبة، اآلية رقم 2. 5
 فوزية بو صفصاف، استراتيجية التسويق السياحة الحالل في الدول اإلسالمية: دراسة حالة ماليزيا، المؤتمر العالمي الخامس  -6

 24-22 نيسان/ ابريل2014، كوااللمبور، ص5. للتسويق االسالمي
 الشريعة علوم اإلسالمي، مجلة دراسات الفقه في الترويحية للسياحة الشرعية العتيبي، الضوابط شجاع وخالد منصور، خالد - محمد7
2009، الجامعة األردنية، االردن،36 المّجلد والقانون، .768-767، ص  
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 بالواجبات يخل ال بحيث الترويحي، السياحي النشاط ممارسة عند والتوازن بالتكامل نسميه ما وهو .حينئذ المندوب فيقدم مندوب،

 .والعبادية الشرعية

 متعلق هو ها ماومن بالقول، متعلق هو ما منها األخالق أن النشاط السياحي، ذلك ممارسة إبان األخالق محاسن على المحافظة -

 .فيها التفريط وعدم األخالق، مكارم على محافظا يكون السياحي أن النشاط يمارس من على فيجب بالفعل،

 أم نفسية أم روحية ية أمجسم منافع أكانت سواء واآلخرة، الدنيا في بالمنافع والجماعة المسلمة الفرد على السياحي النشاط يعود أن -

 .المؤمن حياة في محرم والعبث عبثا، لكانت وإال عقلية؛

 1ومن أهمها: الضوابط الشرعية الخاصة:-2-2

 الذي الوقت هالكاست إلى يؤدي السياحة وقتا هذه في المبذول الوقت يكون وأن فائدة، بال ضياع الوقت إلى السياحة تؤدي أال -

 النافع. الفضائل والعلم وتحصيل الدنيوية، والمهمات الشرعية، في الواجبات المسلم يستثمره

 بما واإلباحة الحل النفقة في األصل وإن عنهما هذا، وتعالى تبارك هللا نهى اللذين في النفقة والتبذير اإلسراف إلى مؤدية تكون أال -

 الشرعي السديد لتوجيها ويوجهها ينظمها ولكنه اإلنسانية، هذه الغريزة يتجاهل ال واإلسالم ومعيشته، حياته في اإلنسان يحقق أغراض

 .المسلم حياة في التوازن يحقق بما

 الضابط السفر، وهذا لأج من باالقتراض الربوي الحرج في النفس وإيقاع السنة باالستدانة، طيلة النفس على التقتير إلى يؤدي أال -

 التجهيز بغية بالحالل؛ وسعةنفسه الت ويمنع الحالل، النفقة العام طيلة وأهله نفسه يمنع المسلمين، فإنه من كثير يفعله فيما بينآ  ظاهر

 .له واالستعداد للسفر

 اإلسالمية غير دانللبل السفر كان فإذا السياحة، في المهمة الضوابط من الضابط بالد المسلمين وهذا في السياحة على يحرص أن -

 هذا أو حرمة حل حددي الذي هو السفر محل أن يالحظ أنه غير فيه ذلك، األصل ألن اإلباحة العام حكمه فإن والترويح؛ بقصد السياحة

 .تقدم لما أولى لبالد المسلمةا زيارة أن غير الزيارة، بهذه بأس فال المحرم، الشرعية، وارتكاب المفاسد من المزار البلد خال فإذا السفر،

 ة.اإلنسانية النافع الثقافات من والتزود المعرفة حب النفس في تعليميا ينمي تربويا بعدا السياحة تحقق أن -

 برامج ضمن منظمة تكون األماكن التي أنواع اختيار أو ربه، إلى اإلنسان تقرب التي السياحة الدينية نحو المعاصرة السياحة توجيه -

الحسية  المتعة تصاحبه الذي السفر لعملية شرعية على تحقيق أهداف تحرص التي الشرعية السياحية قبل المؤسسات من معدة شرعية

 المؤمن. نفس في اإليمان معاني تعمق الوقت نفسه في ولكن بالمناظر الطبيعية، والتمتع البالد، في بالتنقل

 بالمسوقين: المبادئ والقيم األخالقية الخاصة-3

تلعب أخالقيات التسويق دورا مهما في تمكين المؤسسات السياحية من مواجهة نواحي الفساد التي زادت بفعل المنافسة والعولمة، 

 2وتتمثل هذه االخالقيات فيما يلي:

 الصدق واألمانة:-3-1

 يجب التعامل بصدق وأمانة مع السواح والجهات ذات عالقة ويترتب على ذلك:

 قيقة في جميع األحوال واألوضاع وفي كل األوقات؛قول الح-

 تقديم منتجات ذات قيمة تحقق ما ندعيه في أقوالنا؛-

 لسياحية إذا أخفقت في تحقيق المنافع المفروض تقديمها للسائح؛دعم منتجات المؤسسة ا-

 احترم االلتزامات والوعود الصريحة والضمنية. -

 المسؤولية:-3-2

 ئج القرارات واستراتيجية التسويق المسطرة، ويترتب على ذلك:ويعني ذلك القبول بنتا

 بذل أقصى الطاقات لسد حاجات السواح؛-

                                                      
 -مرجع سابق، ص ص 1.774-768
-مصطفى يوسف كافي، أخالقيات صناعة السياحة والضيافة، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، األردن، 2014، ص ص 2

191-193.  
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 ح؛تجنب استخدام االكراه مع اللذين المتعاملين والسوا-

 وإدراك االلتزامات الخاصة اتجاه قطاعات السوق الضعيفة اقتصاديا مثل األطفال والمسنين. االعتراف-

 العدالة:-3-3

 موازنة بين حاجات المشترين واهتمامات البالغين، ويترتب على ذلك: إيجاد

 قديم المنتجات بأسلوب واضح خالل عملية البيع واالعالن، مما يعني تجنب الترويج المخادع والكاذب والمضلل؛ت-

 تجنب أساليب البيع التي تلحق الضرر بثقة بالزبون؛-

 لخداع واالبتزاز السعري؛امرتفعة وأساليب عدم تثبيت األسعار واتباع سياسة األسعار ال-

 عدم االشتراك في صراعات المصالح المادية.-

 سانية لجميع األطراف المتعامل معها، وذلك يعني:االعتراف بالشرف والكرامة اإلناالحترام: -3-4

الحمالت  بأسلوب سلبي أو انساني في لفردية حتى في حالة تجنب الزبائن االعتياديين أو ضعف الفئات الديمغرافيةااحترام الفروق -

 الترويجية؛

 ح وبذل كل الجهود الممكنة لمراقبة وتحسين مستوى رضاهم.االصغاء الى حاجات السوا-

 التسويقية ويتم ذلك عن طريق االتي: وتعني استخدام الشفافية في العملياتالصراحة: -3-5

 لسواح.بذل الجهد إلنشاء قنوات اتصال واضحة وشفافة مع ا-

 ضوح عن قوائم األسعار وشروط التمويل واي اتفاقيات أو تعديالت تتعلق باألسعار.الكشف بكل بو-

قتصادية والقانونية واإلنسانية والمجتمعية التي تخدم أطراف التعامل بأسلوب وتعني االلتزام بالمسؤوليات االالمواطنة: -3-6

 استراتيجي وذلك بـ:

 خالل تنظيم الحمالت التسويقية؛ السعي لحماية البيئة الطبيعية من-

 خدمة المجتمع من خالل التبرع والتبرعات الخيرية.-

 ويقي ثانوي أن يكون لها قوانينها األخالقية الخاصة بها.المطلوب من كل قطاع صناعي ومن كل فرع تس التنفيذ:-3-7

 همية شهادة "حالل" في الصناعة السياحية اإلسالمية:أ-4

الشهادة الحالل هو  ح الوصول إلى األسواق اإلسالمية وأسواق الحالل، في عالم التجارة اإلسالمية يعد ختمشهادة "حالل" هي مفتا

الثقة في نظام  األكثر أهمية، لذلك دور مانحي حق إصدار تلك الشهادات مهم جدا في مصداقية المنتج، إلى جانب المحافظة على

 الشهادات الحالل.

 تعريف مصطلح "الحالل" 4-1

على أنه ميزة تصف منتج استهالكي ما أو مجموعة منتجات استهالكية تراعي مبادئ وأحكام الشريعة ” الحالل“عّرف مصطلح يُ 

حاليًّا على ” شهادة الحالل“اإلسالمية خالل كافة مراحل سلسلة اإلمداد الخاصة بها، بما في ذلك اإلنتاج، والنقل، والتوزيع. وتُمنح 

منتج من األغذية، ومستحضرات التجميل، والمستحضرات الصيدالنية، والمنسوجات، والمنتجات  500مستوى العالم ألكثر من 

 1الجلدية.

ليه وسلم) بفعله شرعاً. عفمعنى كلمة الحالل واضح جداً في الشريعة االسالمية فالحالل هو ما سمح هللا تعالى ونبيه محمد )صلى هللا 

يات في القرآن الكريم التي ن خاصة في القرآن الكريم أن يأكلوا الحالل، يوجد العديد من اآلحيث أمر هللا عز وجل الناس عامة والمسلمي

 تحض الناس على تناول الحالل حيث قال هللا تعالى

ا فِي اأْلَْرِض َحالالً َطيِّباً َوال تَتَّبِعُوا ُخُطَواتِ ﴿ -  (.168ية ﴾ )سورة البقرة، اآلَعُدوٌّ ُمبِين   الشَّْيَطاِن إِنَّهُ لَُكمْ  يَا أَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّ

ِ إِْن ُكنتُمْ ﴿-  (.172)سورة البقرة، اآلية  إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن﴾ يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُلُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا َلِِلَّ

                                                      
1 - https://hiragate.com2018-07-14 تاريخ االطالع    
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ُ َحاَلاًل َطيِّبًا واتَّ ﴿- ا َرَزقَُكُم َّللاَّ َ الَِّذي أَْنتُْم بِِه مُ َوُكلُوا ِممَّ  (.88﴾ )سورة المائدة، اآلية ْؤِمنُونَ قُوا َّللاَّ

هو الذي منعه هللا تعالى ونبيه محمد صلى هللا عليه وسلم بشكل كامل وعلى وجه التحديد. حيث أن االنخراط في فعل الحرام  الحرام

 1 بما حتى في الحياة الدنيا.سيؤدي للعقاب في اآلخرة ور….( )مثل أكل لحم الخنزير وشرب الكحول

 سباب منح شهادة الحالل:أ-4-2

 اإلمداد بصورة جلية واضحة بمواقف المنتج مع ما جاء بالشريعة اإلسالمية؛-

 تشكل الطمأنينة الروحية والهدوء للمستهلك المسلم؛-

 شيء ال يتوافق مع الشريعة اإلسالمية؛ للتأكد من أن الغذاء ال يتضمن أي-

 أي ارتباك أو تشويش أو جدال أو خالف أو نزاع عن البضائع المنتجة؛منع تماما -

 2االمداد بالدعم المستمر وفعالية التسويق االستراتيجي للمنتجات الحالل.-

 اقع صناعة الحالل في العالم:و-4-3

إلسالمية ، ثم اردة للدول عرف الحالل تطورا كبيرا وسريعا جدا ، حيث كانت شهادات الحالل في الماضي تطلب فقط للحوم المستو

ر العالم، حتى أصبحت بدأت بعد ذلك ماليزيا وإندونيسيا بوضع معايير للحالل، ومنذ ذلك الحين أخذ مفهوم الحالل يتطور وينتشر عب

حوم، وحتى في اليوم شهادات الحالل مطلوبة لجميع منتجات األغذية المصنعة والمنتجات الطبية ومستحضرات التجميل إضافة لل

كالنكهات والملونات والمثبتات وغير ذلك، وأصبحت الشهادات إلزامية على   المواد الصناعية األولية والمواد الكيميائية الغذائية

 المصنعين من غالب الدول اإلسالمية وليس فقط في إندونيسيا وماليزيا.

مصداقية  هذه المؤسسات يجب أن تكون ذاتمن هنا كان ال بد من وجود مؤسسات متخصصة في منح شهادات الحالل للمصنعين، و

 عالية ومعترفا بها من الدول اإلسالمية.

ترليون  1.1حيث تجاوزت قيمة هذا القطاع  2015ومن جانب آخر فإن تجارة األغذية الحالل بلغت أرقاما قياسية جديدة خالل عام 

تريليونات دوالر في  10إلى  توقع أن تصل قيمة سوق الحالل، ووفقاً لدراسة أجرتها هيئات عالمية فإنه من الم2015دوالر خالل عام 

 3، ما يعكس زيادة اهتمام الدول المسلمة في الحصول على منتجات تتوافق مع الشريعة اإلسالمية.2030العام 

 

 المحور الثالث: عرض التجربة التايالندية

حاجة لتطوير المزيد من المنتجات والخدمات السياحية الحالل السياحة الحالل مفهوم جديد في صناعة السياحة. وبالتالي هناك تعتبر 

لتلبية هذه السوق الديناميكي والناشئ. فمفهوم الحالل، ال يعني تطبيقه على على الطعام فقط، لكنه يتضمن توافق المنتجات مع ضوابط 

سياحة يعني تقديم منتجات وخدمات الحزم الشريعة االسالمية كالمعامالت المصرفية، مستحضرات التجميل، اللقاحات، وفي حالة ال

 4السياحية والوجهات التي تم تصميمها بشكل خاص لتلبية االعتبارات اإلسالمية ومعالجة احتياجات المسلمين.

 90، وبلغت قيمتها نحو 2010% من إجمالي قطاع السياحة عام 9ووفق إحصاءات منظمة السياحة العالمية، شكلت السياحة الحالل 

% من إجمالي دخل 12.3مليار دوالر، أي شكلت نسبة  126.1زادت قيمة السياحة الحالل لتصل إلى  2011وفي .دوالرمليار 

ويقول مراقبون إن  .% من إجمالي دخل السياحة العالمي13مليار دوالر، أي  140ليبلغ  2013وارتفع هذا الرقم عام .السياحة العالمية

لمين فقط، لذلك فإن الكثير من الدول ومنها تايالند تسعى إليها، لكن بمفهوم السياحة اآلمنة، السياحة الحالل ليست حكراً على المس

 5وبالتالي فإنها تعد محط أنظار الراغبين بها اليها.

                                                      
1 - https://www.halalcertificationturkey.com/ar/2013/07/29 2018-07-14 تاريخ االطالع   
2- http://www.eos.org.eg/ar/page/332018-07-14 تاريخ االطالع  
3 - https://www.hqc-germany.com/alsfhh-alreysyh2018-07-14 تاريخ االطالع  
4 -Sureerat Chookaew, Oraphan chaninIncreasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in 
Thailand for Muslim Country, Journal of Economics, Business and Management, Vol. 3, No. 7, July 
2015,   p 739. 
 https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/3/25/5- تايالند تسعى لنيل نصيبها من اقتصاد الحالل، تاريخ االطالع

16 -07-2018  
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ظر الم السياحية والمناتعد تايالند الواقعة جنوب شرق آسيا من أكثر الوجهات السياحية شعبية في المنطقة، فهي تضم العديد من المع

 الطبيعية الخالبة، باإلضافة إلى بعض أفضل الفنادق الفاخرة في العالم.

 ، ال سيما المسلمين منهم، اللذين يصل عددهم الى1وعلى الرغم من اإلقبال الكبير على تايالند إال أنها تحاول جذب المزيد من الزوار

 2 مليون نسمة شخص تايالندي.  67ماليين شخص من بين 10حوالي 

ألفا من منطقة الشرق  658ليس بينهم سوى  2015مليون سائح أجنبي زاروا البالد سنة  30بيانات السياحة في تايالند أن نحو وتفيد 

 .3األوسط

 طوير السياحة االسالمية في تايالندإمكانيات ت-1

لطبيعة، ومنابع المياه سيا من حيث اتزخر تايالند بمقومات سياحية طبيعية وبيئية تخلب األلباب وتعد واجهة سياحية متميزة في شرق آ

رات الربيع العربي حيث الجارية وهي دولة يستمتع بجمالها السياح الراغبون في الهدوء والتأمل في الطبيعة، وحصدت تايالند ثمار ثو

 ازداد عدد السياح القادمين من منطقة الشرق األوسط ودول الخليج العربي.

سياح إلى تايالند من شتى انحاء العالم العربي وفي هذا اإلطار نظمت هيئة تايالند للسياحة رحلة وتعد دبي مركزا رئيسيا النطالقة ال

خاصة لطالب جامعة دبي لالطالع على المعالم السياحية البيئية والثقافية في تايالند حيث اطلع الطالب على المعالم السياحية والبيئية 

 4لكه من مقومات سياحية وتجارية واقتصادية.في تايالند كما تم تقديم عرض عن دبي وما تم

 ومن أبرز المعالم التي تتميز بها تايالند وتمثل نقاط جذب أساسية بها:

ليها السياح عن إالواقع في جنوب البالد، وهو عبارة عن شبه جزيرة تحيط بها المياه والجبال من كل مكان، ويصل  شاطئ رايلي-

 طريق القوارب.

رة من الطرز ، حيث كان مقرا إلقامة ملوك سيام. وتغطي مساحة القصر مجموعة كبي1782المشيد منذ عام  قصر بانكوك الكبير-

ر المكوث في عالم القصور المعمارية، كما تشتمل على تمثال بوذا الزمردي وهو واحد من أقدم التماثيل شهرة في العالم. وبإمكان الزائ

يا في أيوثايا، الذي يقع على طول نهر تشاو فرا” قصر الصيف“أو كما يطلق عليه إذا ما قضى استراحة قصيرة في القصر الملكي 

 والذي كان يستخدم كاستراحة صيفية لملوك تايالند.

تقع بالقرب من  الوطنية التي ثال بانايالند التي تتمتع بجمال مذهل وتحتوي على العديد من المواقع الساحرة كحديقة تمنطقة جنوب  -

 .ساتونفي إقليم  بانثاتجبال 

في  شيانغ مايي منطقة متر فوق مستوى سطح البحر ف 2565، وهو الجبل األعلى في تايالند ويبلغ على ارتفاع دوي إن تانونجبل -

 الوطنية. دوي إن تانونمحيط حديقة 

قمري التقليدي ير في التقويم الي كراثونغ الذي يقوم فيه السكان بإرسال فوانيس مضيئة إلى السماء احتفاال بالشهر األخمهرجان لو-

 التايالندي.

ن مناطق الجذب موهو واحد  شيانغ مايالذي يقع بالقرب من بانكوك، والبازارات كبزار  دامنوين سادواك كسوق األسواق الشعبية-

 في تايالند العليا.

ددا من مراكز التسوق اف، علما وأن هناك عوتتميز األسواق بالحرف اليدوية والفنون والمالبس والمنتجات المستوردة من جميع األصن

 الكبرى والمجهزة تجهيزا حديثا.

ايالند للسياح رؤية الواقع على الساحل الجنوبي الغربي لت معبد كرابيفي تايالند أيضا نقاط جذب، حيث يتيح  المعابد المنتشرة-

 وأكثرها زيارة من السياح.أحد أهم األماكن السياحية  المعبد األبيضبانورامية خالبة للبالد. ويمثل 

في  حديقة فوتشيفاة. أما التي تقع في شمال مدينة شيانغ ماي، التي تسمح للسياح بالتقاط أروع الصور مع الفيل حديقة الفيل الوطنية-

ال ة من الجمشيانغ راي بمناظرها الساحرة والتي تقع في مناطق الغابات والمرتفعات الخضراء، فتأخذ السائح في جولة مطول

 واالستمتاع بروعة الطبيعة.

                                                      

 -07-162018 تاريخ االطالع https://alarab.co.uk  تايالند تفتتح أول فندق إسالمي لجذب المزيد من السياح العرب1-
 - تايالند تسعى لنيل نصيبها من اقتصاد الحالل، مرجع سابق. 2
 - تايالند تفتتح أول فندق إسالمي لجذب المزيد من السياح العرب، مرجع سابق. 3
4 - https://www.albayan.ae/economy/tourism/2012-07-07-1.1683817 07-162018 تاريخ االطالع- 
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 .1في مقاطعة كانشانابوري، أكثر المناطق إقباال للسياح إيراوان الوطنية، وهو جزء من حديقة شالل إيراوان-

في قلب العاصمة بانكوك، واحد من أبرز المستشفيات التي تستقطب ماليين المرضى من دول عربية  مستشفى بامرونجراد الدولي-

 ً المستشفى »أو « المستشفى األميركي في تايالند»، ويشتهر في المجتمعات العربية باسم -بهدف السياحة العالجية – وإسالمية سنويا

دولة  190ألف مريض من أكثر من  420ويقدم خدماته ألكثر من مليون مريض سنوياً، منهم ما يزيد على «. األميركي في بانكوك

 .2يأتون للعالج

 االسالمي في تايالند: المزيج التسويقي السياحي-2

 ،السياح إرضاء هو السياحي للتسويق األساسي الهدف أن يوضح وهذا البشرية، الحاجات تلبية هو التسويق لعملية النهائي الهدف إن

 أي في األساسي صرالعن التسويقي المزيج طبيعيا لذلك يعد أمرا يصبح السوق وامتداد توسع فإن السياح إرضاء نجاح فيال وإذ اتم

هم الجهود التسويقية السياحية ومن أ الخدمات قطاع ذلك في بما سليمة المسطرة بطريقة األهداف تحقيق أجل من تسويقية استراتيجية

 التي قامت بها السلطات التايالندية لتطوير السياحة الحالل ما يلي:

بمملكة « شيخ اإلسالم»، تحت إدارة مؤسسة 2004سنة انشاء مركز العلوم للحالل جامعة شواللونكون، األول عالمياً، دُّشن رسمياً -

مسلماً، حاصل على شهادة األيزو، يقوم باختبارات لمطابقة األغذية واألدوية ومواد التجميل ألحكام الشريعة  50تايالند، يوّظف 

 .تلف أنحاء مملكة تايالندلتلك المنتجات، إلى جانب المطاعم التي تقدم وجبات للمسلمين في مخ« حالل»اإلسالمية، يمنح شهادة 

 120لمنتجات تطابق الشريعة اإلسالمية في تايالند، وماليزيا، وإندونيسيا. ويتولى معاينة « حالل»شعار  500ويتولى المركز تقديم 

ختلفة، بما إلى دول م« حالل»ألف منتج، يتم التأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة واإلسالمية، قبل تصديرها الحقاً على أنها منتجات 

فيها دول بشمال إفريقيا، والشرق األوسط واليابان، وقال مانات سويبسانتيكول، مسؤول بالمركز إن هناك إقباالً الفتاً على خدمات 

وقال مانات سويبسانتيكول، أحد مسؤولي مركز العلوم للحالل .المركز داخل تايالند، ومن قِبل دول إسالمية وغير إسالمية عبر العالم

تريليون دوالر، الفتاً إلى أن تايالند تطمح ألخذ حصة  3.2في العالم تبلغ سنوياً « االقتصاد الحالل»ة شواللونكون، إن عائدات جامع

 .من هذا القطاع عن طريق افتتاح مطاعم وفنادق تتمتع بشهادة الحالل، عبر تبني استراتيجية جديدة في مجال تطوير االقتصاد الحالل

ه تتطلع لجذب السياح من البلدان اإلسالمية وتصميم الخدمات الجديدة بما يتناسب مع غير المسلمين أيضاً. وأوضح وأشار إلى أن بالد

ً  100سويبسانتيكول أن الفنادق التي تقدم خدماتها بمعايير الحالل بنسبة %  .3تشهد إقباالً من غير المسلمين أيضا

شيد على هيئة مسجد، قاعتي صالة وثالثة مطاعم حالل، وتتراوح  ، الذيلميروزافندق بناء أول فندق حالل بالعاصمة بانكوك وهو  -

 دوالرا. 1445و 116تكلفة الليلة الواحدة ما بين 

وحرصا منها على االستفادة من تنامي سوق السياحة الحالل، أطلقت تايالند السنة الماضية تطبيقا يساعد السياح المسلمون على إيجاد -

 4لتي تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.المطاعم والمرافق ا

تم في اآلونة األخيرة افتتاح العديد من المطاعم التي تقدم الطعام العربي من المطابخ الشامية والمصرية والخليجية و المطبخ التركي  -

ت التسعة، مطعم باوارتشي الهندي، مطعم و مقهى الكرا بانكوك، –و البنجالديشي و من أهمها مطعم نفرتيتي بانكوك، مطعم الحسين

مطعم   بانكوك، -مطعم ثيبتارا، مطعم يانا التايالندي مطعم صوفيا، مطعم عثمان التركي، مطعم علي للمأكوالت العربية و التايلندية،

أما عن الخدمة فهي  المطاعم نظيفة للغاية، و الجو مريح لألعصاب و الديكورات علي الطراز االشرقي و اإلسالمي ،  السرايا بانكوك،

 بذلت -5تجذب السائح،  فهم يهتمون هناك بجميع التفاصيل الدقيقة، ويقومون بتلبية رغبات وحاجات السواح  حسب أذواقهم وميولهم.

السلطات التايالندية، جهودا لتحسين صورة مدينة اشتهرت بسياحة الجنس من خالل ما أطلقت عليه "المنطقة السعيدة"، فوضعت تمائم 

 6لى شكل أسماك مبتسمة.

تطوير القطاع السياحي وتوفير بنية تحتية تخدم القطاع السياحي بمختلف أنواعه وأبرزها السياحة العالجية والسياحة الترفيهية  -

مكتبا للترويج السياحي التايالندي بغرض جذب مزيد من السياح. ومن أبرزها مكتب الترويج السياحي  26والسياحة البيئية، حيث هناك 

                                                      
 - تايالند تفتتح أول فندق إسالمي لجذب المزيد من السياح العرب، مرجع سابق. 1

-16 تاريخ االطالع http://www.alarab.qa/story/1140165 - السياحة الحالل« بوابة تايالند الستقطاب العرب والمسلمين 2
07-2018  

 - السياحة الحالل« بوابة تايالند الستقطاب العرب والمسلمين، مرجع سابق. 3

 - فندق حالل في تايالند يستقطب المزيد من السياح المسلمين 4
http://www.iinanews.com/page/public/news_details.aspx?id=178047#.W00MEK2Wye0 
5 -https://www.thailandtraveltragedies.com/halal-restaurants-bangkok ،أهم 10 مطاعم حالل في بانكوك/
16تاريخ االطالع  -07-2018  

 
-16 تاريخ االطالع https://www.middle-east-online.com - تايالند من الترويج لسياحة الجنس الى المنتجات الحالل! 6

07-2018  
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رة السياحة على المشاركة في فعاليات ملتقى سوق السفر الذي ينظم سنويا في دبي وأفادت ان دعوة وفد من في دبي كما تحرص وزا

طالب جامعة دبي يأتي في إطار توثيق العالقات والتعاون بين تايالند واإلمارات وتعريف الطالب بمفاهيم السياحة البيئية في تايالند 

 1ية والثقافية والتعرف على المعالم األثرية.والمشاركة في األنشطة والفعاليات البيئ

 توصيات خاصة بتسويق السياحة الحالل في تايالند-3

 لم كما يلي:لدعم وتطوير صناعة السياحة الحالل في تايالند البد من اتباع منهجية واضحة لوضع خطة تسويقية واضحة المعا

 على تايالند عبر اإلنترنت. ذب السياحيتزويد المسافرين بكل المعلومات المرتبطة بالج -

 لمة الفم.لق انطباع جيد للسائحين حول الخدمات السياحية المقدمة لهم ألنه من العوامل التي يمكن أن تحقق استراتيجية كخ-

 اتباع المقاييس والمعايير الدولية.بالحفاظ على الشواطئ نظيفة وجميلة -

 دد المطاعم الحالل.عزيادة دعم جميع المطاعم للحصول على شهادة الحالل بهدف -

 كون لدى غرف الفندق إشارات اتجاه الصالة، ألنه ال غنى عنها للسياح من الدول االسالمية.يجب أن ي-

 يهية للمساجد باللغتين االنجليزية والعربية.يجب أن تكون هناك إشارات توج -

 في االماكن السياحية.اعداد برامج الترفيه االسالمية انشاء مرافق منفصلة بين الجنسين، و -

 حو تايالند.قامة شراكة مع الدول المجاورة كماليزيا واندونيسيا لتطوير السياحة الحالل وجذب المزيد من السواح المسلمين نا-

 الخاتمة:

 من خالل الورقة البحثية توصلنا الى النتائج التالية:

واإلفريقية واآلسيوية واإلسالمية، فيما تحاول الدول األوروبية ن الدول العربية باتت السياحة الحالل محط اهتمام عدد كبير م-

هدت السياحة الحالل انتشاراً واسعاً خالل الفترة ش-سلم بشكل عام والخليجي بشكل خاص. واألمريكية للتوسع وجذب السائح الم

  %10ئح الخليجي شكل معدل صرف السااألخيرة، وتعتبر السوق الخليجية من أقوى األسواق المصدرة لهذا النوع من السياحة؛ إذ ي

 من إنقاق السياح لمثل هذا النوع من السياحة.

والسياحة  تنوع المصطلحات التي تصف هذا النوع من السياحة وتختلف من مجتمع آلخر لكن أكثرها انتشارا هي السياحة الحاللت-

رتبط السياحة بشكل عام بالشواطئ المختلطة ت-سياحة المسلمين. سياحة العائلية واإلسالمية والسياحة الملتزمة بالشريعة اإلسالمية وال

. وألن هذه األمور جميعها والفنادق والمطاعم التي تبيع الكحوليات، أو حتى االنفالت االخالقي والبحث عن المتعة الجنسية خالل السفر

 ل األول واألخير.السياحة اإلسالمية هي الح تجعل السائح المسلم يفكر مرتين قبل السفر إلى دولة ما، فإن السياحة الحالل أو

مين الملتزمين ال ن االهتمام بالسياحة الحالل يتركز في خارج الدول اإلسالمية أكثر منه في الدول اإلسالمية ألن السائحين المسلأ-

 يواجهون عقبات كبيرة في بلدانهم.

بقة الوسطى داخل عدد المسلمين في العالم ونظرا التساع الطإن هذا السوق ينمو بمعدالت متسارعة جدا نظرا للنمو الطبيعي ل -

ياحة الحالل التايالندية سوق واعدة بالنسبة للسواح المسلمين ان السوق الس-المجتمعات اإلسالمية وهي الطبقة األكثر اقباال على السفر.

تظل صديقة للسياح  ا السياحي فإنها يتوجب أنالحفاظ على نسب نمو عالية لقطاعهوالعائالت المحافظة واذا أرادت حكومة تايالند 

صتها السوقية من السواح حالمسلمين وتقدم لهم الخدمات التي يحتاجونها، وال يكون ذلك إال بتطوير استراتيجية تسويقية فعالة لزيادة 

 المسلمين.

 

 

                                                      
-https://www.albayan.ae/economy/tourism/2012 - تايالند .. أرخبيل من الجزر الساحرة والمناظر الطبيعية الخالبة 1
 -07-162018 تاريخ االطالع 07-07-1.1683817
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Abstract 

The tourism industry has become the main engine of the economies of many countries in the developed and 

developing world. In recent years, the interest of the Halal tourism industry, which has succeeded in a short period 

of time, has become more stable and has proved to be the best service to the public in the tourism industry. Islamic 

standards to form the most vital and influential industries capable of achieving economic growth rate exceeding 

many industries. And to increase its share of the international tourism movement coupled with the tourism ethic 

and its role in achieving sustainable development, where the ethics of work or profession is the basis of the tourism 

industry, not to mention the adoption of tourism facilities and halal hospitality at the level of the organization, 

whether hotel, restaurant, travel company within a package of services Reception, transportation, accommodation, 

excursions and various tourist programs accompanying it. To formulate the full compliance with Islamic Shariah 

standards on the one hand and international standards in providing services and dealing with tourists in various 

tourist purposes. Despite the modernity of the Halal tourism industry, Turkey, Malaysia and Dubai are racing to 

attract Muslim tourists around the world 

Keywords: tourism, halal, ethics, principles, values. 

 

الهتمام في اآلونة املخص البحث  : أصبحت صناعة السياحة المحرك األساسي القتصاديات العديد من دول العالم المتقدم والنامي ، بالمقابل ازداد 

في  للجمهور  خدمة لتقديم أفض االخيرة بموضوع صناعة السياحة  الحالل التي نجحت خالل فترة وجيزة في تثبيت أركانها، وأثبتت بالتجربة إمكانية 

حقيق معدل نمو اقتصادي تمجال صناعة السياحة بعيدا عن المحرمات تلتزم بالمعايير اإلسالميَّة لتشكل  أهم الصناعات الحيوية والمؤثرة القادرة علي 

تنمية المستديمة، حيث في تحقيق ال يفوق العديد من الصناعات .و لزيادة نصيبها من الحركة السياحية الدولية اقترنت باألخالقيات السياحية ودورها

 ايًا المنظمة مستوى ىعل والضيافة الحالل السياحة منشآت ناهيك عن اعتمادها في السياحة تشكل اخالقيات العمل او المهنة القاعدة االساسية لصناعة

 . لذلك المصاحبة المتنوعة السياحية والبرامج والرحالتواإلقامة  والنقل االستقبال خدمات من متكاملة سفر ضمن حزمة شركة ، مطعم ، فندق كانت

السياحية .  أغراضهم فالسياح بمختل مع والتعامل الخدمات تقديم في الدولية والمواصفات بمعايير الشريعة االسالمية من جهة  التام لتصيغ االلتزام

إلى الشركات الغربيَّة  ئحين المسلمين حول العالم؛ حيث وصل هذا االهتمامورغم حداثة صناعة السياحة الحالل تتسابق تركيا وماليزيا ودبي لجذب السا

لسلة من الفنادق تتوافق مع س)روسيا ، الصين ، فرنسا ، تايالندا ، ايطاليا(، غير المسلمة؛ بتوفير تسهيالت تتوافق مع معتقداتهم الدينيَّة مثل تطوير 

 تقاليد الشريعة اإلسالميَّة.

 : سياحة ، حالل ، اخالق، مبادئ ، قيم .الكلمات المفتاحية 

 

  نص البحث :

 لدول السياحيةا بين والمحتدمة الشديدة المنافسة خضم في ذاته حد في سبقا تمثل أصبحت السياحة صناعة بأخالقيات م االلتزام إن

 سيصبحون ومن رالقرا لصناع المهنة أخالقيات تعليم السياحية ،حيث اصبحت حتمية ضرورة وخدماتها معالمها باتجاه السياح الستقطاب

لحالل أمر في غاية األهمية بعد تعد ركيزة اساسية للفهم الدقيق للعالقة المتبادلة بين االعتبارات األخالقية وصناعة السياحة ا فيما مدراء

األخالقية  جوانبال على اًساأس تعتمد الصناعة هذه فان ذلك ضوء ، وعلى لتنمية وتطوير السياحة بالدول وتعزيز دور القطاع السياحي

 بصناعة السياحة الحالل للمرافق والمنشآت الملتزمة بالمبادئ االسالمية   االرتقاء لغرض

 البحث :  مشكلة (أ

 نحاول االجابة عن التساؤل التالي : فيما تكمن اخالقيات العمل في تطبيق السياحة الحالل ؟

  اهمية البحث: (ب
 صناعة في بها لمعمولا األخالقية المبادئ  األكثر رواجا و تكمن اهمية هذه الورقة البحثية في معرفة الصناعة من السياحة صناعة تعتبر

اهمية الدراسة في  المقدمة و من هنا تكمن الحالل و التي تتميز بها عن السياحة التقليدية كمدخل لجودة الخدمات السياحية  السياحة

 م  و التي تتمثل في :التعريف بأخالقيات القطاع السياحي بشكل عا

 في أخالقيات السائح نفسه للمحافظة علي مواقع الجذب السياحي 

 أخالقيات المهنة والمشتغلين بالسياحة مع األخذ في االعتبار تنوع العقائد الدينية  

 المسئولية المهنية ووفق مبادئ الدقة واألمانة والتوازن   أيضا أخالقيات الدول المضيفة والمستقبلة للسائح بمصداقية وشفافية

 واالجتماعية

 منهجية  و هيكل البحث (ت

عامة بعد ذلك . من  ارتأينا استخدام المنهج الوصفي التحليلي لرصد مصطلحات الدراسة و مختلف أبعادها، ثم محاولة القيام باستنتاجات

 :لمحاور التالية االسياحة الحالل بالتعرض الى  في المهنة ألخالقيات النظري خالل مدخلين اساسين ، المدخل األول يتمثل في اإلطار
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 االحاطة الشاملة بمفهوم اخالقيات العمل و السياحة الحالل 

 أسباب االهتمام بأخالقيات العمل في السياحة االسالمية 

 دور ونطاق أخالقيات األعمال في صناعة و ترويج السياحة الحالل 

 :ز النماذج للسياحة الحالل حيث قمنا بدراسة تحليلية و تتبعية  ثم  المدخل الثاني يتمثل في  رؤية تحليلية ألبر

  لسوق السياحة االسالمية 

 نموذج ماليزيا في تطبيق السياحة الحالل 

  تجربة الجزائر في السياحة الحالل 

 اهم نتائج الدراسة  (ث

ى السياح :ترتيب الوجهات المفضلة لدالذي يعتمد على ثالثة معايير  2017حسب المؤشر العالمي للسياحة االسالمية  لسنة 

سهولة الولوج ألماكن ”ل واالستقبا” الحالل”المسلمين، األمن وجودة العطل بالنسبة للسياح الذين يسافرون رفقة العائلة،  وجودة الخدمات 

شكل سريع خالل في النمو بفإن سوق السياحة الحالل، سيستمر  .” الماركتينغ”، ثم التواصل و”الصالة، شكل المطاعم ومراكز اإليواء

رشح لالرتفاع . وهذا الرقم م2015مليون خالل سنة  117مقابل  2016مليون سنة  121السنوات القادمة، وبلغ عدد السياح المسلمين 

  .2016مليار دوالر سنة  155، كما يمثل سوق السياحة الحالل، ما مجموعه 2020مليون سائح سنة  156إلى 

صنفت في  الصدارة حسب ذات التقرير كوجهة سياحية أولى يفضلها السائح المسلم على مستوى العالم، متبوعة احتلت  ماليزيا التي 

، العربية السعودية ، وقطر. على غرار الجزائر التي غابت عن المؤشر العالمي للسياحة  تركيا ، إندونيسيا ، المتحدة باإلمارات العربية

 . 2017في سنة  130من بين  21المرتبة  لتتقدم و تحتل 2015االسالمية باقتصارها على السياحة الصحراوية سنة 

 املة بمفهوم اخالقيات العمل و السياحة الحالل:أوال : االحاطة الش

 أن صناعة إال خالقياتاأل مفهوم حول الباحثين بين اآلراء اختالف من وبالرغم . األخالقيات فهم نحو هامة مسألة وتربيته نشأة الفرد ان

 االلتزام هنة( تعنياألعمال )الم أخالقيات الن الصحيحة والممارسات باألخالقيات نشاطاتها تتأثر التي األعمال أكثر من تبقى السياحة

فة سبب االهتمام السياح لذا سنحاول في هذا المدخل معر مع والتعامل الخدمات تقديم في الدولية والمواصفات المعايير بأعلى التام

 من الناحية النظرية.بأخالقيات المهنة في العمل السياحي و التعريف بكال المتغيرين 

 

 بأخالقيات العمل في السياحة االسالمية:أسباب االهتمام  (1

نظراً لحاجة السائح المسلم الى خدمة تحترم أسس وأخالق الدين اإلسالمي، شكلت اخالقيات العمل جزءاً من هذا الحراك الواسع 

 عليه هللا صلى محمد النبي المرسلين لسيد النبوية السنة عن الدين االسالمي و  فضال لوضع أسس متفق عليها حول السياحة الحالل،

 1 المبادئ و القيم التي تؤدي إلى تحقيق أهداف اجتماعية تتكامل مع األهداف االقتصادية فيها. أهم من توليفة تحدد التي وسلم،

مل طين أخالقيات العتوان السبب الرئيسي لالهتمام بأخالقيات العمل او المهنة في السياحة االسالمية او في أي مجال من االعمال هو 

اإلنتاجية ونسبة والء  وقد أثبتت هذه الطريقة جدواها في زيادة طاقة العاملين وحماسهم، وزيادة مستوى من خالل )التقدير( و )المكافآت(

عمل يمكن ترسيخها العمالء وارتفاع اإليرادات، وتحدثت عن ذلك كتب اإلدارة الحديثة بكثير من التفصيل، والمهم هنا أن أخالقيات ال

ثاني مادي وهو ها ونشرها وتعميق أثرها من خالل التقدير والمكافآت، وهما عنصران مهمان أحدهما معنوي وهو )التقدير( والوتقويت

امل مع محفزات ذاتية )المكافآت( وهما يحققان حاجة إنسانية راسخة في الوجدان، أهم وأعمق أثراً من بنود التعاقد الوظيفي، ألنها تتع

غ فيه؛ فإن له دوراً مهماً شرية، أما األول: وهو التقدير المعنوي كعبارات الثناء واإلطراء غير المتكلف وغير المبالموجودة في الفطرة الب

األهم من ذلك أن في دعم وتشجيع العاملين أصحاب التميز األخالقي، سواء أجاءت من قبل العمالء والمراجعين، أو من قبل الزمالء، و

مات التشجيع من لشخصيات المشهورة اجتماعياً، وأهم من هؤالء جميعاً حينما تأتي عبارات التحفيز وكلتأتي من قبل ذوي المكانة وا

لعمل، وهذا يقتضي أن المدراء المباشرين، ويتم توجيهها للموظف المتميز أخالقياً في الوقت المناسب، وبما يالئم شخصيته وأسلوبه في ا

حد الموظفين وتثير معه ومستواهم الثقافي وبيئتهم االجتماعية، فالعبارات التي قد تحفز أيكون المدير على دراية بشخصيات العاملين 

ا يكون لوحده حماسه ليست بالضرورة محفزة لموظف آخر، والتي قد تقال في جمع من الموظفين ليست بالضرورة هي التي تقال له عندم

يجابي في ترسيخ األخالقيات ، وتولية بعض األعمال والعالوات المالية، له أثر إأما البعد الثاني )المكافآت( المادية كالترقيات مع المدير.

هتمت بهذا اوإشاعتها بوجه صحيح ودقيق، للمفارقة بين الجيدين و الرديئين، من هنا كانت جملة من االسباب و الظروف المحيطة 

 الموضوع نذكر منها : 

 نت تعكف ت حيث برزت مدونات ومنظمات غير حكومية عبر شبكة اإلنترتعد العولمة سببًا من أسباب االهتمام باألخالقيا

غلها في أسواق على رصد المخالفات و شكلت العولمة مشكلة اختالف الثقافات بين مديري األعمال في ظل انفتاح األسواق وتغل

لعائد لم يعد كافيا الربح  ، فا حيث تغير هدف المديرين و اصحاب االعمال و لم يعد هدفهم يصبو لتحقيق  .مختلفة حول العالم

 على األهداف لاألموا إنفاق قرروا ما حتى تتمكن المؤسسة من االستجابة لمطالب المجتمع والحفاظ على بقائها . من هنا إذا

 األرباح. ترتفع سوف وبالتالي السوق ديناميكية يضاعفون سوف فإنهم االجتماعية و االخالقية 

 الخدمة هالكالست كسب الضيوف على والثقافية تساعد االجتماعية والقيم األنماط على تحافظ إدارية ممارسات خلق أو تقديم 

 بشكل  .األعمال وانجاز السياحية

 منشآتداخل ال األعمال وانجاز السياحية الخدمة الستهالك الضيوف كسب في تساعد عمل كخطة المهنة أخالقيات اعتماد 

 .كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المستديمة . الفندقية

                                                      
شر 1 شركات األعمال. الطبعة األولى. عمان: مؤسسة الوراق للن  نجم عبود نجم. أخالقيات اإلدارة و مسؤولية األعمال في 

.201، ص 2006و التوزيع،   
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 وفق برنامج تدريبي خاص لشريحة نوعية  للجمهور خدمة تقديم أفضل اجل من العاملين مستوى لرفع تدريبية بدورات القيام ،

ن تحقيق التي تمكنهم م ,من المتعاملين مع السياح مثل رجال األمن وسائقي الحافالت وسيارات األجرة والعاملين في الفنادق

  1رضا السائح واحترامه وعدم استغالله بشكل تتحقق من خالل اإلقناع و التعليم.

 التأكيد علي أهمية تطبيق القانون علي الخارجين عن اللياقة األخالقية تجاه التعامل مع السائح 

 لشعوب ، نشر االتفاعل بين  االلتزام بروح القانون وأهمية تطبيق ميثاق أخالقيات السياحة والترويج لها بما يضمن تحقيق

 السالم وتبادل الثقافات .

 رارات، وتحديد السلطة إرساء مبادئ اإلدارة السليمة )الحوكمة( المتعلقة بكيفية اتخاذ القرارات والشفافية واإلفصاح عن تلك الق

  والمسئولية للمديرين والعاملين وحجم ونوعية المعلومات التي يتم اإلفصاح.

 بطةمنض إال أنها معدودة، كانت وإن في االعمال و القيم و االخالق الخاصة بالتبادل   اإلسالمية خاصة شريعةال قواعد انضباط 

 .ومحددة
 

دمات مفيدة خال يقتصر االهتمام باألخالق على األفراد والعاملين بل تعدى األمر في البحث عن نوعية المنتجات من سلع و 

ملية االنتاجية خاصة للموارد الكفاءة االنتاجية اي إنتاج نافع بدون إفراط في استخدام الموارد في الع للمستهلك بنوعية  جيدة و ذلك باحترام

ك واإلفراط فيه عبر غير المتجددة والتأثير سلبًا على البيئة وعدم السعي فقط وراء الربح، ولكن الربح مفيد بشرط عدم تشجيع االستهال

ء االقتصادي ، فضال عن ألخالقية لصناعة السياحة اهم المبادئ التي تراعي درجة التأثير على األدااالستغالل السيئ لذلك تعد المعايير ا

ل الناس بالباطل وحرية تمتعه بقيم وأخالق مهنية تحكم نموه وتطوره مثل االلتزام بالحالل واجتناب الحرام ومنع االحتكار وعدم أكل أموا

قيم العمل  واألمانة وعدم الغش والغرر وحسن القضاء والتيسير على المعسر وتعظيم التملك بوسائله المشروعة والتراضي والصدق

السالمي خير دليل على اوتحفيز اإلنتاج وتشجيع االدخار وترشيد االستهالك ، وتحقيق التكافل والعدالة في توزيع الثروة. و لعل النموذج 

ممثلة في شخص سيدنا  لذي يتصف باألخالق والقيم المستقاة من القدوة العظمىكفاءة التوازن االقتصادي المستمد من الشريعة اإلسالمية ا

المتمثلة  ونذكر اهمها  السياحة ، صناعة األخالقية المستقاة من النموذج االسالمي في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، و من هذه المعايير

 فيمايلي:

  الغش كما امر  الدين االسالمي بتجنب اآلخرين يخدعون ال الحقيقة يقولون أمناء :األمانة . 

 الحنيف على  قد حث ديننا  .العمل  ضغط تحت يكونوا عندما حتى صحيح انه يعرفون ما بعمل قناعتهم عن يعبرون : االستقامة

ِمن   ن ذََكٍر أَوآ أُنثَى َوُهَو ُمؤآ ِزيَنَُّهمآ فَلَنُحآ  االستقامة و صالح  العمل ، قال تعالى: ))َمنآ َعِمَل َصاِلًحا ِمّ َرُهم أَ يَِينَّهُ َحيَاةً َطيِّبَةً َولَنَجآ جآ

َسِن َما َكانُواآ يَعآَملُوَن ((. عّظم اإلسالم من شأن العمل،  بِأَحآ

 : العمل واقع  حقائق تعكس التي الصحيحة المعلومات بتزويد ومستمرون بالثقة جديرون الثقة.  

  الحقوق المترتبة بأداء الواجب المطلوب قبل المطالبة ب .لزمالئهم والوفاء للواجب أنفسهم بتكريس للمنظمات والئهم :الوالء

 وإطالع جميع العاملين على المبادئ و وإلزامهم بها. .عليه

 بالتساوي األفراد جميع ويعاملون المعامالت جميع في متساوين نزهاء : العدالة.   

 الشخصية التالمشك تجاه ايجابي شعور ولديهم  والكياسة اللطفب ويتميزون اآلخرين ويحترمون يهتمون : واالحترام االهتمام 

 . لزمالئهم

  اها بوصفها جزءاً من تلك سواء باعتبار االخالقيات  مبادئ أعلى من النظم واللوائح، أو أخذن  بواجباتهم بالقيام : التميزااللتزام

 النظم واللوائح.

 2في اماكن العمل وقال الحسن البصري: )ليس اإليمان بالتحلي وال بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته األعمال النزاهة ،

 مع اآلخرين. التعامل في النزاهة على حث ديننا الحنيف  كما

  عمال مل أحدكمع إذا بيح هللا إن":وسلم عليه هللا صلى قوله ومنها العمل إتقان على تحث أحاديث عدة هناك أن نجد: االتقان 

 أجره األجير طواأع":عليه وسلم هللا صلى قوله منها األفراد في الحميدة القيم زرع إلى تهدف كثيرة أحاديث وهناك ."يتقنه أن

 ."عرقه يجف أن قبل

 الحفاظ على صحة العامل وحمايته من أخطار العمل، مع المحافظة على كرامة العامل. السالمة و الكرامة : 

 وصول للعمل في الوقت المحدد: أي أنه على الفرد التواجد في الوقت المحدد للعمل :الوقت ادارة. 

 : ألخالقياتا قواعد لغرس طريقة  أفضل أن ويعلمون ، القيادة في لمركزهم المتاحة والفرص المسؤولية بان يدركونالقيادة 

إداري أو قائد أو فال يمكن أن يقوم عمل أو منظمة أو مجتمع بال ) . به يلتزمون ما يطبقون وهم المثال تقديم هو منظماتهم في

 رئيس كالقطيع رئيس أو عمدة أو نقيب... إلخ( ألن العمل بال رئيس كالجسم بدون رأس، أو كالسيارة بال مقود، والمجموعة بال

متعاون نزيه  يم أمين صادق متواضعالضال يسير بال راع حتى يسقط بين أنياب المفترسين، والمجموعة التي يقودها قائد مستق

 تنتج أعماالً متميزة

 للجميع االحترام تحقيق في بمشاركتهم ومعنويات موظفيها المنظمة سمعة وبناء حماية على : يعملون والمعنويات السمعة  

 : القواعد هذه بان ننوه أن ويجب مساعديهم قرارات عن وكذلك قراراتهم أخالقيات عن شخصيا مسؤولون هم المحاسبة 

 أفراد إلى وإيصالها نقلها يتم أن يجب بل أو مساعديهم اإلدارة من العليا القيادات لدى أسيرة تكون ال ان يجب المهنة ألخالقيات

                                                      
  السكارنة بالل خلف. أخالقيات العمل. الطبعة األولى. عمان: دار المسيرة للنشر و التوزيع، 2009، ص 1.162
  شعب اإليمان للبيهقي، 2.80/1
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  عمل وأخالقيات قواعد في نجدها ما وهذه التالية الطرق هو في القواعد هذه إيصال خطوة وان مواقعهم مختلف على المنظمة

 . إيصالها ةكيفي إلى االنتباه

 

 ماهية أخالقيات العمل و السياحة االسالمية : (2

تعرف أخالقيات العمل بأنها مجموعة من القيم التي تتمحور حول أهمية العمل، وانعكاس هذه القيم على الرغبة في العمل من 

كما يعبّر مفهوم أخالقيات العمل عن مجموعة من المعايير األخالقية التي يجب االلتزام بها لكل  1قبل الفرد، وتصميمه على اإلنجاز، 

 .2تجارة أو مهنة أو وظيفة، والذي يعدّ أي انتهاك لهذه المعايير من قبل الفرد تصرفاً غير أخالقي

 ف ياحة على انها : نشاط السفر بهدمنظمة السياحة العالمية )التابعة لهيئة األمم المتحدة(، الس من جهة اخرى تعرف

 ا، الترفيه، وتوفير الخدمات المتعلقة بهذا النشاط، فصناعة السياحة لم تعد كما كانت منذ سنوات، بل تشعَّبت فروعه

 ؤثر فيه وأصبحت على تماٍسّ مع معظم مجاالت الحياة اليوميَّة، وتخطَّت تلك الحدود الضيقة، لتدخل بقوة إلى كل مكان؛ لت

 مواج، تأثر به: فهناك سياحة المغامرات، االِطّالع على الغرائب، مراقبة السكان وعاداتهم، تسلُّق الجبال، ركوب األوت

 قدسة مثل مكة التزلج على رمال الصحراء،هناك السياحة الترفيهيَّة، الثقافيَّة، الدينيَّة، التي تهدف إلى زيارة األماكن الم

 لمؤتمرات والتسوق، ااحة مجاالت حديثة، منها: العالجيَّة، والبيئية، والبحرية، باإلضافة إلى سياحة والمدينة، كما عرفت صناعة السي

 ظمة او المؤسسة إن معايير التصرف األخالقي السالفة الذكر ،  مجسدة في المستخدمين أنفسهم و المن .والسياحة الرياضية بأنواعها

 3في: و اصحاب المصالح المشتركة بصفة عامة. تتمثل

 لعمل.االمتشكلة عن توليفة من المعتقدات الشخصية و القيم المهنية التي من خاللها يقوم بتنفيذ  األخالق الشخصية 

 :ها الذي يكون تعكس القيم، االتجاهات، و نماذج السلوك لثقافة المنظمة تتشكل عادة بصورة مؤسسها أو قائد ثقافة المنظمة

 مسئول عن خلق أسس و ضوابط في المنظمة. 

 :نظمة.  و هي كل االجراءات و اللوائح و القوانين و السياسات المشكلة للنظم الرسمية المتبعة في الم نظم المنظمة 

 ي تؤثر في تشمل االفراد و الجماعات و األطراف ذات العالقة الرسمية و الغير الرسمية الت : المشتركة  أصحاب المصالح

 قرارات المنظمة.

مجال صناعة السياحة، يوفر وجهات يمكن أن تقصدها العائالت المسلمة الملتزمة  على غرار ذلك فالسياحة الحالل منتج  جديد في

، وتضّم فنادق ال تقِدّم الكحوليات، وحمامات سباحة، ومرافق صحية تفصل بين الرجال والنساء، وتقِدّم صناعة السياحة الشريعة بقواعد

ة أو لحوم الخنزير، وتعلن عن أوقات الصالة، وتعرض برامج دينية الحالل أيًضا رحالت جوية ال تُقَدَّم على متنها المشروبات الكحولي

 احتياجات  تحديد و من هنا تم  .ترفيهيَّة، وتوفِّر مصاحف في جيوب المقاعد، وأماكن خاصة تتيح الفصل بين المسافرين الذكور واإلناث

 سفره أثناء المسلم الفرد حياة التي تسهل الخدمات  فتقديم السياحات، من غيرها عن الحالل السياحة المسلم، التي تميز المسافر أو للسائح

 يتمناه ما أقصى هي اإلنزعاج أو بالحرج دون أي شعور النساء خصوصا األسرة أفراد لجميع للترفيه وأماكن للصالة أماكن كوجود

 4تتمثل في : رئيسية  و من اهم هذه االحتياجات احتياجات  .المسلم المسافر

 إليها يتطلع خدمة أهم الشريعة مع المتوافقة والمشروبات المأكوالت فيها بما الحالل األطعمة تعد: الحالل األغذية (أ

 واقدم التي المنطقة على بناء المسافرين هؤالء بين الحالل األغذية ضمان قبول مستويات وتختلف المسلمون، المسافرون

 .من أي دولة  القادم المسلم للزائر المفضل الخيار يعد وتوفره الحالل الغذاء على الحصول سهولة فمثال منها،

  السفر ءأثنا لكن ، اإلسالم أركان من ركن ثاني فهي اإلسالمي، الدين في العبادات أهم من الصالة تعد: الصالة مرافق (ب

 تلبية أجل نم او يقوم بالتقصير ، لذلك .اليوم في مرات ثالث البعض ويؤديها بعضها مع الصلوات بعض بجمع يقوم منهم البعض فإن

من ذلك من اماكن  للصالة ' مصلى' ،و االهم باماكن  مجهزة تكون يجب أن المسلمون يرتادها التي والمرافق الخدمات فإن الحاجة، هذه

 .بشكل صحيح  صالته ألداء المصلي يحتاجه ما وكل القبلة جهة وتحدد للوضوء، طاهرة

 الفئات بعض هناك أن إال ،رمضان شهر في يسافرون ممن أقل عددا هناك أن من الرغم على :رمضان خدمات (ت

 هذا  المسلمين في المسافرين جذب أجل ومن .المدرسية العطلة مع تزامن إذا خصوصا المنزل عن بعيدا الشهر هذا قضاء تفضل

اهم  التي اصبحت تراعي هذا الشهر الفضيل منالشهر الفضيل الذي يحضى بفرص تخفيضات كثيرة حتى من طرف الدول االجنبية 

 في السحور وجبات احتياجات السائح المسلم كتقديم تلبية على المستقبلة ان تكون قادرة الشهر للتخفيضات  و لذا من يجب على الدولة

 .مواعيدها في اإلفطار ووجبات الفنادق

 نم مهم جانب وكالهما والنظافة الطهارة في رئيسيا دورا المياه تلعب للمسلمين بالنسبة :الصحية المياه دورات (ث

 والمراحيض، لحمامابنظافة  خاص واهتمام عناية تولى ولهذا المسلم للفرد مهم عنصر الجسدية النظافة وتعد .لإليمان األساسية الجوانب

 .المسلمينللمسافرين  ازعاج في وجودها عدم يتسبب حيث المراحيض، هذه في المياه توفر بضرورة وذلك

 شطةتستبعد  األنلألسرة، صديقة بيئة على يركزون المسلمين المسافرين فإن بالسفر األمر يتعلق عندما :الحالل غير لألنشطة ال (ج

 .وغيرها ليلية، مالهي على تحتوي التي أو تزاول القمار أو الكحول تقدم التي المرافق كتجنب الحرام

 تقدم تيال المرافق على سفرهم أثناء يبحثون المسلمين المسافرين إن :الخصوصية مع الترفيهية والخدمات توفر المرافق (ح

                                                      
1work ethic, www.merriam-webster.com, Retrieved 4-4-2018. Edited. 

 
2 Describe work ethics.", www.ed.psu.edu, page 2 , Retrieved 4-4-2018. Edited. 
 الدوري زكريا مطلك، صالح أحمد علي. إدارة التمكين و اقتصاديات الثقة في منظمات أعمال األلفية الثالثة.عمان: دار 3

.259ص-257، ص2009اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،   
4  Global Muslim Travel Index،7-6, pp: 2016March , 

 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          643 

 

 :والنساء  لللرجا اإلستخدام في الخصوصية توفر المرافق التي هذه والرجال،تشمل للنساء الخصوصية تراعي ترفيهية وخدمات أنشطة

 السباحة حمامات . 

 الرياضية الصاالت.  

 الشواطئ 

 األعمال في صناعة و ترويج السياحة الحالل:دور ونطاق أخالقيات  (3

ا، التفاعل بين قطاع الحالل والسياحة اإلسالمية،  اكسبه بريقًا استثماريًّا خاصًّ

 :)ه قيمة وله معنى، ليجب أوالً النظر إلى العمل )الجائز والمباح في شريعة اإلسالم( باعتباره شيئاً  تعزيز مبدأ )شرف العمل

كسب الرزق. للمجموعة من النظم واللوائح اإلدارية أو التوجيهات والقرارات، وأيضا ليس مجرد وسيلة وليس مجرد أداء آلي 

ذه الرؤية، أو العامل الذي يرى أن عمله شريفاً سيحب عمله ويحرص عليه، ويلتزم بمبادئه وأخالقياته، بخالف الذي ال يرى ه

اسبة مع مهنته؛ إنجاح هذا العمل، ويمارس واجباته األخالقية المتن يرى أنه في عمل غير شريف، من خالل بذل جهده وطاقته في

 بوصفها قيمة تحقق االنسجام بين الموظف وعمله،

 يره، وتكفل استمراريته إن الرقابة الذاتية من أهم وأنفع الوسائل التي توجد الُخلق القويم في العمل في غ:تقوية الرقابة الذاتية

والطيبة، والحث  دة.ويتم تكوين الرقابة الذاتية عبر طريق طويل من التربية والتوجيه والقدوةالتي من ثمارها اإلتقان والجو

ا كانت قوة والتشجيع والتقدير، بحيث تصبح صفة )الرقابة الذاتية( صفة لها حضور اجتماعي فاعل ومؤثر في المجتمع، ومهم

 عدام مبدأ )الرقابة الذاتية(.النظام واألحكام الجزائية والقضائية فإنها قليلة الجدوى مع ان

 افية المهنية المتضمن معايير مهنية وتنظيمية ومعاير سلوكية تتطلب أعلى مستوى من الخدمة االحتر  زيادة الوعي  الملتزم

رمضان وغيرها  من أطعمة حالل وتحديد أوقات الصالة واتجاهات القبلة ومواعيد الطعام في شهر وتوفير قيمة مضافة لزبائنهم 

 ملتزم بتعاليم اإلسالم.ال

  : ئمة المطلوبة من التي توافق المعايير األخالقية للتصرفات الجديرة والمالبلوة وثيقة مدونة أخالقيات المرشدين السياحيين

جزء ال يتجزء من كجمهور المرشدين السياحيين . وتُشكل معلماً هاماً بتعريف الهوية األخالقية االسالمية في صناعة السياحة  

فوق في عمل ويتهم وحياتهم المهنية. تحت اشراف و رقابة وزارة السياحة، بالشكل الذي يعكس السعي المستمر للجودة والته

لُملزمة لمهنتهم المرشدين السياحيين ، من خالل صياغة مبادئ، قيّم، أخالقيات وقواعد سلوك ومعايير موجه، مالئمة وواضحة، ا

 وللخدمات التي يقدمونها. 

 فيما يتعلق بتحقيق :بين مختلف الحوافز اإلنسانية، سواء مما يخص بالمصالح الذاتية مع المصالح االجتماعية ، و لتوازنتحقيق ا

ات والرغبات الربح و األعمال الخيرية، وما يتعلق بالمنافسة و بالتعاون المعزز في الشريعة اإلسالمية بين مختلف الحاج

 .  ووضعت الكل في اإلطار المناسب

 بشرط أن يبتعد : المصالح الشخصية مع االعتبارات الموضوعية ،بين تفضيالت المستهلك و توليد الثروة الحقيقية يق التكاملتحق
 1عن دائرة المحظور أو الحرام .وفق المنهج اإلسالمي

 

 النماذج للسياحة الحالل:ثانيا : رؤية تحليلية ألبرز 

ا الفتًا في أنحاء العالم، من سوق السياحة العالميَّة، وتتربع على عر ا؛ نتيجة شهد السوق السياحيَّة اإلسالميَّة نموًّ ش أسرع القطاعات نموًّ

بة، والسوق الخص موعودة،من أجل هذه الطفرة ال .تنامي الثروة من جهة، وحرص السائح المسلم على اللجوء للمرافق والمنشآت الملتزمة

ير تسهيالت تتوافق تتسابق تركيا وماليزيا ودبي، ودول عديدة أخرى بعضها غير إسالميَّة، لجذب السائحين المسلمين حول العالم؛ بتوف

 نموذج ماليزيا في تطبيق السياحة الحالل. أحد هذه النماذج الواعدة.مع معتقداتهم الدينيَّة

 

 

 سوق السياحة االسالمية : (1

ً باسم "السياحة الحالل" لكونها ال تقدم أي نشاطات أو خدمات تخالف تعاليم  انتشرت السياحة اإلسالمية المعروفة إعالميا

وفي الوقت الذي تحاول تلك الدول،  الشريعة اإلسالمية، في عدة الدول مثل تركيا وماليزيا وبعض دول الخليج خالل السنوات الماضية.

ً العربية، تنمية ، غير المسلمة؛ هذا النشاط السياحي، حيث وصل االهتمام بالسياحة الحالل حتى من قبل الشركات الغربيَّة وخصوصا

 ً الثالثة  المرتبة لحاللا السياحة حيث يحتل قطاع .لتقديم هذا المنتج لجذب شريحة من طالبي تلك السياحة التي تنمو بمعدالت كبيرة سنويا

 على يدل وهذا .حاللال الحالل ثم االزياء  األغذية تليه  النمو حيث من الحالل الصناعة قطاعات ينب مثل ما هو ظاهر في الشكل أدناه 

 .القطاع هذا أهمية

                                                      
، اإلسكندرية، ص قضايا إسالمية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل، الدار الجامعية ، 2001 ، عبدالرحمن يسري أحمد  1

426. 
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2019و 2013 عامي بين الحالل الصناعة: تطور 01الشكل رقم 

 ا 

 :متوفر على الموقع   . 04 :ص ماليزيا، نيجارا بنك الحالل، البيئي النظام :العالمي للنمو اآلفاق المصدر :

http://www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=192&ac=146&bb=uploadpdf 

 

لشريعة اإلسالميَّة، اضافة الى ذلك يوجد عدد  كبير من الفنادق الدوليَّة التي تقدم األطعمة )الحالل( المذبوحة وفق تعاليم ا

مها اإلسالم؛ كلحوم الخنزير وا صول عربيَّة؛ ألكحوليات، بل قامت بعض تلك الفنادق بتوظيف أشخاص من والخالية من أي مواد يحِرّ

ة للصالة، وفي إلتاحة خدمات الترجمة وغيرها من المساعدات التي قد يحتاجها السائح القادم من بلٍد إسالمي، وتوفير أماكن مخصص

ي تتخذ من تركيا في صناعة السياحة الحالل، والت هذا السياق تعتبر شركة )الهالل تورز(، ومقرها بريطانيا، إحدى الشركات الرائدة

المتوسط، وجوالت  وجهةً رئيسيَّة لها، حيث تقوم بتوفير شواطئ مميزة تحترم القواعد اإلسالميَّة، ورحالت بحريَّة في أحضان البحر

فاعل بين الشرق والغرب، قرون مركًزا للتلرؤية التراث اإلسالمي الذي تذخر به تركيا، معقل اإلمبراطورية العثمانيَّة، التي ظلَّت لستة 

قُلآ  :الوصية القرآنيَّة وتوّجه الشركة كافة أنشطتها نحو الحفاظ على القيم واألخالق اإلسالميَّة، وتماشيًا مع رغبة المسلمين في تطبيق

ِض فَانُظُروا َرآ كي" الفاخرة، والتي تعدّ ة فنادق "كمبينسكما قامتسلسل.، بحسب ما نشرته الشركة عبر موقعها الرسمي ...ِسيُروا فِي األآ

على  .ؤسسات اإلسالميَّةفندقًا، تتوافق مع أحكام الشريعة، بالتعاون مع إحدى الم 30األقدم في أوروبا، ومقرها زيوريخ، بالتخطيط لبناء 

وعة فنادق الجوهرة مجم (1):ن أولهافنادق فخمة تلتزم بالمعايير اإلسالميَّة، كا 6غرار الدول العربية االسالمية تحتضن دبي لوحدها 

الجوهرة مترو( التي أسَّسها رجل  –الجوهرة للشقق الفندقية  –العالميَّة للجودة،  )الجوهرة جاردنز  9001الحاصلة على شهادة اآليزو 

ي عربي، فضاًل إسالم عاًما، وهو ذاته مؤسس بنك دبي اإلسالمي، الذي كان أول مصرف 27األعمال اإلماراتي الشهير سعيد لوتاه منذ 

ن ان غالبية نزالئها من على الرغم م .عن وقوفه وراء قائمة طويلة من المشروعات اإلسالميَّة التي اقتحمت غالبية القطاعات االقتصاديَّة

تقدم المشروبات  ها الغير العرب والمسلمين؛ جنسياتهم  بريطانيين وألمان وأستراليين، الذين فضلوها على غيرها، رغم علمهم المسبق بأن

 الكحوليَّة وال يُسَمح بإدخالها، وهذا بسبب تميز الخدمة التي تقِدّمها، حيث إن فنادق الجوهرة.

 في المرتبة األولى، تلتها  سنغافورة جاءت2015لسنة   في قائمة الدول التي ال تدخل ضمن منظمة المؤتمر اإلسالمي

وأظهرت دراسة مسحية  .وأسبانيا وتايوان المتحدة الواليات وبلجيكا وهونج كونج ثم وفرنسا وجنوب إفريقيا المتحدة والمملكة تايالند

وهونج  تايالند لثقافية هي أفضل مقصد غير إسالمي للسياح المسلمين متفوقة بذلك علىالتي تتميز بتعدديتها ا في ذلك سنغافورةتفوق 

وبريطانيا لتصبح أكثر بلد غير مسلم صديق للزوار  المتحدة والواليات فرنسا كونج وتايوان فضال عن مقاصد سياحية مشهورة مثل

المالديف أيضا على بعض البلدان اإلسالمية مثل جزر  سنغافورة المسلمين حسبما أفاد المؤشر العالمي للسياحة اإٍلسالمية، كما تغلبت

 .ومصر بعدما أحرزت نقاطا أكثر في مجاالت المعاملة الودية مع العائالت ومستوى األمان والخدمات

 الصادر عن شركة "ماستر كارد"  2017كما أظهرت الدراسة التي أجرها تقرير "المؤشر العالمي للسياحة اإلسالمية" لعام          

في المرتبة  أوسطية مكانة متميزة كواجهات للسياحة الحالل، إذ حلت دولة اإلمارات و"كريسنت ريتنغ"، فقد احتلت ثالث دول شرق

دولة حول  130إجمالي  الثانية بعد ماليزيا، واحتلت تركيا المرتبة الرابعة بعد إندونيسيا، فيما حلت السعودية في المرتبة الخامسة من

، وحمالت التوعية، وحجم سالمية التي تستقبلها، وجودة أنظمتها البيئية الحاللالعالم، استنادًا إلى أربعة معايير تشمل حجم السياحة اإل

 مساهمة القطاع في التوظيف.  

متنامي، إذ تركز تجدر اإلشارة إلى أن الدول اإلسالمية ليست الوحيدة التي تتطلع لزيادة حصتها من سوق السياحة الحالل ال 

تمثل تلك الدول في ة الحالل فيها لجذب المزيد من السياح القادمين من دول إسالمية. وتدول أوروبية وآسيوية على تفعيل قطاع السياح

ذ أن هناك تقديرات إسنغافورة وتايالند وتايوان وهونج كونج والواليات المتحدة وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا واسبانيا وجنوب إفريقيا، 

 التعاون منظمةل ال تنتمي  دولة 20 ترتيب مايلي ق السياحة العالمي. وفي% من إجمالي سو13تشير إلى أن سوق السياحة الحالل تشكل 

 .2017 و 2016 ـــ 2015 لعام اإلسالمية للسياحة العالمي المؤشر حسب اإلسالمي

 حسب مؤشر االسالمي للسياحة الحالل اإلسالمي التعاون لمنظمة تنتمي ال دولة 20 ترتيب  :01الجدول
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 Global Muslim Travel Index «  2015 « 2017 ,2016,المصدر: 

 

 نموذج ماليزيا في تطبيق السياحة الحالل: (2

 كمقاربة نظرية اول مؤتمر علمي يناقش منتج السياحة االسالمية )الحالل( كان بالضبط في مقاطعة األندلس، جنوب إسبانيا،

 الحالل السياحة بيد انه كمقاربة عملية يعتبر مؤشر الذي ضم خبراء وأصحاب وكاالت سياحية وباحثون لنقاش آفاق السياحة الحالل ،

 :مثل األساسية؛ المعايير من مجموعة المؤشر هذا يتضمن العالمي من اهم التقارير المستند عليه لتقييم السياحة الحالل حيث 

 العطالت، لقضاء مناسبة عائلية سياحية كوجهة المختارة الدول مالءمة مدى 

 المتوافرة، والمرافق الخدمات مستوى 

 التسويقية، والمبادرات اإلقامة، خيارات 

  والوافدين الزوار استقبال.  

 لذا في ورقتنا البحثية قمنا  .للمؤشر العام المعدل إلى الوصول حتى يتم معيار كل نقاط احتساب يجريثم 

ذلك من خالل المقومات التي ميزت دولة ماليزيا من باختيار نموذج ماليزيا الرائدة و لكن لماذا ماليزيا بالتحديد ؟  نقوم باالجابة على 

 خالل طرح السؤال المشار اليه ادناه:

 لماذا ماليزيا ؟ 

بالمائة ، ناهيك عن  15 القومي بنسبة للدخل مصدر أكبر ثالث السياحة لها وتوفر سياحيا، عالميا التاسعة تحتل دولة ماليزيا

مسجدا  6 329 تمتلكحيث    للسائحين المسلمين  لسنوات عديدة منذ بزوغ هذا المنتوج الحديثاحتاللها الصادرة كوجهة سياحية اسالمية 

، كما تتبع سياسات راضعة لكل من يقدم منتوجات حرام خاصة   إمام  377   10مامةو ب  اإلسالمية التنمية قسم إدارة تحت اشراف تحت

 تي"و "ويف بلو غراند" وأبرزها .للمسلمين الصديقة  المية الملقبة بالفنادقفي الشهر الفضيل ، كما انها تشمل على اهم الفنادق االس

كما تقدم اطعمة  المسافر، دليل تضم مدونات اخالقية على موقع ) "أ بالما . دو"و "ويت س أند هوتيل بي أن بي بردانا"و "هوتيلز إيتش

للسيدات  خاصة شاطئية من الناحية الترفيهية فهي ايضا توفر مناطقللسياحة ، اما  اإلسالمي المركز مراقبة الصيام تحت تتناسب مع شهر

كل هذه  .مرافق للصالة وجود عن فضال المحتشم، بالزي السباحة مراعاة مع للعائالت ُمختلطة شاطئية مناطق به اآلخر والبعض و فقط،

المسلمين حيث باشر مستثمرون عرب مشروعًا  السياح تجذب و بالتالي تم اإلسالم حددها كما السياحة الحالل، السمات مكنتها من صناعة

مليار رنجت(، لبناء "مدينتين عربيتين" في ماالكا الماليزيَّة التاريخيَّة حسب  صحيفة ستار ديلي  1.1ماليين دوالر ) 303تقدَّر تكلفته بـ 

ميناء التاريخي؛ بهدف جذب عدد أكبر من ، إحداهما على جزيرة صغيرة جنوبي المدينة، واألخرى على الشاطئ غربي ال.الماليزيَّة

 مثل ما هو مشار اليه في الجدول ادناه :  .السياح العرب، الباحثين عن هذا النوع من السياحة في ماليزيا وإندونيسيا وبروناي،

 : اهم انجاات ماليزيا في السياحة الحالل02الجدول رقم 

 انجازاتها السنوات

 مسلم سائح مليون  5.22تم تسجيل  2011سنة 

  إليها الوافدين السياح عدد إجمالي من 21.75  %يعادل ما مسلم سائح مليون 5.44 حوالي ماليزيا سجلت 2012سنة 
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جاءت دولة ماليزيا في مرتبة الصدارة كوجهة سياحية أولى يفضلها السائح المسلم على مستوى العالم، تليها تركيا  2013سنة  

الصين وفرنسا وروسيا و سنغافورة في مركزين الثاني والثالث على التوالي، تليهما المتحدة واإلمارات العربية

لبحوث التسويق والمختصة بدراسة أسواق  األمريكية وفقا لمسح أجرته مؤسسة دينار ستاندرد .وتايالند وإيطاليا

 باالعتماد على : . الدول اإلسالمية

 ت كمية:مؤشرا (1

 .معدل الرحالت والوجهات المفضلة للسائحين من الدول اإلسالمية 

  يا أفضل دولة حول العالم حيث حققت ماليز 50البيانات المستخلصة من األسواق السياحية في أكثر من

 .10على مقياس من واحد إلى  8.3نتيجة، بتقدير 

 مؤشرات نوعية: (2

 من السياح المسلمين . مدى نجاح البلدان في تلبية العدد المتزايد 

 صول على مدى توفر  و خدمات الفنادق التي تلبي احتياجات الضيوف المسلمين أم ال، مثل : سهولة الح

 الغذاء الحالل وتوفير أماكن الصالة.

 .مستوى األمن في جهة السياحية 

  جات احتياوسهولة الحصول على الغذاء الحالل وتوفير أماكن الصالة، وما إذا كانت الفنادق تلبي

 .الضيوف المسلمين أم ال

وجهات سياحية للعائالت التي  10تصدرت ماليزيا تصنيفاً لموقع المسافرين المسلمين "كريسنت ريتنغ" ، ألفضل  2014سنة 

تفضل السياحة "الحالل" ، متبوعة باإلمارات، ثم تركيا، وإندونيسيا، والسعودية، والمغرب، واألردن، وقطر، 

 مجموع من % 13 معا وتركيا ماليزيا استقطبت حيث لوحدها .مصر في المركز العاشر مصر وتونس، فيما حلم

مليون سائح خالل العام الماضي، في حين  39المسافرين المسلمين كما بلغ عدد السائحين الوافدين إلي تركيا نحو 

ماليين  9.5افدين إلي مصر نحو مليون سائح أجنبي، بينما بلغ عدد السائحين الو 25.7بلغ عددهم في ماليزيا نحو 

كما يشكل اإلنفاق العالمي للمسلمين على السفر باستثناء الحج والعمرة في السوق العالمي .سائح خالل العام نفسه

 بحجم  مليون 108 العالم في المسلمين المسافرين عدد اذ بلغ  .في المئة من اإلنفاق العالمي على أسواق السفر 11

 .1أمريكي دوالر مليار 145 قدره انفاقي

 2015سنة 

 

 

العربية  اإلمارات ثم تركيا تلتها 2015في المرتبة األولى للمؤشر العالمي للسياحة اإلسالمية  ماليزيا جاءت

وذلك ضمن قائمة دول منظمة  بروناي واألردن والمغرب ثم عمان ثم السعودية وقطر واندونيسيا وسلطنة  المتحدة

 2 .2015مليون سائح مسلم خالل سنة  117حيث تم تسجيل  .المؤتمر اإلسالمي

 3مليار دوالر  من سوق السياحة الحالل 155يون مقابل مل 121وبلغ عدد السياح المسلمين  2016سنة 

 2017سنة 

 

، 5، العربية السعودية  4تركيا ،3، إندونيسيا  2المتحدة المرتبة األولى، متبوعة باإلمارات العربية ماليزيا احتلت

 سياحة الحالل، سيستمر في النمو بشكل سريع خالل السنوات القادمة، . حسب ذات التقرير، فإن سوق ال6وقطر 

 2020.4مليون سائح سنة  156و يتوقع ارتفاع عدد السواح المسلمين  إلى 

 GMTI المصدر : من طرف الباحثين باالعتماد على تقارير السياحة الحالل    

او قبلها بقليل حيث  وفقا لتقارير   2013 كنموذج السياحة الحالل منذ سنة   الرائدة هي ماليزيا أنمن خالل الجدول يتضح 

 دائما ماليزيا جاءت  ياحة الحالل العالمي و تقارير مؤشر الس  ماستركارد ، ريتنج كرسنت لبحوث التسويق ، األمريكية دينار ستاندرد

 اإلسالمي التعاون تنتمي لمنظمة ال أخرى دول إلى اضافة والسعودية كاإلمارات الخليجية الدول األولى، تليها تركيا و بعض المرتبة

 دولة 20 تصدر ماليزيا لترتيبمايلي  وفي .المسلمين المسافرين من للعديد المفضلة السياحية الوجهات من تعد وتايالند، كسنغافورة

مثل ما هو مشار اليه في الجدول 2017 و 2016ــ2015 لعام اإلسالمية للسياحة العالمي المؤشر حسب اإلسالمي التعاون لمنظمة تنتمي

 ادناه :

 للسياحة العالمي المؤشر حسب اإلسالمي التعاون منظمة في عضوة دولة 20 ترتيب : 03 رقم الجدول

 

                                                      
1  Travel Index 2015, March 2015, p:04Global Muslim  
2  Travel Index 2016, March 2016, p:04Global Muslim  
3  Travel Index 2017, May 2017, p: 03 Global Muslim  
4  Travel Index 2017, May 2017, p: 03 Global Muslim  
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 .Global Muslim Travel Index «  2015 « 2017 ,2016,المصدر: 

 

 تجربة الجزائر في السياحة الحالل: (3

المنظمة الدولية للسياحة اقتصار ، حيث أظهرت تقارير 2015نة عن المؤشر العالمي للسياحة اإلسالمية قبل س الجزائر غابت

 التحسن يعبر عن المجهودات و التدابير ، وهذا 2015لتعود بقوة بعد ان كانت خارج الصنف سنة   .تشجيعها لقطاع السياحة الصحراوية

وجهة حول  130من بين  21المرتبة  الجزائر به ، حيث احتلت للنهوض الحالل السياحة بقطاع المختصة الجهات من والمبذولة المتخذة

لتقرير المؤشر العالمي للسياحة اإلسالمية  2017و وفقا لهذا التصنيف لنسخة سنة   .العالم األكثر تماشيا مع حاجيات السياح المسلمين

معايير من أجل ترتيب الوجهات المفضلة لدى السياح المسلمين، األمن وجودة العطل بالنسبة  د ثالثة،الذي نشر مؤخرا وقد تم اعتما

، فيما ”للسياح رفقة العائلة، وجودة الخدمات الحالل و حسن االستقبال ،سهولة الولوج ألماكن الصالة، شكل المطاعم ومراكز اإليواء

في المرتبة  الجزائر من حيث تماشيها مع حاجيات السياح المسلمين فيما جاءت 20حيث حلت في المركز   الجزائر على تونس تقدمت

21.  

، بادرت مجموعة من شباب األحياء الشعبية الساحلية بالعاصمة الجزائر بتشكيل لجان فرض 2014صيف عام  كما انها منذ

ن شكلها أئمة المساجد الذين بادروا إلى تنظيم حملة أطلقوا عليها شعار "شواطئ إسالمية بقيم "االحتشام" في الشواطئ بالتعاون مع لجا

  .جزائرية"، على نحو يؤدي إلى فصل أو تجزئة المجال أو الفضاء العام حسب أنساق دينية مختلفة

 :الخاتمة 

 : يلي من خالل هذه الورقة البحثية  يمكننا الخروج بمجموعة من النتائج ندرجها كما

  بأحكام الشريعة اإلسالمية .تستمد السياحة الحالل  مبادئها من قيم اإلسالم التي تدعو إلى التحلي بالقيم االخالقية 

  ا الفتًا في أنحاء العالم و أسرع عن باقي القطاعات. بتوافد حتى السياح االجانب الغير المسلمين على حققت السياحة الحالل نموًّ

 ليد الشريعة اإلسالميَّة، و عزوفهم على الفنادق التي تتوفر بها طلباتهم المحرمة في االسالم.فنادق تتواءم مع تقا

  تجربة السياحة الحالل  عززت قطاع السياحة  مع اتساع الحدود الجغرافية بما يمكن من جذب تدفقات استثمارية دولية جديدة

 ، بلجيكا . ، فرنسا ، جنوب إفريقياالمتحدة ا ، المملكةتايالند،   سنغافورة في دول الشرق األوسطمثل : 

 مع أحكام الخدمات المتوافقة  الجهود المتزايدة في السياحة  في  إطار موجهات الشرع الحنيف انتجت تشكيلة من المنتجات و

:اغذية حالل ، شواطئ حالل  تحترم الخصوصية بين الجنسين ، مالبس سباحة محتشمة  وفق الشريعة الشريعة اإلسالمية

فنادق ال تقِدّم الكحوليات، حمامات سباحة، مرافق صحية تفصل بين الرجال والنساء، تقديم صناعة السياحة الحالل  االسالمية ،

الت جوية ال تُقَدم على متنها مشروبات كحولية أو لحوم خنزير، اإلعالن عن أوقات الصالة، عرض برامج دينية أيًضا رح

الضيافة المتوافقة مع  ترفيهيَّة ،توفِّر مصاحف في جيوب المقاعد، أماكن خاصة تتيح الفصل بين المسافرين الذكور واإلناث،

 ...الخ....  الشريعة اإلسالميَّة

  ، أسبانيا وتايوان المتحدة الواليات اختراق السياحة الحالل  لبعض البلدان الغربية مثل: هونج كونج ، 
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 .تتربع ماليزيا على قطاع السياحة الحالل في العالم 

إن تحقيق السياحة  اإلسالمية لهذه المكاسب مهم جدا و لكن البلدان اإلسالمية بحاجة إلصالح اقتصادياتها وتحسين أجوائها             

اجهة التحديات و تهيئة البنية األساسية لنمو هذا المنتج الجديد التي يمكن االستثمارية بتطبيق التوصيات التي تقدمها لتعزيز سبل مو

 تلخيصها فيما يلـي:

  التكتل واالندماج لتعزيز التعاون بين الدول اإلقليمية والعالمية التي تقدم فيها الخدمات السياحية اإلسالمية من خالل الموائمة بين

  المصداقية الشرعية والكفاءة االقتصادية. 

 بمواكبة المعايير العالمية و في ظل تطبيق الشريعة اإلسالمية ايجاد النظم القانونية و االطر المناسبة 

 . إيجاد ثقافة اخالقية موحدة وتعزيز فاعلية النظم االشرافية والرقابية المناسبة لنشر الوعي االخالقي 

 ظمة على غرار معرض التجارة االسالمي مع نشر مدونة تنظيم المعارض السياحية االسالمية و المهرجات الثقافية بصورة منت

 للممارسات السياحية السليمة االسالمية.

  اختيار قيادات سياحية لدي اإلدارات ذات كفاءة عالية تجيد الحديث والتفاعل مع وسائل األعالم المحلية و الدولية ويمتلكون

الشريعة  قطاعات وهيئات وزارة السياحة من الداخل بما يتماشيأدوات التحفيز والتشجيع للسياحة مع ضرورة إعادة ترتيب 

 االسالمية.
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Abstract 

In the latest edition of the World Tourism Organization's tourism barometer, the number of tourists reached 1.1 

billion international tourists between January and October 2017.Thus, a rise of 7% Compared to the same period 

last year, mainly, 70 million additional tourists. This intensity in the demand for world tourism is a picture of the 

expression of the renaissance of the global economy. 

The growth of tourism, the sustainability of its resources and the increase in its revenues encourage the need to 

expand and deepen the interest of this vital sector in the governments of the Islamic countries because of its 

potential tourism capabilities that require activation only to become sources of excellence in tourism in the Islamic 

world while maintaining its faith to  activate and exploit what is known as halal tourism. 

Infact, it should be based on clear principles and criteria within a strategy capable of creating a harmony between 

the objectives of the Islamic economic renaissance and adopt in its content tourism as a sustainable economic and 

economic base to keep abreast of the global development and competition aimed at promoting tourist destinations. 

This will enable to open the door wide to bring the benefits and the returns of halal tourism, but within the 

protection plan it  is able to prevent and avoid the various negative impacts of tourism in general. 

Basically, this paper aims at trying to reach an answer on the problem of the site of the tourism strategy of the 

Islamic world as a substitute for its economic growth in light of its potential. 

The research methodology is a combination of the two descriptive methods based on the descriptive tools to 

describe the possibilities possessed by the Islamic world, which are the advantages of attraction excellence and 

then the analysis tool to analyze the extent of their use in development strategies, and the method of extrapolation, 

in order to extrapolate statistics on the same subject. 

Keywords: Halal tourism, tourism potential, economic growth. 

 ملّخص

مة يسّجل قطاع السياحة العالمي سبقا تنمويا لم يشهد له التاريخ مثيال من قبل، فوفقا للنشرة األخيرة من بارومتر السياحة الصادر عن منظ

% مقارنة بذات الفترة من العام 7، بنسبة االرتفاع 2017مليار سائح دولي بين يناير وأكتوبر  1,1 السياحة العالمية بلغ عدد السياح

 .نهضة االقتصاد العالمي دليل عنمليون سائح إضافي. ولعّل هذه الشدّة في الطلب على السياحة  70الماضي، أي ما يعادل 

كقطاع حيوي للدول اإلسالمية  بها تعميق االهتمام يحّرض على ضرورة ،بهذا الشكل عائداتها وزيادة مواردها، واستدامة السياحة نمو إنّ 

 نظرا لما تملكه من قدرات سياحية كامنة تتطلّب التفعيل فقط لتتحّول لمصادر تفّوق سياحية مع الحفاظ في ذات الوقت على عقيدتها.

النهضة االقتصادية اإلسالمية،  أهداف بين افقعلى خلق تو  إستراتيجية قادرة ضمن واضحة ومعايير االستغالل المرتكز على أسس

ضمن خطة حمائية قادرة على تجنب  ، السياحيى العالمي  لمواكبة التنافس اقتصادي حيوي مستدام، كمرتكز السياحة تتبنى في مضمونها

 .للسياحة بشكل عام المحتملة السلبية اآلثار مختلف

السياحية الحالل للعالم اإلسالمي  "ماموقع إستراتيجية إشكاليةأساسا عليه، تهدف هذه الورقة البحثية إلى محاولة التوصل إلى إجابة عن 

 نهضتها االقتصادية في ظل ما تحوزه من إمكانيات ؟" ضمن بدائل

 صف و أداة التحليل قصد إبراز المزايا و تحليل الوقائع.أما عن منهج البحث فهو مزيج بين المنهجين االستنباطي المعتمد على أداتي الو

 اإلمكانيات السياحية؛ النهضة االقتصادية.، السياحة الحالل: الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 مدخل

 ات.أينشاملة لمختلف الدول و المجتمع تنمية سّجلت األلفية الثالثة اهتماما كبيرا و غير مسبوقا بالسياحة كقطاع معّول عليه في إحداث

واستراتيجيات واضحة بهدف خلق و تحقيق تميّز في الهوية السياحية لمختلف  ضمن سياسيات الموارد كل وتجنيد تعبئة األمر تطلّب

 الدول و األقطار.
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لم، بالنظر لما توفره السياحة الشغل الشاغل لصانعي القرار والمستثمرين على حدّ سواء عبر كافة أنحاء العا التنمية شّكلت أساسا عليه

 .من مزايا و نمو مضطرد لمختلف باقي القطاعات االقتصادية 

تشمل الهياكل و البنى  التيمن جانب آخر ال يتم إغفال حقيقة أّن التنمية السياحية تتطلّب أسس قوية وصلبة، بشقيها المادي و المعنوي و 

مجال األنشطة  التحتية الضرورية جنبا إلى جنب مع اإلرث التاريخي، الحضاري و الثقافي و الواجب تتويجه باإلنجازات الحديثة في

 التطويرية الفنية و المعرفية التي ال يمكن للسائح الحديث االستغناء عنها.

رة إال لقدرتها تام و مطلق بين الحضارة و النمو االقتصادي، فالحضارة ما سميت حضا من جانب آخر، من الثابت تاريخيا وجود توافق

 لتي نشطت ضمنها.اعلى إحداث تميّز و تفّوق في كافة المجاالت و القطاعات االجتماعية، اإلنسانية و االقتصادية للبيئة الجغرافية 

ت اهتمام و ملكت رفها اإلنسان بل و أطولها زمنا، الحضارة التي جلبالحضارة اإلسالمية و بما ال شك فيه من أقوى الحضارات التي ع

 قلوب البشر فطريا نظرا لطهارتها و عدالتها فخلّفت ورائها إرثا ثقافيا و فكريا ثريا.

الحديث، قتصادي من جانبها الدول اإلسالمية الحديثة، سعت جاهدة لتطوير و تفعيل قطاعها السياحي كخيار إستراتيجي ضمن التوجه اال

 والمعنوية. يةالماد والقدرات اإلمكانيات، الطاقات تجنيد كل عن طريق العالم، أنحاء كافة من من خالل محاولة استقطابها السياح

صريحة في  وو لكن  ليس معنى ذلك أّن السياحة أمر أو سلوك مستحدث في اإلسالم، بل إّن للسياحة مرجعية فقية تشريعية واضحة 

واالستكشاف  تطالعية فقد أقر اإلسالم السياحة و شّجع اعتبارا أنها تتضمن مقاصد سامية من تعبّد، طلب للعلم، االسالنصوص اإلسالم

 النفس. عن والترويح البحث ، نشر اإلسالم، التعارف، العالج و

 لإلنسان تتيح قواعدمبادئ و تكون وفقبالحرص أن  الحالل،وإنما االقتصاديات روافد من بإقرار السياحة كرافد بالتالي فالمسلمون أولى 

 .مشروعا حالال يمارس عمال النفس بأنه ومطمئن الضمير مرتاح وهو العالم حول والترحال التنقل

هضة اقتصادية و عليه سوف نحاول من خالل هذا البحث التطرق إلى جوانب السياحة الحالل و األهم التركيز على دورها في إحداث  ن

حاول حصر و بالطبع سن إستراتيجي بالنظر لثراء إمكانيات العالم االسالمي القادرة على بعث هذا القطاع كمحّرك للتنمية،كبديل  إسالمية

 العراقيل التي تحول دون ذلك.

I.السياحة مفاهيم، مزايا و مقومات 
 الدول جعت تسابقش والسياسية الثقافية األبعاد التشابكية، االقتصادية، على جملة من عالمية ينطوي مفهوم السياحة باعتبارها ظاهرة

 حي على توليدالسيا تنمية اقتصادية، بالنظر إلى قدرة القطاع  إحداث في صناعاتها رائدة مزاياها و فرصها و جعلت من لالستفادة

 لمقومات لكةالما الدول بالخصوص فرص عمل و القدرة على تحريك كل باقي القطاعات االقتصادية خلق بالعمالت الصعبة، إيرادات

 .سياحية بناء صناعة

: بداية تعّرف السياحة بشكل عام بأنها: " النشاط الحضاري، االقتصادي و التنظيمي الخاص بانتقال األفراد تعريف السياحة .1

 1ساعة ألي غرض ماعدا العمل الذي يدفع أجره داخل البلد المزار" 24إلى بلد غير بلدهم و إقامتهم فيه لمدّة ال تقل عن 

كما و تعّرف فالسياحـة بأنها: "نشاط إنساني مبهج يتضمن انتقال الناس إلى مقاصد سياحية خارج موطن اقامتهم المعتاد )المحيط 

 ،2االعتيادي( ألغراض سياحية مختلفة عدا اإلقامة والعمل"

سكناتهم  مقرات خارج األفراد امةوإق التنقل بسبب تكونت التي واألعمال العالقات مجموعة" السياحة هي: Krefet Hunsikerوحسب 

 .3اإلنساني المربح" النشاط إطار في يدخل ال التنقل هذا أن حيث المعتادة

قامتهم خارج مواطنهم و بالتالي فإّن لفظ السياحة هو مفهوم يطلق على مجموع األنشطة و األعمال الناتجة عن تجوال،  تنقل األفراد و إ

 ة عدا كسب الرزق و اإلقامة.األصلية لتحقيق أغراض شتى و متنوع

ديدة لمختلف عمساهمته الكبيرة في تحقيق مزايا  السياحي و بجدارة أثبت القطاعالمزايا و الفرص التي توفرها السياحة:  .2

 االقتصاديات و على جميع األصعدة لعّل أهم هذه المزايا:

لداخلي كما االسياسي سواء على المستوى على الصعيد السياسي يعدّ النمو السياحي للدول مؤشرا قويا الستقرارها  -

 الخارجي حتى إنه يعدّ سياسة لبناء أواصر الصداقة و التواصل بين الدول؛

رفع مداخيل و إيرادات الدول: إذ تعدّ السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي الواجب الحرص على النهوض بها  -

  (PIB)الخام الوطني الناتج من   %11 من أكثر تساهم احةالسي فإن والسياحة للسفر العالمي المجلس وتنميتها فحسب

  كداللة ، التنمية في عوامل مهمة تمثل والتي للدول الجبائية الموارد من%   11.7 و االستثمار من % 11.7 و العالمي

 ؛4واالستثمار كالعمالة الكبرى في إحداث توازنات في األسواق االقتصادية السياحي و تأكيد على عمق و قّوة القطاع 

المشاريع  في لالستثمار األجنبية األموال رؤوس تدفق قدرة السياحة على تحسين ميزان المدفوعات: عن طريق رفع -

 األخرى، القطاعات و باقي اقتصادية السياحية و كذا تنشيط العالقات الطبيعية الموارد استخدامات و رفع أمثلية السياحية،

                                                      
 حمدي عبد العظيم، " السياحة "، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، 1999، ص 15؛1

2 ت "دليل االمفاهيم  و التعريفات السياحية المتعارف عليها دوليا"، سلسلة نشر الوعي السياحي ، اإلصدار الخامس لوزارة االقتصاد لإلمارا  

  16العربية المتحدة ، ص 

خالد  3  24 ص ، 2007 الجزائر، التنوير، دار أنواعها، أركانها و مفهومها، "السياحة كواش، 

بشوطي  4 المدية،  جامعة االقتصادية، العلوم كلية العلمية، والدراسات البحوث مجلة الجزائر"، لحالة اإلشارة مع لمسياحة االقتصادي الدور حكيم،' 

؛71ص  ، 2111 جويلية ،5 العدد .الجزائر  
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 السياحي الطلب عن الناجمة الصعبة العمالت من المتحققة اإليرادات شتى ناتجة عن ديةمنافع اقتصا القادر على توليد 

 االقتصادي؛ البناء عملية في و بالتالي المساهمة للدولة الوطني الناتج زيادة في يساهم للسياحة بما

طعام و اإلتصاالت، اإلوقطاع  البحري الجوي، البري، النقل مهمة:كقطاع قطاعات خدمية وتوسيع تطوير، تنشيط -

 غيرها من القطاعات ذات الصلة بالسياحة؛

 عديدة و متشعبة عالقات وفق انشطة و فروع كثيرة، تضم السياحة باعتبار :البطالة مشكلة وحل للعمل فرص خلق -

 والعمل الشغل مناصب من العديد بذلك فرصة لخلق فهي األخرى، والثقافية واالجتماعية االقتصادية جل القطاعات  مع

 ؛1المطاعم، المنتجعات السياحية و غيرها في مختلف األنشطة ذات الصلة كالفنادق

 نمط وتحسين للمجتمعات، المعيشة مستوى رفع في السياحي يتسبّب االنتعاش :السكان معيشة مستوى تحسين -

 ؛السياح من بسبب الوافدين وثقافية للمواطنين ترفيهية إضافة إلى إتاحة تسهيالت  حياتهم،

 يؤدي مجال السياحة في كما هو معروف فإّن نشاط شركات أجنبية :و التقنية اإلدارية المهارات جلب، نقل وتنمية -

 إدارة مجال في التكنولوجية والتقنيات عن طريق نقل األساليب القطاع، هذا اإلدارة وفنون أنظمة وتحسين تطوير إلى

 ؛2العالمية الفنادق لسالسل أفخم بالنسبة هو مطبق كما )اإلدارية العقود أي (الفنادق

ومات النجاح إّن تبني إستراتيجية للجذب السياحي تتطلّب احترام كافة اعتبارات و مقمقومات الجذب و التميّز السياحي: .3

 ةلة المتخصصالعام و تأهيل لأليدي  تدريب تتضّمن خطة شاملة يجب أن تبنى على أساس سياحية إستراتيجية فأي المطلوبة ،

 لى تحديدبوضوح فضال على بناء نظام توقعي قادر ع اإلستثمارية مع تحديد األهداف السياحي، قادرة على خدمة القطاع

لجذب السياحي السياحية المستهدفة، و على العموم يمكن إجمال مقومات ا الصناعة تنمية تعرقل أو قد تعرقل المشاكل التي

 في:

 وكذا تمايز المناخية كالجبال، الصحاري و الشواطئ الجيولوجية والظروف  مجموع وتمثل :طبيعية مقومات -

 ؛ 3معدنية و غيرها من المحفزات السياحية الطبيعية و الحمامات دافئة، المناطق الفصول،

 شعبية من ثقافاتال المتاحف و مختلف الفنون  األطالل، الشواهد، المعالم، مقومات تاريخية و أثرية: و تشمل اآلثار، -

 السكان )التراث(؛ لدى سائدة وعادات

 البحري، و البري و خطوط ووسائل النقل مقومات قاعدية و هيكلية: و تعني مدى توفر البنى التحتية كالمطارات، -

خدمات  رتواف ومدى العمران، اإلتصاالت...( البنوك، التجارية، باقي القطاعات )الصناعية، تطور مختلف فضال على

 والتسلية؛ الترفيه مراكز المقاهي، الفندقة، اإلطعام، التطبيب و الصحة

لتقنية و اللغوية امقومات بشرية: تعدّ جودة المعاملة و اإلستقبال عامال حاسما في الجذب السياحي بما فيها الكفاءة  -

البري،  لدى مختلف األشخاص الدين يتعامل معهم السائح منذ أن تطأ رجله البلد المزار )المطارات، محطات النقل

قلين...إلى آخر بحري،...( مرورا بمواقع التي قد يزورها أو يتعامل معها من محالت تجارية، هياكل سياحية، بنوك وناال

 نقطة يغادر من خاللها؛

لألسعار  ىمقومات تسويقية: يتطلب تبني اإلستراتيجية السياحية ضرورة إعداد مزيجا تسويقيا مناسبا يضمن مستو -

 السائحين؛ جذب بالقدر  األنسب و القادر على االعالم وسائل مختلف ية علىراق  دعائية تنافسيا، وقدرة

ملون ذلك مقومات سياسية و ثقافية: قبل كل شيء، السياحة هي ثقافة يجب أن تستوعب لدى كل الفاعلين و المتعا -

يزة قادرة على تقديم احية متمأنها تعدّ رافدا تبادليا بين مختلف الثقافات و األعراق و الديانات و ذلك بهدف بناء هوية سي

صلية للبلد منتج سياحي متميّز بقدر ما يحرص على إشباع الرغبات الترويحية للسائح يضمن الحفاظ على المقومات األ

لتاريخية و االمستضيف فالتميّز السياحي ال يعني التقليد و محاكات الغير بقدر ما يعنى عرض الخصوصيات الدينية و 

 ناجح سياسيا في قطاع السياحة.الثقافية للبلد ال

 فضال عن مقومات و أسس أخرى قد تكون ضمنية ضمن فروع المقومات المذكورة سالفا.

هادفة لتحقيق جملة أساسا علية يتبيّن أّن السياحة عبارة عن مزيج متكامل و متناسق لمجموعة كبيرة و مهمة من األنشطة و األعمال ال

اته و متعامليه و في النهاية كل األطراف و التي تشمل بالدرجة األولى السائح و البلد المضيف بكافة قطاعمن األغراض و التي تخدم في 

 ذات الوقت قادرة على مراعات توافر جملة من المتطلبات و المقومات الضرورية و المطلوبة للتحفيز السياحي.

II.السياحة الحالل 

ها ونموا عالميا ل أو السياحة المحافظة أو السياحة المشروعة، بل وشهدت توجلقد كثر الحديث مؤخرا على مفهوم السياحة الحال

ويقصد بهذا النمط السياحي الجديد الفنادق والمنتجعات السياحية التي تحرص على عدم تقديم أي برامج أو وجبات  مضطردا. 

يسكو ومرافق الت لعب القمار وأندية الدومأكوالت أو أنشطة مخالفة للشريعة اإلسالمية، وفي صدارة الممنوعات الخمور وصا

 مختلطة الغير مناسبة لألُسر. بما فيها المناطق الشاطئية الُمختلطة.

 السياحة في اإلسالم .1
 عاني.ملقد ورد لفظ السياحة في اإلسالم من خالل نصوصه الشرعية )القرآن الكريم و السنّة المشّرفة( للداللة على عدّة 

                                                      
فالق  1  العلوم كلية العلمية، والدراسات البحوث مجلة العربي"، الوطن في المتكاملة االقتصادية التنمية عمى وأثرها السياحية "التنمية علي، 

؛61 ص ، 2012 مارس ،6 العدد المدية، الجزائر، جامعة االقتصادية،  

نفس  2   ؛74 ص السابق، المرجع 

هاني  3  ؛ 74 ص ، 2013 الجزائر، ،13العدد  الباحث، مجلة العربية"، الدول في السياحي القطاع تنافسية نوال،" 
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 في تسيير الظواهر على التنقل في االرض للنظر و التدبّر في ملكوت السموات واالرض و التفكير في قدرة هللافبشكل عام، حّث االسالم 

 الكونية والنظر في خلق االنسان، الحيوان و كافة المخلوقات.

دّ الرحال باتجاه بيت شالم و و لعل فرض هللا الحج على عباده، أكبر داللة على إقرار اإلسالم واألمر بتنقل المسلمين من كافة أصقاع الع

ذن بالهجرة ألقوام أرادوا هللا الحرام بالمكة المكرمة ألداء الفريضة .و قد ثبت تنقل النبي صلى هللا عليه وسلم وأمر بالتنقل عن طريق اإل

 لتهم النبيلة.راض رساعبادة هللا تعالى بدون تضييق، وفضال عن ثبوت تنقل أنبياء هللا تعالى كافة طاعة ألمر هللا و تحقيقا ألغ

 من جانب آخر، الصحابة والتابعين تنقلوا و حثوا على التنقل فيما فيه خير لإلنسان في دينه وفي دنياه،

 أما بشأن ورود لفظ السياحة إما صراحة أو ضمنيا في النصوص الشرعية فما ورد في :

 " : 1في االرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي هللا وان هللا مخزي الكافرين" فسيحواقوله تعالى. 

و قد فّسر أبو السعود رحمه هللا هذه اآلية قوله: "السياحة هي الذهاب في االرض , والسير فيها بسهولة , على مقتضى المشيئة كسيح 

رفيه , والتعبير بقوله تعالى: "سيحوا" فيه ما ليس في قوله: سيروا الماء على موجوب الطبيعة , ففيه الداللة على كمال التوسعة والت

وانظروا , وزيادة قوله صلى هللا عليه وسلم:"في االرض" لقصد التعميم القطارها من دار االسالم وغيرها , والمراد بإباحة ذلك لهم 

تلوين الخطاب بصرفه عن المسلمين,وتوجيهه اليهم مع وتخليتهم وشأنهم من االستعداد للحرب أوغير ذلك، ال تكليفهم بالسياحة فيها,و

 . 2حصول المقصود بصيغة امر الغالب أيضاً للمبالغة في االمر باالمهال,حسما لمادة تعلّلهم بالغفلة,وعدم االكتراث لهم واستعدادهم

  3"السَّائُِحونَ قوله هللا تعالى :"التَّائِبُوَن الآعَابِدُوَن الآَحاِمدُوَن. 

فسير السياحة بمعنى الصيام، من خالل ذهاب اكثر الصحابة والتابعين، منهم : عائشة رضي هللا عنها وابن عباس رضي هللا و قد تم ت

 .4وابن مسعود وتابعهم عدد من التابعين منهم سعيد بن جبير ومجاهد والحسن البصري وعطاء وغيرهم عنهما وابو هريرة

و  ثيبات سائحات عابدات تائبات قانتات مؤمنات مسلمات منكن خيرا أزواجا أن يبدله أن طلقكن ربه عسى "قوله تعالى  في كما ورد

 ؛ 5أبكارا"

 ت.صائما أو المفسرين مهاجرات بعض قال و زاد بال النهار من سائحا، يسيح الصائم ألنّ  الصائمات هنا السائحات ومعنى

صلى هللا عليه وسلم: "إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل هللا  النبيالعلم كما ورد في حديث  طلب أو بالجهاد كما فّسرت السياحة كذلك

 ، 6تعالى"

وإنما بشكل عام  فإّن السياحة هي السير في االرض :ويدل على ذلك أن كلمة ساح الرجل تعني ضرب وذهب في االرض وتنقل وارتحل 

، وقوله تعالى : "وآخرون 7وله تعالى: "قل سيروا في االرض"من مكان آلخر. وهذا المعنى الواردفي آيات كثيرة في القرآن الكريم , مثل ق

 .8يضربون في االرض"

تالف التنوع ال اختالف رغم إختالف معاني هذا المفهوم، إالّ أّن الجدير بالذكر هو جواز االخذ بكل المعاني الواردة , فيكون من باب اخ

 التضاد.

 :9ال مشجعا السياحة و السفرأما بالنسبة للسلف فرحم هللا االمام الشافعي حين ق

 انصب فإن لذيذ العيش في النصبِ و               سافر تجد عوضاً عمن تفارقه

 ن ساح طاب وإن لم يجِر لم يطبِ إ                إني رأيت وقوف الماء يفسده

 السهم لوال فراق القوس لم يصبِ و       واألًسد لوال فراق االرض ما افترست

 العود في أرضه نوع من الحطبِ و              ملقى في أماكنهوالتبر كالتُرب 

 كما وقال أيضا:

َطاِن فِيآ َطلَِب العُلَى بآ َعِن األَوآ ُس فََوائِـدِ        تَغَرَّ فَاِر َخمآ   وسافِرآ ففي األَسآ

، واكتَِسـاُب َمِعيآَشـةٍ  ُج َهـّمٍ بَـةُ               تَفَرُّ ، وُصحآ   َماِجـدِ َوِعلآم  ، وآداب 

                                                      
؛ 2سورة التوبة , اآلية رقم   1    

, دار  1  أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، "ارشاد العقل السليم الى مزايا القران الكريم" والمعروف بتفسير ابي السعود، ط  2

؛ 40، ص4احياء التراث االسالمي , بيروت , ج  

؛ 112سورة التوبة , اآلية رقم   3  

؛39، ص11محمد بن جرير بن يزيد الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القران" , جاالمام   4   

سورة  5  ؛4 رقم  التحريم، اآلية 

هـ، المكتب 1408، عام  3، ط19018أخرجه االمام ابو داود في سننه وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، الحديث رقم   6

؛421، ص 1االسالمي، بيروت، ج   

2سورة االنعام، جزء من آية  7  . 

20سورة المزمل، جزء من آية  8  

49؛ 28م، ص ص 2009-هـ1430ديوان االمام الشافعي، طبعة دار المعرفة , لبنان ,  9  
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نَـة   ُع الفيافي وارتكـاب الشَّدائِـدِ             فإن قيَل في األَسفـاِر ذُلٌّ وِمحآ   َوقَطآ

ُت الفتـى خيآـر  له ِمنآ قِياِمـهِ   بِدَاِر َهـَواٍن بيـن واٍش َوَحاِسـدِ             فََموآ

 ضوابط و أسس السياحة الحالل .2

ترتكز عليها أو بمعنى آخر يجب  التي واألسس الضوابط من العديد من توفّر فالبد المنشودة اوأهدافه غايتها الحالل السياحة تحقق حتى

 :1تكون السياحة مشروعة بحيث تكون

الذكر والعبادة  محافظة على المقومات الدينة ،العقلية ،الروحية والِعرضية وكذا المالية ، بل و يتعين على السائح -

 لمقاصد فهى حرام؛أثناء سفره ، فأى سياحة تضر هذه ا

البعيد عن كل  الطيبات: و تشمل طيبات المأكل، المشرب، اإلقامة و حتى الكالم، المسمع و السلوك ، بالقدر الكافي -

 صور الخبث والفواحش؛

ألمر تماما عند ضيافة االلتزام التام بالقيم األخالقية الفاضلة: السياحة تجسيد حّي لسفارة المسلم عند الغير، وبذات ا -

لكرم، الجود وتأصيل االغير، فرفعة األخالق والمعاملة الحسنة و التزام الصدق، األمانة، الود، التعاون والعفة، النزاهة، 

لمسلم بسبب روح ومعنى األخوة بين الناس مطلوب أساسي بل إّن السياحة الحالل يجب أن تنمي القيم األخالقية عند ا

 التأمل في خلق هللا و اإلحتكاك بالغير؛

عتبر رمزاً لإلسالم وهذا تفالقيم اإليمانية واألخالقية للمسلم تحقيق و تجسيد واقعي للشخصية اإلسالمية المتميزة سلوكاً فى كل شئ وبذلك 

 من موجبات السياحة فى اإلسالم .

المبذول  لوقتأال تكون السياحة ضياعا للوقت، الجهد و المال بال فائدة، بل و يجب أن يكون سببا في اإلستثمار ا -

لتعارف كأن بهدف تحقيق الواجبات الشرعية، والمهام الدنيوية من تحصيل للفضائل والعلم النافع، وصلة األرحام و ا

 لنافعة؛اتحقق السياحة بعدا تربويا تعليميا ينمي في النفس حب المعرفة والتزود من مختلف الثقافات اإلنسانية 

ً عن اإلسالم ، فاألصل أّن المسلاإللتزام بإتقان األداء السياحى كواجب لي - م رائد وقائد كون ذلك تعبيراً صادقا

ائح أو ابتزاز وحضارى يُحتذى به في أّي مهمة توكل له و يقبلها ، فال يجوز اإلهمال والتقصير والتعدى على حقوق الس

 ماله أو التغرير به أو التدليس عليه؛

عطيل تعة : فال يجوز أن تؤدى السياحة الترفيهية إلى الحرص على المحافظة على الفرائض والواجبات المشرو -

جهد واألعمال المسلم عن القيام بفريضة من فرائض اإلسالم أو ضياع واجب ديني,فاإلسالم دين ضبط وتنظيم لألوقات، ال

ق حقه" ذي ح فقال صلى هللا عليه وسلم: "إن لنفسك عليك حقاً ،وإن لجسدك عليك حقاً ،وإن لزوجك عليك حقاً فاعط كل

 )رواه البخاري(؛

مية أم روحية أم أن يحقّق النشاط السياحي منافع للفرد والجماعة المسلمة في الدنيا واآلخرة، سواء أكانت منافع جس -

 نفسية أم عقلية؛ وإال لكانت عبثا، والعبث محرم في حياة المؤمن.

باإللتزام بشريعته   جب أن ترفق و تزّوج بسياحة القلب و الفكرو على كّل العبادة والسياحة قرينتين ، فبغّض النظر عن غرض السياحة ي

 و التدبّر و التفكير في تنّوع الخلق و الذي ما هو في النهاية إلى تقوية لإليمان الروحي.

الثناء الجميل، و أساسا عليه، فيجب أن نجعل من السياحة بااللتزام بالضوابط الشرعية اإلسالمية عبادة نؤجر عليها، ففي القرآن والسنة 

ر، يقوُل والذكر النبيل، فقد وردت السياحةُ في كتاِب هللاِ وسنِة رسوله تحمُل معاني ساميةً، وارتبَط وصُف السائحيَن بنماذَج عاليٍة من البش

اِكعُوَن السَّاِجدوَن اآلِمُروَن بِالَمعآ  ِر تعالى: "التَّائِبُوَن العَابِدُوَن الَحاِمدُوَن السَّائُِحوَن الرَّ ُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن الُمنَكِر َوالَحافُِظوَن ِلُحدُوِد ّللّاِ َوبَّشِ

ِمنِيَن"  2الُمؤآ

لقوله  بل إّن الحكمة من السياحة التعبّد، من خالل النظر والتدبر، والتأمل والتفّكر في ملكوت هللا، إضافة إلى االعتبار واالِدّكار مصداقا

 َ بِيَن"تعالى : "قُلآ ِسيُروا فِي األآ ِض ثُمَّ انآُظُروا َكيآَف َكاَن َعاقِبَةُ الآُمَكذِّ ِض فَانآُظُروا َكيآَف َكاَن َعاقِبَةُ  3رآ َرآ ، وقال سبحانه: "قُلآ ِسيُروا فِي األآ

ِرِميَن" ُ يُنآشِ 4الآُمجآ ِض فَانآظُُروا َكيآَف بَدَأَ الآَخلآَق ثُمَّ ّللاَّ َرآ "، وقال جل ذكره: "قُلآ ِسيُروا فِي األآ ٍء قَِدير  َ َعلَى ُكّلِ َشيآ ِخَرةَ إِنَّ ّللاَّ أَةَ اآلآ  5ُئ النَّشآ

لنفس البشرية قوة إيمانية افالسياحة في اإلسالم السفر لتأمل بديع خلق هللا تعالى ، والتمتع بجمال هذا الكون العظيم؛ بما يلهم ويبعث في 

ا أنها فرصة جادة إن الترويح النفسي ضروري ألخذها بالجد بعد ذلك، كمبوحدانية هللا، و حافزا على أداء واجبات الحياة و مشقتها ف

 لمواصلة نشر الرسالة المحّمدية لألجيال الحالية و التي إنما تكون بسمو أخالق المسلم السائح.

 اإلمكانيات السياحية للعالم اإلسالمي .3

                                                      
نون، محمد خالد منصور وخالد شجاع العتيبي، "الضوابط الشرعية للسياحة الترويحية في الفقه اإلسالمي"، دراسات، علوم الشريعة والقا  1

؛ 767/775، ص ص 2009)ملحق(، عمادة البحث العلمي/ الجامعة األردنية،     36المجلّد    

؛112سورة التوبة، اآلية   2  

3 ؛11سورة األنعام، اآلية    

؛69سورة النمل، اآلية   4  

20سورة العنكبوت، اآلية   5  
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فال يخفى على أحد .بعد تستغل لم كامنة كامن في شكل طاقة يحوز العالم اإلسالمي ثرروة سياحية ضخمة و لو أّن الجزء األكبر خام و

 يمتلك يمكن أن األخرى العوالم الحضارية ضمن باقي  جغرافي، سياسي، حضاري و ثقافي راقي ومتكامل، أّن العالم اإلسالمي كيان

 المعاصرة، و لعّل أبرز هذه اإلمكانيات: العالمية صامدة في وجه النهضة و القوى تقف مستقبلية استراتيجية قوة و يشّكل ميزة

العرب وغير  مليون نسمة )أمة المليار(، و من اعراق متنوعة من 1.400اإلمكانيات البشرية: يفوق عدد سكان العالم اإلسالمي  -

نه بشكل كبير ، بسبب االعرب ، مثل : األتراك ، والفرس ، والصينيين ، واألثيوبيين ، وغيرهم .ويتميز العالم اإلسالمي بزيادة عدد سك

 ارتفاع معدل المواليد، فضال أنه مجتمع فتي ترتفع نسبة فئة الشباب فيه.

رافي و التي يمكن الموقع الجيوستراتيجي الهام: يحوز العالم اإلسالمي على مزايا عديدة و متنوعة ناتجة عن الموقع، التنوع الجغ -

 تلخيصها في الجدول التالي:

 

 مزايا الجغرافية للعالم اإلسالمي: الخصائص و ال1الجدول 

 المزايا المحققة الخصائص 

ي
الموقع الفلك

 

جنوب خط االستواء إلى دائرة 13يمتد بين دائرتي عرض -

 شماال.55 عرض

 شرقا. 140 غربا إلى18 ويمتد بين خطي طول -

ألف كيلو متر تقريبا  19دائرة عرضية و 68 إمتداد على ما يزيد عن

 من الشرق إلى الغرب؛

تقريبا من مساحة  %30 تزيد مساحة العالم اإلسالمي عن أكثر من -

 قارات العالم

تنوع الموارد: الطبيعية،  -

 اإلقتصادية، البشرية؛

تنوع الغطاء النباتي، و الثروة  -

 الحيوانية؛

تنوع األقاليم المناخية: المناخ  -

اإلستوائي، المناخ المداري، المناخ 

البحر القاري، المناخ الصحراوي و مناخ 

 المتوسط.

ي
سب
الموقع الن

 

 اإلشرف على مسطحات مائية هامة : -

 *المحيط الهادي.

 * المحيط الهندي.

 *المحيط األطلسي.

 *البحر المتوسط.

التحكم في بعض الممرات المائية وقنوات المهمة: ممر ملقا ،مضيق  -

 باب المندب، مضيق جبل طارق، مضيق هرمز وقناة السويس

التجارية والثقافية تعزيز صالته  -

 .بدول العالم قديما وحديثا

تسهيل و تطوير التواصل الديني،  -

االقتصادي و الثقافي قيما بين دول العالم 

 اإلسالمي و مع باقي دول العالم

ي
ج
جيولو

ي و ال
راف
جغ
ع ال

ز
التو

 يقع العالم اإلسالمي في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي؛ - 

 قارات: في االربعتوّزع دول العالم اإلسالمي  -

 دولة( 27) * قارة آسيا

 دولة( 26) * قارة أفريقيا

 * قارة أمريكا الجنوبية )دولتين(.

 )دولة واحدة( * قارة أوروبا

 

 تنوع مظاهر السطح. -

 *الجبال؛

 *الهضاب؛

 * السهول؛

 * الصحاري.

 تنوع وسائل النقل والمواصالت -

 * النقل البحري.

 النقل الجوي. *

 * النقل البري.

 390اإلسالمي"، ص  االقتصاد ومتطلبات الواقع خصائص اإلسالمي بين للعالم االقتصادية كسبه، "اإلمكانيات دسوقي المصدر:
 )بتصرف(. 

اإلمكانيات التاريخية، الحضارية و الثقافية: يحوز العالم اإلسالمي تراث فكري و حضاري ثري يعكس مدى عمق و تأّصل  -

تركت العديد من المعالم األثرية و األطالل و المتاحف التي تعتبر محفزا رئيسيا للجذب السياحي  الحضارات التي مّرت بمنطقته،

 للمسلمين و غير المسلمين فضال على التنوع الكبير في األعراق، اللغات و العادات و التقاليد.

 قّوة الطلب على خدمات السياحية الحالل )القوة السياحية للمسلمين(؛ -

سالمي: يعدّ الدين اإلسالمي أكبر حافز و مقّوم للجذب السياحي ذلك أنه دين النقاء و الصفاء و التي يتوافق و الفطرة نعمة الدين اإل -

البشرية الباحثة غريزيا عن العفة و الطهارة والصدق و األمانة في المعاملة، فقطعا لن تجد النفس البشرية دينا ترتاح و تسكن فيه 

 كالدين اإلسالمي.

ى القدرات اإلقتصادية و المالية المرتكز على ملكية طاقة هامة من البترول و الغاز، و األراضي الفالحية الخصبة المالئمة لبناء إضافة إل

 إقتصاد متنّوع، قوي و تنافسي.

III.السوق السياحية للعالم اإلسالمي 
الخصوص العائالت  وجه على وتستهدف الحالل في مجال السياحة نفسها تفرض سياحية  جدّية بدأت االخيرة توجهات السنوات في سادت

و السواح المحافظون من خالل الحرص على تقديم خدمات و منتجات سياحية تراعي أحكام الشريعة اإلسالمية بالدرجة األولى و قادرة 

 حاجات ورغبات الزبائن السياحية. إشباععلى 
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 واقع السياحة الحالل .1
، تعَد السياحة اإلسالمية أحد أسرع القطاعات السياحية نموا في العالم، إذ يشّكل 2017لعام  1وفق تقرير المؤشر العالمي للسياحة الحالل

من إجمالي قطاع السفر العالمي كما جاء في ذات التقرير أّن دول من الشرق األوسط وافريقيا حلت ضمن المراكز العشر  بالمئة 10

 .األولى

فر العالمي. وتشير % من إجمالي قطاع الس10مليون مسافر تقريبا ما يمثل  117وفق ذات التقرير، ناهز عدد المسافرين المسلمين حوالي 

لمسافرين % من قطاع السفر. وتجاوز قيمة إنفاق ا 11، أي ما يمثل 2020مليون مسافر في عام  168قم إلى التوقعات بوصول الر

ـ  % من نسبة السياحة 87ها مليار دوالر امريكي، فيما تعد آسيا وأوروبا الوجهتان األكثر جذبا للزوار المسلمين مع تسجيل 200المسلمين ال

 .اإلسالمية

طريق اقرار  الحكومات على تشجيع هذا النمط من السياحي لما من بينها الحكومة المغربية والتركية عنو في ذلك داللة على سعي 

 تشريعات توجه المستثمرين على ضرورة انشاء فنادق خاصة ومطاعم ومسابح تستجيب كلها للشروط االسالمية المحافظة.

 

2018حة اإلسالمية للعام : ترتيب الدول العشر األولى في المؤشر العالمي للسيا2الجدول   

 قيمة المؤشر )نقطة( الوجهة المرتبة

 80.6 ماليزيا 1

2 
 أندنوسيا

72.8 
 اإلمارات العربية المتحدة

 69.1 تركيا 4

 68.7 المملكة العربية السعودية 5

 66.2 قطر 6

 65.9 البحرين 7

 65.1 عمان 8

 61.7 المغرب 9

 60.5 الكويت 10

2018العالمي للسياحة اإلسالمية عام المصدر: المؤشر   

 :األهداف اإلستراتيجية للسياحة الحالل .2

مكن تلخيص أبرزها فضال عن األهداف العامة للسياحة بشكل عام، تهدف الدول اإلسالمية إلى إنتهاج ستراتيجية تنمية سياحية و التي ي

 في :

ايشته لظروفها الحاصلة بين السائح و البلد المضيف من خالل معتصحيح و تحسين صورة العالم اإلسالمي: نتيج العالقة المباشرة  -

قاليد شعوبها المحكومة اإلجتماعية و الثقافية بالإلحتكاك بتنوع ثقافاتها الشعبية، ومآثرها التاريخية، أطباق مؤكوالتها، عادات و ت

اجد(و كذا الحرف و مجال البناء و التشييد )المس بضوابط الدين اإلسالمي الحنيف و كذا التمتّع بإنجازاتهم و مهاراتهم الفنية في

 الصناعة التقليدية )النحاس، الزرابي...( و التي ال يمكن إيجادها في أي ثقافة أخرى؛

التي ال تتحقق إالّ وإعادة الثقة في الهوية اإلسالمية: إّن السياحة الحالل محفّز ضروري و حي إلعادة بعث قوة الهوية اإلسالمية.  -

الل من التبعية و د اليقين بمثاليتها و رفعتها بالمثول التام ألسسها و ضوابطها ثم التفكير الجدي في التخلص و اإلستقباإلعتقا

 اإلستمرارية في التقليد األعمى للنماذج النمطية تحت غطاء مظلة العولمة.

باسية، العثمانية...( أجيال  متعاقبة )الدولة ألعفرض التراث اإلسالمي على الساحة السياحية العالمية ففي النهاية هو نتاج عبقرية  -

 يشهد التاريخ لها بالتفوق و اإلزدهار و تعّرضت أسفا للطمس المتعّمد من األعداء بسبب تفريط شعبها؛

م مع باقي إستغالل و توظيف الموروث الثقافي و الحضاري اإلسالمي في خلق جسور تواصل بين مختلف الدول اإلسالمية أوال، ث -

 العالم؛

                                                      
   1 هو تقرير يصدر بشكل سنوي عن شركة “ماستركارد” و “كريسنت ريتنغ”، يرتب دول العالم من حيث معايير السياحة االسالمية
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لمسلمة بما يضمن ااستغالل مدخالت السياحة و مخرجاتها في بناء و تحقيق تنمية مستدامة قادرة على تحسين الظروف الحالية للبيئة  -

 سواء؛ تطور و حضارة أجيالها الحالية و المستقبلية على حدّ 

 ورد مستدام؛كم القتصاديات الدول اإلسالمية استخدام السياحة كبديل و سالح استراتيجي للنهوض و بناء تنمية اقتصادية واعدة -

 : السياحي في غالبية بالد اإلسالم القطاع تفعيل معوقات .3

 1لعّل أبرزها بشكل عام العالم اإلسالمي، تطور في قد تحول دون التي المعوقات أو النقائص من جملة السياحة يسّجل قطاع

مما  كافية،ال وتثمين بعض المواقع الهامة و بالصورة صيانة ضعف السياحة: من خالل للمنتجات غياب النظرة اإلستراتيجية -

 التميز؛ و منح إثارة للجاذبية يضع

عاني من ضعف و فندقة ت السياحي: ففي مجال االيواء العقار قصور في الهياكل القاعدية و البنى التحتية السياحية ومشكلة -

ضافة إلى معانات للمعايير الدولية، إ بما يجعله بعيدا عن االستجابةالنوعية فضال عن سوء االستقبال  و سوء طاقات اإلستيعاب

 الطريقة مع كيفالت عدم السياحة الدولية، للسوق الحديثة التقنيات في التحكم السفر من خالل ضعف وكاالت السائح المزمنة مع 

 األسفار تلوكاال الجنوب في السياح استقبالخضوع  والخدمات، الحجز عمليات تنظيم قصد للنقل االلكتروني للتسيير العصرية

 .نةالمه يحكم وميثاق األسفار لوكاالت وجود تنظيم وعدم المستمر للتكوين مخطط غياب وجهتهم، تحدد التي األجنبية

تكوين و ال نوعية نظرا لضعف خاصة  تقنيات الفندقة، السياحية الخدمات مؤسسات ومستخدمي و كفاءة مهني تأهيل في نقص -

 غياب التخصص في هذا الميدان؛

 لى عدمإبالنظر   السياحة و إدماجها في قطاع  واالتصال االعالم ضعف  والتأخر في مواكبة تحديثات قطاع تكنولوجيات -

 ؛ مواقع كفاية

 عن فضال الطلب السياحي، ونوعا و ضعف تكيّفها مع كما نوعية الخدمات المقدمة والمواصالت وضعف قصور شبكة النقل -

البحرية مع النقل وبين الشبكات الجوية  فيما فضال عن غياب التنسيق الدولية، الممارسات مع مقارنة فيه المبالغ التسعيرة منظا

 ؛البري بما يتسبّب في عرقلة مصالح السائحين

 الدفع لوسائ لخدمات و ال المالئمة، بسبب عدم مالئمتها متكيفة الغير المالية و مؤسسات الخدمات ضعف تأهيل البنوك -

 سواء ملياتالع بتوطين تسمح ال الناجة عن قوانين للسياح على حدّ سواء، والمؤسسات المستقبلة البنوك مستوى على العصرية

 السياحي؛ النشاط االستثمار وطريقة تمويل تتعارض للخارج،و التي السياح إيفاد أو لالستقبال بالنسبة

غيرها  واضطرابات  الغذائي الصحي األمن العالم اإلسالمي، فضال عن غيابمشكلة الالأمن التي اجتاحت العديد من دول  -

 التي تعتبر محدّد رئيسي من محددات الجذب السياحي؛

 االتصال قطاع اإلعالم غياب إستراتيجية تسويقية قادرة على تحديد معالم السوق السياحي اإلسالمي بوضوح، نتيجة لضعف -

 و عدم التحكم في تقنياته

 السياحة؛ بقطاع ذات الصلة القطاعات والشركاء مختلف بين يقالتنس ضعف -

 ضعف إلى فةباإلضا والفساد، البيروقراطية وانتشار اإلدارية االجراءات تعقّد وكثرة مشاكل تسييرية و إدارية:ممثلة في -

 السياحي. التمويل لالستثمار السياحي وإشكالية أساسا الموجه الحوافز

IV. في العالم اإلسالميسبل إحداث نهضة اقتصادية 

ن. إالّ أّن الصبغة مّر العالم اإلسالمي بمراحل عدّة في رحلة بحثه عن إحداث تنمية و تطور إقتصادي، حتى تصل إلى ما وصلت إليه اآل

طور و ن أصل التعالعامة لهذا التاريخ هو لإلخفاق المزمن والمستمر الناتج أساسا عن إجهاد الطاقات في تقليد الغرب، بعد التخلى 

 اإلزدهار أال وهو التمسك بالدين اإلسالمي  الذي كان سببا في بناء الحضارة اإلسالمية.

 لمحة عن رحلة بحث الدول اإلسالمية عن التنمية .1
 الحادي القرن وحتى ديالثامن الميال القرن أوائل العباسية منذ الدولة ظل في ذروته بلغ حضاريا ازدهارا بعدما سّجلت الدولة اإلسالمية

 اقتصاديا كساد و سلبية، آثارا تركت األوسط في الشرق الصليبية الحروب قيام ثم المغول يد على بغداد سقوط أن إال الميالدي، عشر

 الميالدي عشر امنالث القرن نهاية الميالدي وحتى عشر الخامس القرن بداية من بعدها و الميالدي، عشر الرابع بداية القرن حتى امتد

 عن األوزبك فًضال د،الهن في المغولية والدولة الصفوية، والدولة العثمانية، الدولة :العالم اإلسالمي في واقتصادية سياسية قوى ظهرت

 األوروبية للدول نفي الوقت الذي لم يك .كالصين العالمي النظام قوى مع باقي هاما اقتصاديا دورا ولعبت والقوقاز، الوسطى آسيا في

 بال؛ ذو تأثير الفترة تلك في

من  األوروبية ىالقو من إستعمارية شرسة  لحملة اإلسالمي العالم تعرض عشر الثامن منتصف القرن بعد سقوط الدولة العثمانية، ومنذ

 الحرب بعد إال ستقاللهاا اإلسالمية البلدان تنل اإلسالمي، ولم العالم بلدان في لمنتجاتها األسواق وفتح الخام المواد على السيطرة أجل

 االقتصادية. للتنمية إحدى النموذجين الوضعيين  -عليها فرض أو- تبنت أعقاب استقالله وفي الثانية، العالمية

 الرأسمالي لوضعييناحين خيّرت نفسها بين إعتماد إحدى النموذجين  ، نفسها خيار الرفاه و اإلزدهار على اإلسالمية الدول بذلك ضيّقت

 .الماركسية بالفلسفةالمرتبط  االشتراكي و ،

 التخطيطية النماذج طبقتو المال، رأس يتطلب كثافة المتقدمة، للتكنولوجيا طبًقا والتصنيع للتنمية، مرادف طبقا لكال النموذجين فالتصنيع

 الرئيسي دورال المال لرأس أن وهي واحدة النتيجة فإن النج أو دومر هارود نموذج المستخدم وسواء كان المطلوب، االستثمار لتقدير

 للتنمية. والمحدد

                                                      
، عبد الرزاق موالي لخضر و خالد بورحلي، "متطلبات تنمية القطاع السياحي في اإلقتصاد الجزائري"، المجلة الجزائرية للتنمية اإلقتصادية  1

؛77؛76، ص ص 2016، جوان 4العدد   
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طاقتها   لمواردها، و المتواصل الحاد الهدر اقتصاديا ، فلقد أنهكت الدول اإلسالمية نفسها في تابعا بالنسبة للعالم اإلسالمي و الذي أصبح

فال هي التزمت بنظامها الرباني و ال استطاعت محاكاة   اإلسالمية، من العقيدة والفلسفية  النابعة الثقافية و خصوصياتها الحضارية،

 األنظمة الوضعية المستوردة بتكاليف ضخمة.

 :مثل الفلسفية المنطلقات في أم الرأسمالي، النظام في الربوي نظام الفائدة :مثل العمل آليات تناقضات في فقط وقعت فريسة صراع

 بين التناقض إلى باإلضافة هذا.النموذج األخر في قريب كهدف الخاصة الملكية غاءإل أو النظام، هذا في المال المطلقة لرأس الحرية

 المرتبطة بالنموذجين، التناقض الذي مستحيل أن يخلق تنمية. األخالقية والممارسات القيم طبيعة

وضوحا ذلك لخصوصيات سوق النماذج في المجال السياحي، فإّن التناقض و الفشل كان أكثر  لتلك اإلسالمي العالم تبني إطار وفي

السياحة سواء من جانب العرض أو الطلب و الذي يثبت صلة كبيراً بما هو كائن من موروثات و مقومات خاصة جنبا إلى جنب مع 

 التحديث و التطوير.

دية و معنوية خاصة فأساسا عليه فإّن اإلستراتيجية التسويقية من غير الممكن أن تستورد أو تحاكى، بل هي بناء متناسق لمقومات ما

بمنطقة و بفكر و ثقافة ما تجّمل بتحديثات تسّهل تقديمها كمنتج سياحي متكامل تتحقّق فيه خصوصيات األصالة و شروط الحداثة و 

 التطور

و سبيال في خلق أساسا عليه يمكن إقتراح الحلول التالية لإلرتقاء بقطاع السياحة في العالم اإلسالمي فيكون هذا اإلرتقاء بإذن هللا درجة 

 نهضة إقتصادية قوية

 المقترحة لبناء إقتصاد سياحي مسلم تنافسي: الحلول .2

 اإليمان بميثالية النموذج اإلسالمي في بناء المجتمعات و االقتصاديات و العمل الفعلى بتعاليم هذا الدين؛ -

 و المستدامة؛إعتماد التخطيط اإلستراتيجي للتنمية السياحية كجزء أساسي من التنمية الشاملة  -

 الحرص على االستغالل األمثل للموارد السياحية في العالم اإلسالمي؛ -

 رفع الوعي المجتمعي بأهمية السياحة كركيزة من ركائز بناء اقتصاد قوي و تنافسي؛ -

 تعظيم منافع و عوائد السياحة الحالل؛ -

 العمل على اإلرتقاء بجودة المنتج السياحي، تنويعه و توسيعه عن طريق: -

 للنهوض ببرامج التنمية السياحية و بالتالي  رئيسي طوير المهارات و القدرات البشرية السياحية، كمحركت

 االقتصادية؛

 تحديث أجهزة اإلدارة السياحية دون المساس بأصولها اإلسالمية؛ 

 السياحي؛ للقطاع الموجهة االستثمارات حجم رفع 

 السياحي، قصدا لجلب الخبرات و نقل آخر التكنولوجيات  القطاع في االستثمار نحو المباشر األجنبي االستثمار توجيه

 لهذا المجال

 األجنبي؛ أو الوطني للمستثمر سواء السياحية االستثمارات تحفيز 

 .اإلستفادة من التجارب الرائدة في مجال السياحة الحالل 

 أرضا، إنسانا و حضارة؛تعزيز االندماج بين مختلف الدول اإلسالمية، وفرض الهوية اإلسالمية: دينا،  -

 اإلرتقاء بأساليب ووسائل الترويج و التسويق السياحي اإلسالمي؛ -

تأصيل روح التكامل و التناسق فيما بين مختلف القطاعات االقتصادية، المناطق و حتى الدول اإلسالمية على األقل المتجاورة  -

 لخلق أقطاب جذب سياحي مسلمة؛

 االداري، عمال بتعاليم ديننا الحنيف الصادق و األمين. والفساد البيروقراطية على محاربة و القضاء -

 النتائج و التوصيات

 إّن المالحظ لإلمكانيات و الثروات السياحية المتاحة في لعالم اإلسالمي، يموت قهراً على سوء استغاللها و عدم توظيفها ألن تكون قّوة

 دفع لخلق أكبر قوة و نهضة اقتصادية.

 المسلم بدءاً باستعادة و غير المغلوطة أو المحّرفة، "بقيم العقيدة اإلسالمية الصحيحة لن تكون إالّ بالتسلح المسلمين انطالقإنما نقطة 

نفسي سيحّطم أي شيء من حوله. هذه الثقة التي ستمنحه قوة الثقة بالنفس للتقدم قدما نحو  تخاذل وقيمه فكّل شيء دون ذلك بنفسه، لثقته

 فوق.التطور و الت

أما عن األمور المستحدثة من تطور معرفي، تقني فقد ثبت أّن الدين اإلسالمي ذات وعاء متطور قادر على استيعاب واحتواء و تفسير 

 التطورات و التحديثات الطارئة و حتى تلك التي ال تخطر على العقل البشري بشرط أالّ تتعارض مع أصول الدين اإلسالمي.

اإلسالمي ليس دين تعبّد فحسب، بل إنه دين عمل وجدّ يحرص على أن يقدم المسلم فيه عمله بإتقان إخالص و بكّل من جانب آخر فالدين 

 طهارة وعفة. بذلك فاننا أولى األمم حرصا على جودة الخدمة السياحية مادامت هذه السياحة تكون وفقا للضوابط الشرعية.

 تالية:وأخيرا يمكن أن نخرج من هذا البحث بالنتائج ال

 السياحة سلوك اقتصادي متأّصل في الشرع اإلسالمي، على أن يكون وفق ضوابط هذا الشرع؛ -

مقاصد السياحة الحالل نبيلة و سامية تتيح ترويحا نفسيا طاهرا بعيدا عن الخبث و الفجور ليس بمعنى تعارضها مع  -

 الحداثة و التطور الجائزين من أمور تسّهل الحياة و تخفّف مشقتها؛

مكان العالم اإلسالمي إحداث نهضة اقتصادية فقط لو تتمكن من استغالل طاقاتها و إمكانيتها السياحية التي ال تزال بإ -

 تشّكل طاقة كامنة تحتاج فقط لحسن االستغالل؛

لقد نجحت العديد من الدول اإلسالمية من تحقيق تفوق في مجال السياحة الحالل كإثبات لكفاءة استخدام هذا القطاع  -

 ورقة رابحة للنهوض و تحريك االقتصاد ككل؛ك
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ليس مشكل السياحة في العالم اإلسالمي حاجة في حيازة الموارد و الممتلكات، بقدر ماهو مشكل ثقة بهذه أإلمكانيات  -

 فرض للقيم و تسيير و إدارة؛

قطاع السياحة  في هناك نقص و فراغ كبيرين في االستثمارات في الهياكل و البنى القاعدية الضرورية للنهوض ب -

 العالم اإلسالمي بما فيها القطاعات ذات الصلة )شبكات النقل، المواصالت و االتصاالت(.
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 الصناعة الغذائية الحالل و دورها في تطوير السياحة في بلدان الشرق األوسط و شمال افريقيا

Abstract 
Many countries are paying increasing attention to the so-called halal tourism as part of their  endeavor to be a 

global destination attracting tourists from around the world, in which Muslims represent a significant percentage 

which contributes to their economic development. Therefore, it aims to promote the tourism of Halal and its 

products in several ways, the most important of which is the development of its halal food industry. 

This research paper aims to shed light on the halal food industry, its concept, its development and its importance 

in the current time, to highlight its role in the development of halal tourism. This research also tackles the reality 

of Halal food market in the Middle East and North Africa And the requirements of Muslim tourists with a focus 

on the extent of its contribution to the payment of the promotion of the tourism sector and economic development. 

Finally, the researcher presents a number of results, practical measures and proposals for reconciliation in the 

integration of both the agricultural and touristic sectors in the field of Halal food and their development to enable 

the advancement of development in general. 

Keywords: Halal Tourism, Halal Food, Food Industry, Middle East and North Africa countries. 

 

 ملخص:
ن الدول اهتماما متزايدا بما يعرف بالسياحة الحالل و ذلك في اطار سعيها لتكون وجهة عالمية تستقطب السياح من مختلف انحاء العالم تولي العديد م

بعدة سبل نتجاتها و التي يمثل فيها المسلمون نسبة ال يستهان بها ما يساهم  في دعم تنميتها االقتصادية, و لذلك تتجه للدفع بترقية السياحة الحالل و م

 و أهمها تطوير صناعتها الغذائية الحالل. 

الى  ابراز  تهدف هذه الورقة البحثية الى محاولة تسليط الضوء على الصناعة الغذائية الحالل, مفهومها , تطورها و أهميتها في وقتنا الراهن, مرورا

الحالل في كل من دول الشرق األوسط و شمال افريقيا في  اطار الفرص واقع سوق األغذية  دورها في تطوير السياحة الحالل , كما يتناول البحث

و أخيرا  ية.االستثمارية المتاحة و متطلبات السياح المسلمين مع التركيز على مدى اسهامه في الدفع بترقية قطاع السياحة و تحقيق التنمية االقتصاد

توفيق في تحقيق التكامل بين كل من القطاعين الزراعي و السياحي في مجال الغذاء الحالل و اقتراحات لل تدابير عمليةتقدم الباحثة جملة من النتائج, 

 و تطويرهما للتمكين من النهوض بالتنمية بشكل عام. 

 السياحة الحالل, الغذاء الحالل, الصناعة الغذائية, دول الشرق األوسط و شمال افريقيا. الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة:

 السياحية الحاللفي الوقت الراهن بأهمية معتبرة لم تحظ بها في أي عصر من العصور السابقة حيث ظهر ما يسمى بحظيت السياحة 

القيام بالنشاطات السياحية وفق أنظمة وتعليمات الشريعة اإلسالمية و من بين هذه و التي شهدت في العالم نموا مطردا و يقصد بها 

تولي بتحريم الكحول والحرص على تقديم اللحوم والدواجن المذبوحة وفق الشريعة اإلسالمية... , و عليه  األغذية الحاللالتعليمات توفير 

و ذلك في اطار سعيها للدفع بترقية قطاعها السياحي بأن تكون وجهة  صناعتها الغذائية الحاللالعديد من الدول اهتماما متزايدا بتطوير 

 العالم و التي يمثل فيها المسلمون نسبة ال يستهان بها ما يساهم  في دعم تنميتها االقتصادية.  عالمية تستقطب السياح من مختلف انحاء

تهدف هذه الورقة البحثية اعتمادا على المنهج الوصفي و التحليلي الى محاولة تسليط الضوء على الصناعة الغذائية الحالل, مفهومها , 

واقع سوق األغذية الحالل  ى  ابراز دورها في تطوير السياحة الحالل , كما يتناول البحثتطورها و أهميتها في وقتنا الراهن, مرورا ال

في  اطار الفرص االستثمارية المتاحة و متطلبات السياح المسلمين مع التركيز على  دول الشرق األوسط و شمال افريقيافي كل من 

و اقتراحات  تدابير عمليةو أخيرا تقدم الباحثة جملة من النتائج,  القتصادية.مدى اسهامه في الدفع بترقية قطاع السياحة و تحقيق التنمية ا

للتوفيق في تحقيق التكامل بين كل من القطاعين الزراعي و السياحي في مجال الغذاء الحالل و تطويرهما للتمكين من النهوض بالتنمية 

 بشكل عام. 

 ير السياحة في بلدان الشرق األوسط و شمال افريقيا؟فما هو واقع الصناعة الغذائية الحالل و دورها في تطو

 سنحاول االجابة عن هذه االشكالية من خالل المحاور التالية:

 محاور البحث:
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 مفهوم الصناعة الغذائية الحالل و أهميتها, المحور األول :

 تطور الصناعة الغذائية الحالل و دورها في تطوير السياحة الحالل ,  المحور الثاني :

 واقع سوق األغذية الحالل في كل من دول الشرق األوسط و شمال افريقيا. لمحور الثالث :ا

 

 مفهوم الصناعة الغذائية الحالل و أهميتها: المحور األول :

  تعريف الغذاء الحالل: (1
الحيوية في الكائن الحي , و الغذاء هو مجموعة من المواد الضرورية التي يجب تناولها للمحافظة على الصحة و النمو و سير العمليات 

الغذاء الحالل على أنه "الغذاء المسموح به حسب الشريعة االسالمية السمحاء امتثاال ألمره تعالى ))و يحل لهم الطيبات و  يمكن تعريف

 .1" 157يحرم عليهم الخبائث(( األعراف 

 ات من الغذاء.من خالل التعريف يمكن االستنتاج أنه يجب تمييز الغذاء الحالل عن المحرم

 :2حرم االسالم من االطعمة و المشروبات ما يلي و ذلك ألسباب أهمها دفع المضرة عنه :المحرمات من الغذاء (2

 الميتة: و هي التي ماتت من غير ذكاة شرعية,  -

 المنخنقة: التي ماتت نتيجة اختناق,  -

 الموقوذة: التي ماتت نتيجة الضرب,  -

 المتردية : التي ماتت نتيجة وقوعها من مكان مرتفع,  -

 ما أكل السبع : التي ماتت نتيجة افتراس , -

 النطيحة: المقتولة بنطح, -

 الدم, -

 لحم الخنزير و مشتقاته, -

 الحيوان المذبوح لغير هللا, -

 ما ذبح على النصب, -

 كل ذي ناب من السباع و كل ذي مخلب من الطير, -

 لفأرة و العقرب و الثعبان,ما يستخبث من الحيوانات كا -

 الجاللة: و هي تلك التي تتغذى على الفضالت و النجاسة,  -

 الحمير, الحمر األهلية: و الحمر جمع حمار و األهلية هي التي تعيش بين الناس و تحمل أثقالهم كالخيل و البغال و -

 ما يأكل الجيف كالغراب, -

 ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله, -

 من الطيور و الحيوانات المحرمة,البيض الناتج  -

 الحيوانات الناتجة من استخدام مادة أو جينات حيوان محرم بالتهجين أو االستنساخ, -

 النباتات المتنجسة, الضارة , السامة و المخذرة, -

 المشروبات الكحولية, السامة و المخذرة. -

  مفهوم الصناعة الغذائية: (3
الصناعي الذي يقوم بتحويل الخامات الزراعية وفقا لمواصفات محددة لهذا تعمل هذه الصناعات تعرف الصناعة الغذائية على أنها " الفرع 

على بقاء المنتجات الغذائية صالحة لالستعمال اطول مدة ممكنة بفضل طرق التحويل و الحفظ و التصبير و التكييف و االستعمال اطول 

ييف و االستعمال تماشيا مع الشروط الجيدة للمستهلك و التي يفرضها التطور مدة ممكنة بفضل طرق التحويل و الحفظ و التصبير و التك

 ,3الحضاري"

 كما عرفت على أنها:" المفاهيم النظرية و التطبيقات العلمية التي تبحث جميع االعتبارات المتعلقة بالغذاء في مجاالت انتاجه و تخزينه

 ,4و تسويقه و توزيعه في مراحله النهائية"

ف ابقائه صالح م يمكن تعريف الصناعة الغذائية على أنها مجموعة المراحل التطبيقية العلمية المتعددة على الغذاء بهدعلى العمو

 لالستهالك أطول مدة ممكن قصد اشباع الحاجات االنسانية و بالتالي تحقيق االكتفاء الذاتي.

  شروط الصناعة الغذائية الحالل: (4
من خالل كل من المفهومين السابقين يمكن استنتاج أن الصناعة الغذائية الحالل هي تلك الصناعة الغذائية التي تهتم بتحويل الخامات 

 :5الزراعية من نبات و لحوم و مشروبات جائزة وفقا للشريعة اإلسالمية, و يجب أن يتوفر فيها الشروط التالية 

ها وفقا ألحكام ب أن يحتوي أي من المحرمات السابق ذكرها و الحيوانات و الطيور تم ذبحأن يكون الغذاء جائز أكله: فال يج -

 الشريعة االسالمية,

 قله,أال يكون الغذاء قد خلط مع أغذية محرمة: سواءا أثناء مرحلة تحضير هذا الغذاء أو تخزينه أو تصنيعه أو ن -

 الغير حالل. صناعة الغذاء الحالل مع تلك المستخدمة في الصناعةأال تختلط األدوات, االالت و المعدات التي تستخدم في  -

 أهمية الصناعة الغذائية الحالل: (5

                                                      
  ادارة الرقابة الغذائية بلدية دبي, الغذاء الحالل, فبراير 2009, ص5 1
  نفس المرجع, ص6 2
  عيون عبد الكريم, جغرافيا الغذاء في الجزائر, المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر, 1985, ص 212. 3
  حامد عبد هللا جاسم, الصناعات الغذائية, جامعة بغداد, الطبعة الثانية, الجزء األول, 1975, ص 12. 4
  ادارة الرقابة الغذائية بلدية دبي, الغذاء الحالل, فبراير 2009, ص5 5
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د على الصعيد  يحظى قطاع الصناعة الغذائية الحالل باهتمام متزايد لكافة دول العالم لما تلعبه من دور حيوي في االقتصا

 ة:الوطني و الدولي و يمكن توضيح أهميتها في النقاط التالي

 المساهمة في تنويع مصادر الدخل و تحقيق االستقرار االقتصادي, -

 المساهمة في األمن الغذائي و االكتفاء الذاتي للدول, -

 المساهمة في تحفيز و تطوير القطاع الزراعي و السياحي معا. -

 

  المحور الثاني : تطور الصناعة الغذائية الحالل و دورها في تطوير السياحة الحالل

  :الصناعة الغذائية الحالل تطورعوامل  (1
 يشهد الطلب على الغذاء الحالل تزايدا مستمر بين المسلمين و غير المسلمين و يرجع ذلك لعدة عوامل أبرزها:

و  لقد نمت قيمة التجارة العالمية لألغذية ثالث أضعاف تقريبا خالل العقد الماضي: 1تطور التجارة الدولية في مجال الغذاء  -

توقعات استمرار ارتفاعها مصحوب بتغير االنماط االستهالكية, مدفوعة بارتفاع الطلب ال سيما في االقتصاديات توسعت مع 

 2012-2010% من حيث الحجم خالل الفترة 60الناشئة حيث زادت الصادرات الزراعية على المستوى العالمي بحوالي 

لصادرات من السلع الزراعية حسب احصائيات المنظمة االغذية % . تركزت ا41فقط, مثلت فيها المنتجات الزراعية المصنعة 

اجماال في حفنة من البلدان أهمها الواليات المتحدة األمريكية, االتحاد االوروبي و البرازيل  FAOو الزراعة لالمم المتحدة

 2050ليار نسمة بحلول عام م 9,1فيما أن الواردات تتوزع على عدد أكبر منها, و نظرا لتوقع زيادة عدد سكان العالم الى 

 2007-2005% من الفترة 60حسب تقديرات منظمة االغذية و الزراعة لالمم المتحدة ستتوجب زيادة االنتاج الغذائي بنسبة 

 و عليه زيادة كل من االستثمارات و التبادالت التجارية في مجال الغذاء.  2050حتى عام 

ان التزايد المستمر في استهالك المواد الغذائية و التغير في األنماط : 2لغذائيةالتقدم العلمي و التقني في مجال الصناعة ا -

االستهالكية العالمية صاحبه تسارع في التقدم العلمي و التقني في مجال الصناعة الغذائية, فقد أصبحت سالسل القيمة العالمية 

التنمية, ما اعتبر أنه سيتيح لتنافسية أكبر و توسع في  بمثابة روابط مهمة في العالقات بين التنافسية و التجارة و النمو و

التدفقات التجارية و االستثمارية وصوال الى تنوع تكنولوجيات انتاجية جديدة, فوفقا لدراسة أجرتها منظمة االغذية و الزراعة 

رة الغذائية الدولية و بالتالي زيادة لالمم المتحدة أن التكامل العالمي السواق االغذية و الزراعة سيؤدي الى زيادة انفتاح التجا

 انتقال هذه المعارف و التكنولوجيات.

مليار نسمة حسب  1,8حوالي  2015حيث بلغ عدد المسلمين في العالم سنة : 3التزايد المستمر في عدد المسلمين حول العالم -

% من المسيحيين, نسبة 31,2% من سكان العالم مقابل 24,1( أي ما يمثل حوالي FACTANKاحصائيات موقع فاكتنك )

-2055تتزايد بوتيرة سريعة بل و أسرع من بقية الديانات حسب تقديرات نفس الموقع, حيث يتوقع بلوغ عددهم خالل الفترة 

مليون نسمة, يعود هذا النمو أساسا  226مليون نسمة ليفوق عدد المسيحيين في العالم الذين سيشكلون نحو  232الى  2060

اب الكبيرة بين السكان المسلمين و ارتفاع معدالت الوالدة لديهم اضافة الرتفاع اتجاهات التحول الديني لدى غير الى نسبة الشب

المسلمين الى االسالم, من جهة أخرى فان الدين االسالمي منتشر في كافة أنحاء العالم و غطى أجزاءا كبيرة من أنحاء البسيطة, 

فان قارة اسيا تحتل أول القائمة كأكبر قارة من حيث عدد  2015قا الحصائيات سنة في الدول المسلمة و الغير مسلمة فوف

%. هذا التزايد 3% كما تصل نسبة المسلمين في أوروبا الى 20% تليها شمال افريقيا و الشرق األوسط ب 61المسلمين بنسبة 

 الغذائية الحالل و تطورها.في عدد المسلمين حول العالم يساهم بشكل كبير في زيادة االهتمام بالصناعة 

ان تحريم االسالم لبعض المأكوالت و زيادة الوعي لدى المسلمين و غيرهم بفوائد الغذاء الحالل الصحية و النفسية:  -

المشروبات لما لها من مضار سواء على صحة االنسان الجسدية أو النفسية و حمايته من االصابة باألمراض التي قد تنقلها له 

نا سبحانه و تعالى في كتابه الكريم الكثير من األغذية الحالل التي احتوت على قيمة غذائية عالية و العلم الحديث بينما قدم ل

أثبت جزءا من تلك الفوائد و الزال بعض أسرار األغذية الحالل المذكورة في القران الكريم تحت البحث عن المعجزات 

ام باألغذية الحالل من قبل المستهلكين المسلمين و الغير مسلمين في مختلف , فنالحظ زيادة االهتم4التغذوية و الصحية لها

 .5مناطق العالم مثل الصين و أوروبا و حتى أنها القت رواجا في أسواق الواليات المتحدة األمريكية و المملكة المتحدة

 دور الصناعة الغذائية الحالل في تطوير السياحة الحالل: (2

مليار  685ترليون دوالر حيث تمثل االغذية الحالل منها ما يعادل  2,7يقدر بحوالي  2016الل العالمي سنة ان حجم سوق المنتجات الح

, و يتجلى دور صناعة االغذية  6%20دوالر و يقدر قطاع صناعة االغذية الحالل من اجمالي قطاع األغذية في العالم بنسبة معتبرة تمثل 

الحالل في تطوير السياحة الحالل من خالل ما توفره للسائح المسلم الذي أكثر ما يشغل باله في بالد غير المسلمين الطعام الحالل و 

ة قد بلغ انفاق خوفه من الوقوع في األكل المحرم في المقابل عادة ما يكون مطمئن أكثر من هذه الناحية في بالد المسلمين, فمن جه

                                                      
 أنظر: منظمة االغذية و الزراعة لالمم المتحدة, حالة أسواق السلع الزراعية التجارة و األمن الغذائي: تحقيق توازن أفضل بين  1

.2015األولويات الوطنية و الصالح العام, روما,   
  نفس المرجع. 2
3  http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group-

but-they-are-declining-in-europeتمت زيارته في 22-07-2018 على 23:00سا / 
  هاني مسلم الضمور, الغذاء في االسالم, جامعة البلقاء التطبيقية, األردن, 2016, ص 2. 4
  تومسون روترز, تخطي النمط السائد, تقرير واقع االقتصاد االسالمي العالمي 2017-2018, دبي, 2018, ص9. 5

-http://www.iedcdubai.ae/assets/uploads/files/ar_5أنظر الموقع: 

%20SGIE_ES_Arabic_f2_DIGITAL_1511796669.pdf.16:13 تمت زيارة الموقع: 27-07-2018 على ,  
 أحمد ماجد السيد عيد, دراسة قطاع االقتصاد االسالمي بدولة االمارات العربية المتحدة, وزارة االقتصاد دولة االمارات العربية  6

.7, ص  2016المتحدة, يونيو   
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% من االنفاق العالمي , و هو 17ما يمثل  2016ترليون دوالر أمريكي سنة  1,24المسلمين على الغذاء الحالل حول دول العالم حوالي 

كما يبينه الجدول أدناه و  2014مليار دوالر سنة  1,128مليار دوالر و  1,17حيث بلغ  2015% بالمقارنة مع سنة  6,2نمو بنسبة 

, و من جهة أخرى فان شريحة المسلمين شريحة سكانية  12022ترليون دوالر أمريكي بحلول عام  1,93ع أن يصل هذا االنفاق الى متوق

 سريعة النمو ما يدفع لزيادة الطلب على األغذية الحالل من قبل المستهلكين و بالتالي فان تلبية هذا الطلب المتسارع النمو يساهم بشكل

 سياحة الحالل. فعال في تطوير ال

 : انفاق المسلمين على الغذاء الحالل:01جدول 

انفاق السوق االسالمية العالمية على الغذاء  السنة

 )مليار دوالر(

2014 1,128 

2015 1,173 

2016 1.24 

 . 2018, دبي, 0182-2017تومسون روترز, تخطي النمط السائد, تقرير واقع االقتصاد االسالمي العالمي  المصدر:

 

 المحور الثالث : واقع سوق األغذية الحالل في كل من دول الشرق األوسط و شمال افريقيا

 :2تجارة المواد الغذائية من قبل دول الشرق األوسط و شمال افريقيا (1

المنتجات النباتية ن متميزت تجارة المواد الغذائية من قبل الدول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي بالتطور المستمر, حيث مثلت كل 

 على الترتيب %33,2% و 19,1%, 47 2016, الحيوانية و صناعة تجهيز األغذية المنتجات االكثر استيرادا لديها, بنسبة قدرت سنة 

أساسا الى بطء  إال أننا نالحظ من خالل الشكل أدناه تقلص في حجم كل من صادرات و واردات هذه المنتجات الغذائية و ذلك قد يعود

ل المصدرة للنفط نتيجة النخفاض السعر العالمي لبرميل النفط الذي ساهم في خفض النفقات العامة للدو 2016و  2015نمو خالل سنة ال

 , تقلب أسعار المواد الغذائية, ضعف تدفق رؤوس األموال نحو الدول الناشئة و تراجع بعض معدالت الصرف.

عاون االسالمي: واردات األغذية في أسواق منظمة الت01الشكل  

 

 
 . 2018, دبي, 2018-2017تومسون روترز, تخطي النمط السائد, تقرير واقع االقتصاد االسالمي العالمي  المصدر:

 :3مكانة أسواق دول الشرق األوسط و شمال افريقيا االستهالكية  لألغذية الحالل في العالم (2
لغير مسلمة حيث افي منتجاته ليشمل استهالكه عدة دول المسلمة منها و  واصل قطاع الغذاء الحالل في توسيع افاقه مع النمو الهائل

غذية الحالل حيث مكانة عالية ألسواق دول الشرق األوسط وسط األسواق االستهالكية العالمية األكثر انفاقا على األ 2015سجلت سنة 

ية, نيجيريا, روسيا كستان, مصر, بنغالدش, ايران, السعودمليار دوالر تليها كل من تركيا, با 154,9احتلت أندونيسيا المركز األول ب 

مليار دوالر,  47.9مليار دوالر,  59مليار دوالر,  68.5مليار دوالر,  77.5مليار دوالر,  106.3مليار دوالر,  115.5و الهند ب:  

 مليار دوالر على الترتيب. 34.8مليار دوالر,  37مليار دوالر,  41.2

                                                      
  تومسون روترز, مرجع سابق, ص9. 1
  المركز االسالمي لتنمية التجارة, التقرير السنوي حول التجارة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي, تركيا, 2016. 2
  تومسون روترز,تقرير واقع االقتصاد االسالمي العالمي 2015/2016 , دبي, 2016, ص11. 3

أنظر الموقع: 

http://www.iedcdubai.ae/assets/uploads/files/ar_SGIE%20Report%20ES_AR_f2_DIGITAL_1477895

725.pdf.16:13 تمت زيارة الموقع: 27-07-2018 على  
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 :1في دول الشرق األوسط و شمال افريقيا مؤشر االغذية الحالل (3
ستان, االمارات مليار دوالر, حيث تصدرت كل من : ماليزيا, باك 6,755  2014اجمالي حجم السوق العالمي لألغذية الحالل سنة  بلغ

 العربية المتحدة, استراليا و عمان على الترتيب أول خمس دول حسب مؤشر األغذية الحالل . 

ذية و المشروبات األوسط ضمن المراتب العشرة االولى التي صنفت على أنها ذات بيئة األكثر تقدما في قطاع األغ حلت دول من الشرق

مملكة الصومال, ال , حيث اكتسحت كل من االمارات العربية المتحدة, أستراليا, باكستان, البرازيل, ماليزيا, عمان,2015الحالل سنة 

 لى الترتيب هذه القائمة.العربية السعودية, البحرين, قطر ع

الساحة التنافسية في هذا المجال بالرغم من تشجيعهم للسياحة الحالل, كالجزائر و يرجع هذا  نالحظ غياب بعض دول شمال افريقيا عن

ع % من مجمو17أكثر من  2013أساسا لكونها تستورد جل احتياجاتها الغذائية حيث بلغت قيمة وارداتها من المواد الغذائي سنة 

 فاقتصادها يكاد يكون غائبا عن امكانية المنافسة حاليا في الصناعة الغذائية الحالل. 2صادراتها

  االجراءات المتخذة في دول الشرق األوسط و شمال افريقيا لتطوير سوق الصناعة الغذائية الحالل: (4
ن كافة أنحاء العالم وعيهم بأن استيراد المكونات يتم مان عملية تتبع الغذاء من مصدره أصبح أمرا يشغل المستهلكين المسلمين نتيجة 

فة و أغذية خاصة و أنه لم تعد المنتجات الحالل تقتصر على اللحوم فقط بل أصبحت تشمل الحلويات و الوجبات الجاهزة و الخفي

طاع و تشجيعه عن تمام بهذا القاألطفال..., لذلك يسعى المشاركون في السوق من دول الشرق األوسط و شمال افريقيا الى زيادة االه

 طريق عدة اجراءات منها:

قيام شركات متعددة الجنسيات باستثمارات ضخمة في أسواق منظمة التعاون االسالمي  بهدف تلبية حاجات السياح المسلمين  -

 , 3الغذائية و تحقيق األرباح

حالل و توافق األغذية مع معايير ومواصفات إنشاء وكاالت منح شهادات الجودة الاطالق و تصنيع منتجات حالل معتمدة ب -

المعهد الدولي للمواصفات والمقاييس التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي مع الرقابة للتأكد من أن الجهات التي تصدر شهادات 

 ,20165, مثل تأسيس المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحالل في دولة االمارات سنة 4الحالل هي من هيئات موثوقة

المشاركة في فعاليات تجارة األغذية ستضافة مؤتمرات و ملتقيات عالمية بشأن السياحة الحالل و الصناعة الغذائية الحالل و ا -

كلية السياحة جامعة قسطمونى بتركيا بالشراكة مع الجمعية الدولية  الحالل منها المؤتمر الدولي للسياحة الحالل المنظم من قبل

 ,6م بأنطاليا2018أكتوبر  11-31 للسياحة الحالل أيام:

عقد شراكات و توسيع التعاون في مجال الصناعة الغذائية الحالل كالتعاون بين كوريا الجنوبية و أبو ظبي لتسهيل الولوج  -

 ,7للسوق الحالل العالمية

الشرق األوسط لمدة ازالة العقبات التي تعرقل تنمية القطاع كازالة العواقب التي حظرت تصدير منتجات الدواجن الى بلدان  -

 , 8بسبب تفشي انفلونزا الطيور 2004سنوات عن باكستان منذ سنة  10

وضع عدة دول قوانين و تشريعات صارمة لضمان دخول الغذاء الحالل و مع اختالطه بالحرام كدولة االمارات العربية  -

لتحاليل المختبرية للتأكد من خلو المنتجات من المتحدة بتشديد الرقابة على مصادر الغذاء خاصة اللحوم و مشتقاتها و اجراء ا

 ,9االطعمة المحرمة كالكحوليات

وضع تشريعات تساعد المستثمرين على االستثمار في هذا المجال و اغتنام العديد من الفرص في تجارة الغذاء الحالل, كدولة  -

الحكومة و  10لتصدير و اعادة التصديراالمارات العربية المتحدة التي وضعت تشريعات مرنة تساعد على االستيراد و ا

المغربية والتركية التي عملت على اقرار تشريعات تساعد المستثمرين على انشاء فنادق خاصة ومطاعم ومسابح تستجيب 

 .11كلها للشروط االسالمية المحافظة

                                                      
  نفس المرجع. 1

l’ONS, Evolution des echanges exterieurs de marchandises de 2003 a 2013, coollection statistiques  2  

N°188/2014, serie E : Statistiques economiques N°79, Alger, 2014. 
  تومسون روترز, مرجع سابق, 2018, ص 9. 3
  ادارة الرقابة الغذائية بلدية دبي, مرجع سابق,  ص19. 4
  تومسون روترز, مرجع سابق, 2018 ,ص9. 5
 مركز ضياء لألبحاث و المؤتمرات, مؤتمر السياحة الحالل,  6

https://diae.events/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84.16:13 ,2018-07-27 :تمت زيارة الموقع , / 
  تومسون روترز,مرجع سابق, 2016, ص 3. 7
  نفس المرجع. 8
  أنظر: أحمد ماجد السيد عيد, مرجع سابق. 9
   نفس المرجع ,ص 7. 10
 مجلة ميم, السياحة األسرع نموا في العالم, 2017-08-21,  11

https://meemmagazine.net/2017/08/21/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%

D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-

%D9%86%D9%85%D9%88%D9%91%D8%A7-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84.46 :17 تمت زيارة الموقع في 27-07-2018 على / 
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 النتائج و التوصيات:

 التالية:من خالل ما سبق يمكن اقتراح التدابير العلمية و استخالص النتائج 

وات يتجلى لنا ان السياحة الحالل استطاعت أن تفرض وجودها و تحقق نموا معتبرا خالل السن.من خالل االحصاءات  -

  لمقترحة,األخيرة، في الكثير من الدول االسالمية و غير االسالمية اضافة لتزايد حجم و أنواع المنتجات السياحية ا

ن مظاهر من بي اإلسالمي حقوقه وخصوصيته، التي قد ال تتوفر له في دول اخرى والسياحة الحالل، تحاول إعطاء السائح  -

األخيرة في الدول  انتشار تجارة المواد الغذائية المصنعة وفقا للمعايير اإلسالمية خالل السنواتاالهتمام بالسياحة الحالل 

ا، فأصبحت سوق ة الجاليات المسلمة المقيمة فيهاالسالمية و حتى الغير اسالمية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا ، تلبية لحاج

 المأكوالت الحالل، مجاال لتحقيق أرباح كبيرة,

ة من مجموع نالحظ أن صناعة األغذية الحالل شهدت وال تزال نمًوا هائالً حيث تشكل صناعة األغذية والمشروبات أكبر حص -

هذا النمو  ق األطعمة والمشروبات بشكل عام، ويعزز منالتجارة في المنتجات الحالل, كما تحقق نمواً سريعا مقارنة بسو

 زيادة عدد السكان المسلمين إلى جانب تدفق السياح المسلمين,

سياح المسلمين تبين الدراسة تنامي عائدات الصناعات الغذائية الحالل بشكل سريع و ذلك كمطلب شعبي أوال و لزيادة عدد ال -

 ا ما يدعو لزيادة االهتمام بتطوير هذا السوق،و رغبتهم في خدمات السياحة الحالل ثاني

القة بـ"الحالل"، حاليا أهمية متزايدة لكل ما له ع الشرق األوسط و شمال افريقياولي العديد من دول على غرار دول العالم ت -

 كاالمارات , السعودية ,تركيا ,المغرب... من األغذية و المنتجات الصناعية ومن ثم السياحة,

وكاالت منح  من إنشاءعلى تعزيز قدراتها في مجال الغذاء الحالل  الدراسة مساعي دول الشرق األوسط و شمال افريقياتبين  -

منظمة المؤتمر شهادات الجودة الحالل و توافق األغذية مع معايير ومواصفات المعهد الدولي للمواصفات والمقاييس التابع ل

بية والتركية الى رة األغذية الحالل, كما ذهبت بعض الدول من بينها الحكومة المغراإلسالمي و كذا المشاركة في فعاليات تجا

حافظة , ما اقرار تشريعات تساعد المستثمرين على انشاء فنادق خاصة ومطاعم ومسابح تستجيب كلها للشروط االسالمية الم

 ساهم في تطوير الصناعة الغذائية الحالل في  هذه الدول,

حيث توجد أوسع أسواق عرف اشراقة واسعة في بعض دول الشرق األوسط  الصناعة الغذائية الحالل بالرغم من أن قطاع -

, اال أن هذا التوسع يبقي محدودا الحالل في ماليزيا واندونيسيا والشرق األوسط كالسعودية و تركيا حسب احصاءات الدراسة

 دها ,في بعض دول شمال افريقيا كالجزائر حيث لم تفرض بشكل قوي تواج

بلدان الشرق في ضوء محفزات الطلب اإليجابية نجد الفرص متاحة لدخول شركات جديدة في صناعة األغذية الحالل في  -

اضافة لضرورة السعي للرقي بالفنادق والمنتجعات اإلسالمية بدول شمال افريقيا األوسط و شمال افريقيا مع الرقابة عليها, 

 .مما يزيد من حجم االستثمارات و يحفز االقتصاد المحليلمستوى الفنادق والمنتجعات األخرى, 
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 السياحة الحالل كتوجه حديث لجذب السياح

 -الواقع والمتطلبات-                                                            

 

 

Abstract 
Tourism is one of the important economic sectors for its revenues and benefits this sector requires attention and 

support as a service sector. As there are several types of tourism, we find that a new concept is developing in recent 

times regarding Islamic tourism and Halal tourism and considering it as a market. Promising in several Muslim 

and nom-Islamic countries. 

The aim of this study is to give an overview of Halal tourism and to pay attention to its reality in some Islamic and 

nom-Islamic countries, with a focus on the requirements and needs of the Muslim tourist in order to attract this 

segment of consumers in a tourist market. 
Keyword : tourism ,attraction, halal 

 

 الملخص:

م و دعم على اعتباره قطاع تعد السييييييياحة من القطاعات االقتصييييييادية الهامة لما تدره من عائدات و منافع و يتطلب هذا القطاع اهتما

خدماتي و بما أن هناك عدة أنواع من السييييييياحة نجد أن مفهوم جديد يشييييييهد تطورا ملحوظا في اآلونة األخيرة و المتعلق بالسييييييياحة 

 اإلسالمية و السياحة الحالل واعتبارها سوقا واعدة في عدة دول إسالمية وغير إسالمية .

السييياحة الحالل و االلتفات إلى واقعها في بعض دول اإلسييالمية وغير اإلسييالمية  مع التركيز  تهدف هذه الدراسيية إلى إعطاء نظرة عن

 على متطلبات السائح المسلم وحاجياته من اجل جذب هذه الشريحة من المستهلكين في سوق سياحي.

 .: السياحة،الجذب،الحاللالكلمات المفتاحية

. 

 

 مقدمة

تشييهد السييياحة تطورا ملحوظا في اآلونة األخيرة و قد ظهر نمط جديد منها أصييبح يعرف نموا مطردا وهو السييياحة الحالل التي نقصييد 

بها السياحة التي تحرص على تقديم خدمات ال تخالف الشريعة اإلسالمية و في سياق هذا البحث سنحاول التعرف على مفهوم هذا النوع 

 من السياحة 

ئصه و كيفية جذب السائح سواء المسلم أو غير المسلم لهذه السياحة خاصة وأن هناك دول غير مسلمة أصبحت تولي عناية وعلى خصا

 بهذا النوع  وبالتالي نطرح اإلشكالية التالية:

 ماهي متطلبات السياحة الحالل من اجل جذب السياح وتلبية حاجياتهم؟

 وعليه يمكن تحديد أهداف الدراسة:

 مفهوم السياحة الحالل و خصائصها؛التعريف ب 

 التعرف على واقع السياحة الحالل حول العالم؛ 

 محاولة ابراز أهم متطلبات هذا النمط من السياحة؛ 

 .التركيز على كيفية جذب السياح للسياحة الحالل 

 

 

 

 

 مصادر البحث

 ية، ،العدد األول .عرقوب خديجة،"مقومات نجاح السياحة الحالل في ماليزيا"،مجلة البشائر االقتصاد (1
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 30هايل طشطوش،اقتصاديات السياحة الحالل،مجلة المحاسب العربي، العدد  (2

 

3) http://www.alittihad.ae/details.php?id=104209&y=2015&article=full 2015/09/06  

4) http://www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=192&ac=146&bb=uploadpdf 

5) http://www.sesric.org/publications-tourism-ar.php 

6) https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/12/17 

7) https://alqabas.com/334491/ 

8) https://www.turkpress.co/node/94  ،11/07/2014   

9) http://masralarabia.com 

10) http://www.sayidy.net/article، 

11) http://www.sesric.org/publications-tourism-ar.php 

التي سيتم   ليتم عرض معلومات نظرية حول السياحة الحال: تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، حيث  منهج الدراسة

 لسياحة.إسقاطها على تجارب بعض الدول كدراسة حالة مع التركيز على متطلبات واحتياجات السائح الذي يفضل هذا النوع من ا

 ولإلجابة على التساؤالت السابقة وبلوغ األهداف تم تقسيم عناصر الورقة البحثية إلى محورين :

 يركز على المقاربة النظرية للسياحة الحالل المحور األول

 واقع السياحة الحالل و متطلباتها من أجل جذب السياحيركز على  المحور الثاني

 

 

 المحور األول : المقاربة النظرية للسياحة الحالل

 الحالل و إحجام األفراد  و العائالت السيييياحة الحالل هي الطلب على المنتجات ، الفنادق و النقل : مفهوم السيييياحة الحالل

المحافظة عن السييفر إلى مواقع و أماكن ذات طابع الغربي و إدانة سييلوك السييفر الذي ال يحترم التعاليم اإلسييالمية، و تشييتمل السييياحة 

كحولية وتمتلك أحواض  الحالل األماكن و الخدمات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية كالفنادق الحالل التي ال تقدم مشروبات

سباحة منفصلة للرجال و النساء و الرحالت الجوية التي ال تقدم على متنها مشروبات الكحولية و لحم الخنزير و يتم فيها اإلعالن عن 

 1مواقيت الصالة و بث البرامج الدينية كجزء من الوسائل الترفيهية المقدمة.

« االتحاد»لـ  2015ل اً في المجتمعات العربية، وقد وضحت القمة العالمية للسياحة الحال"مصطلح السياحة الحالل بدأ ينتشر شيئاً فشيئ

ً و تمكنهم من االستمتاع أنه ليس المقصود من السياحة الحالل اإلباحة أو التحريم. وإنما السياحة التي تتالءم مع قيم المسلمين عموما

والوجهات  . ومصطلح السياحة الحالل يشمل اإلقامة والخدمات واألنشطةبرحلتهم أو إقامتهم من دون عوائق تتعارض مع قناعاتهم

الساحلية على شواطئ  عاماً مع ظهور المنتجعات 20السياحية. ويمكن اعتبار أن أول من تنبه إلى السياحة الحالل هم األتراك، وذلك قبل 

ية راقية تحت عنوان محليين. وعمدوا إلى افتتاح منشآت فندقأنطاليا حين أيقن المستثمرون أن هناك حاجة لمتطلبات السياح المسلمين ال

لت إلى المغرب. وبعد ذلك انتشرت هذه المنتجعات في بعض دول الشرق األقصى مثل ماليزيا وإندونيسيا، ثم انتق«. السياحة البديلة»

الل وال سيما في أوروبا لحالل وحتى المطاعم الحوبدأت الشركات السياحية والمواقع الرائدة عالمياً بالتسويق للسياحة الحالل والعطالت ا

 الغربية. 

نتقاء إن الكثير من الفنادق في الغرب بدأ يهتم اهتماماً ملحوظاً بالسياحة الحالل، إذ إن عدداً متزايداً من السياح المسلمين يحرصون على ا

التوجه إلى مدن مثل أبوظبي ودبي ومصر واسطنبول،  المنشأة التي تضمن لهم شروط اإلقامة المناسبة. في حين أن األمر معكوس عند

حيث يكون اختيار الوجهة أهم من الفندق. وال سيما أن معظم فنادقها تحرص على خصوصية النزالء والضيوف وتقدم المأكوالت 

الحالل ينمو بمعدل  % من إجمالي سوق السياحة على مستوى العالم، غير أن سوق السياحة10الحالل.خاصة وأن السياحة الحالل تمثل 

% سنوياً وهو أعلى من معدل النمو لباقي سوق السياحة في العالم. فيما تمثل تركيا وماليزيا واندونيسيا معظم سوق السياحة الحالل في 6

 2العالم."

 3 المكونات الرئيسية للسياحة الحالل: و يمكن أن نختصرها فيما يلي 

ت الصيييييالة و مثل عدم تقديم المشيييييروبات الكحولية ، توفير الطعام الحالل، توفير سيييييجادا الفنادق الملتزمة بالحالل : (1

 مصاحف ،بوصلة قبلة، توفير مرافق ترفيهية خاصة بالرجال و أخرى بالنساء..الخ؛

ات الرئيسييييييية للنقل الحالل ما يلي : النظافة و عدم تقديم تشييييييمل المؤشيييييير :-الخطوط الجوية -النقل الملتزم بالحالل (2

 المشروبات الكحولية و المنشورات التي تتعارض مع تعاليم اإلسالم؛

ئات الطعام الحالل : (3 لطريقة ايجب أن تكون األغذية المقدمة في المطاعم حالل و أن يتم ذبح الحيوانات على  منشيييييي

 اإلسالمية مع عدم تقديم أية مشروبات كحولية  في مثل هذه المنشئات؛

                                                      
 https://www.asjp.cerist.dz عرقوب خديجة،"مقومات نجاح السياحة الحالل في ماليزيا"،مجلة البشائر االقتصادية، ،العدد األول ،ص72  1

2http://www.alittihad.ae/details.php?id=104209&y=2015&article=full  06/09/2015  
 
3  http://www.sesric.org/publications-tourism-ar.php 
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مية بحيث يجب أن يكون محتوى رزنامة الجوالت السياحية قائما على مواضيع إسال ل:برامج الجوالت السياحية الحال (4

 تكون هناك زيارات إلى المساجد و اآلثار اإلسالمية و تنظيم فعاليات خالل شهر رمضان؛

سييقة يران متيجب أن تكون الموارد المالية الخاصيية بالفنادق و الطعام ووكاالت السييفر و شييركات الط التمويل الحالل: (5

سم الربح  والخسارة بين جمي ع األطراف التي مع مبادئ الشريعة اإلسالمية و بشكل عام يتطلب التمويل  اإلسالمي المشاركة في تقا

 تشارك في هذا المشروع المالي كما أنه يحظر التعامل بالفائدة.

 

 2019- 2013: نمو الصناعة الحالل في الفترة 01الشكل رقم 

 
 4اآلفاق للنمو العالمي: النظام البيئي الحالل ص المصدر :

http://www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=192&ac=146&bb=uploadpdf 

 

سائل األزياء ، و ،نالحظ من خالل الشكل أن نمو  الصناعة الحالل في تزايد ونقصد بالصناعة الحالل  في هذا السياق الطعام ، السفر 

م االلتفات إليها و تافة إلى مستحضرات التجميل و األدوية ولو لم تشكل هذه الصناعات سوقا واسعا وهاما لما اإلعالم و الترفيه باإلض

د وهذا يفسييير باهتمام إعطائها األهمية البالغة وبما أن السيييفر يعتبر ركيزة السيييياحة عبر العالم نالحظ أن  معدل النمو السييينوي في تزاي

زيادة معتبرة خاصيييية بعد أن  أن تعرف 2019- 2013لم أو غير مسييييلم فمن المتوقع  في الفترة السييييياح مهما كان ديانتهم سييييواء مسيييي

ا واعدا خاصة وأن أصبحت ماليزيا رائدة في هذا المجال و انطلقت  تركيا و اإلمارات في تشجيع هذا النوع من السياحة العتبارها سوق

 هذه الدول تعتبر من انجح الدول في السياحة عالميا .

 

 1و تتمثل في: ابط و أهمية السياحة الحاللضو 

دها ومن غايات يهدف اإلسالم الحنيف من وراء دعوته للسياحة إلى أهداف تخدم األمة كمجتمع و تخدم اقتصادها كمصدر لرفاهية أفرا

 و مقاصد السياحة الحالل:

غير المتوافق  لمفيد منها و طرح الضييار والتعرف على اآلخرين و معرفة عادات و تقاليد الشييعوب و بالتالي اكتسيياب النافع ا -

 مع قيم أمتنا و ديننا ؛

 تحقيق المنافع العلمية و الثقافية؛ -

 تحقيق منافع مادية و اقتصادية من خالل التجارة التي تهدف إلى التبادل؛ -

 تحقيق المنافع االجتماعية كتكوين الصداقات  والتعارف و المصاهرة؛ -

 على العالجات.تحقيق المنافع الطبية كالحصول  -

 ومن األدوار االقتصادية التي يمكن للسياحة الحالل أن تلعبها:

 زيادة فرص العمل و مصدر رزق مهم إلعداد هائلة من الناس على امتداد العالم اإلسالمي؛ -

 تساهم في بناء حوار إنساني بين الناس و الحضارات و تعطي الصورة الحقيقة المشرقة عن اإلسالم السمح؛ -

سياح األتنمي  - شدون التقارب البناء بين المسلمين و غيرهم من األمم مما يجعل البالد اإلسالمية مقصدا دائما لل جانب الذين ين

يعة خالبة و األمن و الطمأنينة و خاصيييييية أن هناك الكثير من دول العالم العربي و اإلسييييييالمي التي حياها هللا عز وجل بطب

 مناخا مستقرا طوال العام. ثروات تراثية و كنوز إسالمية كثيرة و

 

 بعض الضوابط الخاصة بالسياحة الحالل: 

ياحتهم في بالدنا؛ توفير الحماية واألمن للسييياح على اختالف جنسييياتهم و أديانهم و أعراقهم و ألوانهم خالل مدة إقامتهم و سيي -

ل مسييتلزمات تهم ورعايتهم و تقديم كوواجب الحماية هو أمر دعا إليه الدين اإلسييالمي باعتبارهم ضيييوف علينا و يجب حماي

حة ...الخ( الرعاية و العناية و الخدمة بكل أنواعها و أشييييكالها )طبية، نظافة، طعام شييييراب، سييييكن مريح ، وسييييائل تنقل را

 للسياح خالل مدة إقامتهم في بالدنا.

                                                      
 هايل طشطوش،اقتصاديات السياحة الحالل،مجلة المحاسي العربي، العدد 30 ،ص.ص:3-2  1
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مرشييدين عية كالمترجمين و التوفير أشييخاص مؤهلين يقومون على خدمة السييياح و ينقلون لهم المعلومات بكل دقة و موضييو -

 السياحيين ،السائقين...الخ.

سيييئة للسييائح عن  عدم تقديم أو فعل المنكرات و القيام بتصييرفات الالخالقية أمام السييياح أو تشييجيعهم عليها ألنها تعطي فكرة -

 تدني مستوى األخالق.

عند عودتهم إلى  اإلسالمية لينقلوها إلى غيرهم تقديم نشرات التعريفية التي تقدم صورة حسنة و مشرقة عن بالدنا العربية و -

 بالدهم،

 

ه البد من العناية بصناعة وبعد أن تأكد لنا أن اإلسالم أباح السياحة الحالل وفق الضوابط و الشروط و الغايات المبذولة التي ذكرناها فان

ي تنمية موارد تلك روافد الدخل القومي الذي يسيييييهم ف قطاع السيييييياحة الحالل في البالد العربية و اإلسيييييالمية على اعتبار أنها رافد من

ناعة سيييياحية صيييالدول العربية واإلسيييالمية التي نادت لعقد قمم خاصييية وعالمية للسيييياحة الحالل و هي مبادرات طيبة و عظيمة لبناء 

 حالل في البالد اإلسالمية.

 

 احالمحور الثاني : واقع السياحة الحالل و متطلباتها من أجل جذب السي

سييياح المسييلمين؛ من إجمالي ال %50تبلغ نسييبة السييياح المسييلمين الراغبين باسييتخدام خدمات السييياحة الحالل حول العالم حوالي       

مليار  70ائح مسييلم سييمليون  69العوائد االقتصييادية لهذا القطاع المتنامي باتت تلفت أنظار االقتصيياديين في اآلونة األخيرة حيث أنفق 

 لتحتل ماليزيا المرتبة األولى عالميا في نسبة الجذب لقطاع السياحة الحالل. 2013دوالر خالل 

 سنويا. %4.7بنسبة  2020وقد توقع معهد دراسات المواصفات األمريكي نمو هذا القطاع حتى عام 

لمرافق السييياحة وفق الإلشييارة إلى أما في تركيا فقد بدأ في السيينوات الخمس األخيرة اسييتخدام مفاهيم السييياحة الحالل و الفنادق الحالل 

ة في هذه الفنادق الشييييريعة اإلسييييالمية حيث يرتفع في تركيا بشييييكل ملحوظ أعداد الفندق التي تخاطب الفئة المتدينة إذ يبلغ عدد األسييييرَ 

 ثالثين ألف سرير من أصل مليون سرير هي الطاقة االستيعابية الكاملة للفنادق التركية .

ون و األتراك المقيمون في أوروبا اإلقامة في هذه المناطق بشيييكل اكبر في حين تبلغ نسيييبة أشيييغال هذه الفنادق ويفضيييل السيييياح المحلي 

 1. % 60بينما تنخفض هذه النسبة في الفنادق السياحية األخرى إلى  % 90سنويا 

الذي يعرف تطورا ملحوظا وإذا بحثنا  تعتبر ماليزيا رائدة في مجال السياحة الحالل فهي تحتل الصدارة في هذا النوع من السياحة

 2وراء أسباب نجاحها في نجد أن :

ها انعكاس نفسي  ماليزيا لها موقع جغرافي جذاب و مميز بسواحل مفتوحة ، هذه الجغرافيا الساحلية كان لالجغرافية البحرية: .1

لم مما زاد في قدرة و الحرية واالنفتاح على العا و ايجابي على سييييييكولوجية المواطنين الماليزيين فحقق لهم قدر عالي من االسيييييتقاللية

ختلفة و اندمجوا مع السكان النفسية على استيعاب األخر و تقبل هجرات بشرية من عدة دول كالصين ، الهند، ..الخ لهم عقائد و أديان م

 شعب ماليزيا المتسامح.

م وصلهم بدون سيخ التسامح و قبول اآلخرين فاإلساليحمل الشعب الماليزي قيما أخالقية ساهمت في تر األغلبية المتسامحة: .2

عود لعدة معارك وال جيوش بل عن طريق تجار مسيييييلمين قدموا نموذجا أخالقيا جذابا. وجود أقليات عرقية وسيييييط الشيييييعب الماليزي ي

موذجا حضيييياريا نماليزيا  أسييييباب و قد سيييياهمت القيادة الحكيمة في دقة تطبيق هذا العقد االجتماعي الجديد للشييييعب الماليزي وقد قدمت

 . رائعا في إدارة االختالف و التنوع و التسامح و الحوار

دد عمن إجمالي  %70انعكس تسييييامح األغلبية على سيييييكولوجية الشييييباب الماليزي الذين يشييييكلون قرابة  الشييييباب الواعي: .3

رث هذه الروح ولجماعات العرقية المتنوعة قد السيييكان هناك فالشيييباب الماليزي ) المسيييلم الهندوسيييي والمسييييحي ..الخ( من الفئات و ا

الطائفية فالشييييباب  والمتسييييامحة و المتعاونة فهم يعملون سييييويا و بدرجة عالية من التنسيييييق و التوافق بعيدا عن إثارة القضييييايا العرقية 

يمة و بكل عز 2020ة منهمك في الحركة نحو المسييييييتقبل و هدفهم الجامع شييييييعاره"ماليزيا موحدة" و مقصييييييدهم األهم هو تطبيق خط

 إصرار و اجتهاد.

ها تعطي أهمية فماليزيا هيئت أوال جوا مريحا لجميع األعراق و الجنسيييييييات بثقافة الترحيب و التسيييييييامح و تقبل اآلخرين وبما أن   

سيا سائح المسلم و ال سياحة الحالل فسعت إلى توفير متطلبات ال الحالل وهوا ما  حةألخالقيات الدين اإلسالمي كثفت جهودا في مجال ال

 سنتطرق إليه الحقا خالل هذا المحور.

 :المنافسة العالمية والعربية لالستثمار في مجال السياحة الحالل 

اعف هذا الرقم مليار مع توقعات بتضيي 135أصييبح قطاع السييياحة الحالل أحد أسييرع القطاعات العالمية نموا و تبلغ قيمته الحالية 

نسييب السيينوات لخالل األعوام المقبلة خالفا  %7كما ترجع التقديرات تجاوز نسييب النمو حاجز ال  خالل األعوام الخمسيية المقبلة

 . %6إلى  %5السابقة التي كانت تتراوح بين 

                                                      
1 https://www.turkpress.co/node/94 2014/07/11،  
2 http://masralarabia.com 
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والر العام مليار د 146من إجمالي سييوق السييياحة العالمية و بلغ حجم إنفاق المسييلمين على السييفر  %13تشييكل السييياحة الحالل 

 5والر بعد مليار د 233 تتضييييمن حجم اإلنفاق على الحج و العمرة ومن المتوقع أن يزيد حجم اإلنفاق على وهي نسييييبة ال 2017ا

 أعوام.

يرا بين الدول و ألن الزبون بفرض ما يريده على الشييركات مهما كان أصييلها فان االهتمام بجذب السييياح المسييلمين خلق تنافسييا كب

ن نوادي و قطر و أبو ظبي على تخصيص فنادق خمسة نجوم و أربعة نجوم ال تتضم العربية و األجنبية .لذا حرصت كل من دبي

اليزيا و أندنوسييييا و مليلية وال تقدم الكحول و تلتزم كليا بمتطلبات السيييياحة اإلسيييالمية، وهناك عدة فنادق في أمريكا وبريطانيا و 

على ما  من كل ما هو غير مسيييموح به دينيا و أبقت أفريقيا و غيرها من الدول خصيييصيييت فنادق لهذه الفئة من السيييياح فتخلصيييت

 يبحث عنه السائح المسلم. 

 6حصييييائيات فان أما في السييييعودية فالزلت األجواء تحتاج إلى بعض التعديالت ألن البالد مهيأة لهذا النوع من السييييياحة وفق اإل

ص بمراسيييم يا دون أن يشييمل ذلك اإلنفاق الخامليار ر 22.8ماليين سييائح خليجي يسييافرون إلى السييعودية و ينفقون ما مجموعه 

 الحج.

لذا مبالغ كثيرة فتحت الشييييهية لدول أخرى للدخول في المنافسيييية و انطلقت في سييييباق لجذب السييييائح إليها ومن المتوقع أن يرتفع 

والر في كل أالف د 10مليار دوالر خصيييوصيييا أن السيييائح الخليجي وحده ينفق نحو  216إلى  2030مسيييتوى اإلنفاق بحلول عام 

 1مرة يسافر فيها خارج منطقة الخليج العربي.

إلى اتسييياع قاعدة  "إن الدول العربية والغربية تتنافس على سيييوق السيييياحة و المنتجات الحالل و تشيييير الكثير من الدراسيييات و التقارير

سياحة الحالل في الدول إال أن التقرير ألشمل هو الذي صدر عن "ماستر كارد" بعنوان مؤ سفر العالمي للمسلال وهو  2016مين شر ال

 وجهة. 130يعتمد ا على بيانات دقيقة تغطي 

قدمها   و خيارات وتم احتساب معدالت لجميع الوجهات المائة وثالثين في مؤشر السفر العالمي و مستوى الخدمات و التسهيالت التي ت 

 السكن و المبادرات التسويقية إضافة إلى عدد الزوار القادمين .

جويا ،  وتم إعطاء كل معيار وزنا الحتسييياب المعدل اإلجمالي للمؤشييير و أضييييف معياران جديدان هما سيييهولة الوصيييول إلى الوجهة

 والقيود على التأشيرات.

والي بينما شييييكلت وترأسييييت ماليزيا قائمة الدول مجلس التعاون اإلسييييالمي كأكثر الدول مالئمة للسييييياحة الحالل للسيييينة الثانية على الت

 إلمارات العربية المتحدة و تركيا و اندنوسيا و قطر بقية الدول الخمس األولى من بين أعضاء مجلس التعاون.ا

د و المملكة المتحدة أما سيينغافورة فهي األولى عالميا على قائمة الدول غير األعضيياء في مجلس التعاون اإلسييالمي و يليها كل من تايالن

 و جنوب إفريقيا و هونغ كونغ

 2من إجمالي سوق سفرهم."  %87آسيا و أوروبا منطقتين رائدتين عالميا في استقطاب الزوار المسلمين و يمثالن  و تعد

 

 ول إسالمية وغير إسالمية:د-أهم وجهات السياحة الحالل في العالم 

 3العالم التي تعرف إقباال :هناك العديد من وجهات السياحة الحالل في العالم، وفي ما يلي أهم الوجهات للسياحة الحالل حول 

من سكانها من المسلمين، مما يعني أن هناك الكثير من الخيارات التي تتوافر للسياح المسلمين  50فأكثر من % البوسنة والهرسك:  1

يهاتش، إضافة الحريصين على السياحة الحالل، ما بين رؤية المعمار الرائع في سراييفو، والمواقع الخالبة في موستار، والمساجد في ب

 إلى مواقع التزلج والشالالت.

من سكانها، وتحتوي على  15تعد بمنزلة كنز من الطعام والتسوق والترفيه للزوار المسلمين، إذ يشّكل المسلمون نحو % سنغافورة: 2

تية لمحبي الطبيعة، وآالف مسجداً، وغابات استوائية وحدائق نبا 70الكثير من المطاعم الحاصلة على شهادة الذبح الحالل، وأكثر من 

 المتاجر لعشاق التسوق.

هي أفضل ثالث وجهة سياحية حالل في العالم، إذ تتضمن مجموعة واسعة من المرافق الحالل، بما في ذلك المطاعم  جنوب أفريقيا:  3

 ي في العالم.والمساجد، إضافة إلى عدد من مواقع الجذب السياحي مثل ثاني أعلى شالل في العالم، وثالث أكبر واد

تتسم بعدد كبير من السكان المسلمين، مما يعني توافر الكثير من المطاعم الحالل، كما تحتوي على الكثير من المطاعم  سيريالنكا: 4

على جانب الطريق التي يمتلكها مسلمون، والتي تقدم مأكوالت محلية بأسعار جيدة، وبها شواطئ ذات مياه زرقاء صافية، وجبال 

 مغامرة.لمحبي ال

هي مدينة ساحلية تقع شرق أستراليا، وتعد واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي في أستراليا، وبدأت كوجهة  غولد كوست:  5

سياحية صغيرة، ولكنها تستضيف اآلن أكثر من عشرة ماليين سائح، وهي مدينة مزّودة بكل المرافق من شواطئ ومتنزهات، وغرف 

 ومطاعم حالل، وسوف يجد بها الزوار المسلمون خالل شهر رمضان حفلي إفطار وسحور وأنشطة ليلية.للصالة للزوار المسلمين، 

مليون مسلم، وتحتوي مدينة دلهي على ثاني أكبر تجمع  138اإلسالم هو ثاني أكبر ديانة في الهند التي يسكن بها أكثر من  دلهي:  6

 ل، إضافة إلى احتوائها على عدد من المواقع التاريخية والمتاحف والمعابد القديمة.للمسلمين في الهند، مما يجعلها تشتهر بالطعام الحال

تشتهر المدينة بكونها وجهة لسياح الخليج خالل أشهر الصيف، لذلك فقد اهتمت الفنادق في السنوات األخيرة بإدخال العديد  لندن:  7

                                                      
1 http://www.sayidy.net/article، 
2 https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/12/17 

3https://alqabas.com/334491 / 
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لعربية، قوائم طعام حالل، غرف للصالة، ويعد المسلمون أحد أكبر من الخدمات للزوار المسلمين، بما في ذلك موظفون يتحدثون با

من السكان المسلمين في إنكلترا بهذه المدينة، مما يعني وجود الكثير من المساجد  40وأهم األقليات الدينية في لندن، ويعيش %

 والمطاعم الحالل.

لمساجد في العاصمة التايلندية، إضافة إلى مئات مناطق الجذب سوف يجد السياح المسلمون العديد من المطاعم الحالل وا بانكوك:  8

 السياحي.

، ويعيش بها أكثر من أربعة ماليين مسلم، 2010احتلت المدينة األلمانية المركز األول كأكثر مدينة مالئمة للعيش عام  ميونخ:  9

الثقافة اإلسالمية، كما أن بها مجموعة من المتاحف وبالتالي تتوافر بها مطاعم حالل ومساجد، باإلضافة إلى أماكن سياحية تراعي 

 والمعارض الفنية.

ماليين مسلم، مما يجعلها موطناً للعديد من المساجد وأماكن الجذب السياحي اإلسالمية، مثل  8.4: يعيش في النمسا نحو فيينا  10

 مركز فيينا اإلسالمي، والمركز الثقافي اإلسالمي التركي. 

 أفضل الوجهات في السياحة الحالل: 02الشكل رقم 

                       
 https://www.alaraby.co.uk/economy 2016/12/17:المصدر 

  :1أهمها مايلياالحتياجات الرئيسة للسائح المسلم 

طلع إليها المسافرون تعد األطعمة الحالل بما فيها المأكوالت و المشروبات المتوافقة مع الشريعة أهم خدمة يت األغذية الحالل: (1

ال سهولة الحصول المسلمون و تختلف مستويات قبول ضمان األغذية الحالل بين هؤالء المسافرين بناء على المنطقة التي قدموا منها فمث

 لخيار المفضل للزائر المسلم القادم من جنوب شرق آسيا وغرب أوروبا؛على الغذاء الحالل و توفره يعد ا

فق التي من المسيييلمين يؤدون الصيييلوات الخمس لذلك من أجل تلبية هذه الحاجة فان الخدمات و المرا %63 مرافق الصيييالة: (2

داء صالته ألكل ما يحتاجه المصلي يرتادها المسلمون يجب أن تكون مجهزة بغرف للصالة مزودة بأماكن للوضوء و تحدد جهة القبلة و

 على أكمل وجه؛

لبية تمن أجل جذب المسيييييافرين المسيييييلمين خالل هذه الفترة يجب أن تكون الدولة المسيييييتقبلة قادرة على خدمات رمضيييييان:  (3

 يدها؛احتياجاتهم الخاصة خالل هذا الشهر الفضيل كمثال على ذلك تقديم وجبات السحور في الفنادق ووجبات اإلفطار في مواع

ة و اهتمام خاص الطهارة والنظافة جانبان مهمان أسيياسيييان لإليمان بالنسييبة للمسييلمين لهذا تولي عناي دورات المياه الصييحية: (4

 لمسلمين؛بنظافة الحمام و المراحيض وذلك بضرورة توفر المياه في هذه المراحيض حيث يتسبب عدم وجودها في إزعاج للمسافرين ا

وفر تأي البد من مراعاة خصييوصييية للنسيياء والرجال مثل الشييواطئ التي  فيهية مع الخصييوصييية:المرافق و الخدمات التر (5

 مجاالت للذكور و أخرى لإلناث ، حمامات سباحة وصاالت رياضية تراعي هذه الخصوصية ؛

تسيييتبعد  رةعندما يتعلق األمر بالسيييفر قان المسيييافرين المسيييلمين يركزون على بيئة صيييديقة لألسييي ال لألنشيييطة غير الحالل: (6

 قمار و غيرها.األنشطة الحرام كتجنب المرافق التي تقدم الكحول أو التي تحتوي على مالهي ليلية        أو المجاورة لمنتجعات ال

 

 :مميزات الفنادق الحالل 

 تعتبر فنادق عائلية بالدرجة األولى؛ 

 تحترم خصوصية العائلة المسلمة و قيمها و أعرافها ؛ 

  الكحولية و التدخين؛تمنع المشروبات 

 توفر الطعام الحالل ؛ 

  فرض إبراز وثائق رسمية الزواج؛ 

                                                      
  عرقوب خديجة، مرجع سابق،75-74 . 1
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 عرض برامج تتناسب مع المحتوى المحافظ على القنوات الفضائية المتوفرة في الغرف؛ 

 استبدال الموسيقى الخلفية بأصوات عصافير و المياه و الرياح؛ 

 توفير نواد خاصة بالسيدات؛ 

 أرباحها للزكاة و المساعدات االجتماعية المختلفة ؛ تخصص هذه الفنادق جزءا من 

 .اذا كان عامليها من غير المسلمين يتابعوا تدريبات لتعلم المفاهيم اإلسالمية 

 

 :العوامل المحددة لقرار السياح المسلمين عند السفر من أجل الترفيه: 02الشكل رقم 

 
 32، ص2017-اآلفيياق و التحييديييات–السييييييييياحيية الييدولييية في الييدول األعضيييييييياء في منظميية التعيياون اإلسييييييالمي  المصييييييييدر :

ar.php-tourism-http://www.sesric.org/publications 

 

سييائح المسييلم واختياراته عند السييفر وأهمها حسييب الشييكل إعطاء األولوية نالحظ من الشييكل أن هناك عوامل مختلفة تدخل في قرار ال

للغذاء الحالل  و الثمن اإلجمالي فالسيييائح المسيييلم يفضيييل الوجهة التي توفر له جوا مريحا غنيا بمتطلباته  و يغطي احتياجاته فهو يبحث 

هناك اختالف بين كل مسلم وأخر كما نالحظ من الشكل أن  عن الوجهة التي توفر له غذاء حالل ، جوا مريحا يجد فيه ما يرضيه مع أن

هناك عومل أخرى محددة لقرار السييائح المسييلم مثل تجربة البيئة المالئمة للمسييلم فحسييب قراءتنا التحليلية لهذه العوامل نجد أن السييائح 

نوع الوجهة حتى لو كان البلد غير  المسيييلم يفضيييل الوجهة المحافظة ذات الجو المريح تغطي احتياجاته الخصيييوصيييية بغض النظر عن

مسييلم الهدف من اختيار الوجهة هو تغطية االحتياجات التي يريدها السييائح المسييلم خاصيية وأن السييياحة الحالل أصييبحت ال تجذب فقط 

 السياح المسلمين بل غير المسلمين نظرا ألنها تنافي الفساد واالنحالل األخالقي وهي سياحة نظيفة محافظة.

 

 : األهمية النسبية للعوامل المحددة لخيار السائح المسلم01رقم الجدول 

غاية في  البيان

 األهمية

 غير مهم محايد مهم مهم جدا

 1.2 3.7 8.8 21.3 65.1 خدمات سياحية مالئمة للمسلمين

 0.4 2.8 16.4 32.6 47.9 التكلفة اإلجمالية

 1.1 7.2 22.6 37.6 31.5 ودية السكان المحليين

 4.1 16.6 23.8 28.5 27.1 التراث اإلسالميمواقع 

 12.7 19 20.3 25.8 22.2 أنشطة و أماكن جذب األطفال

 5.4 20.5 29.9 29 15.2 أماكن جذب ثقافية

 11.2 26.4 25.8 24.6 12 أنشطة شاطئية و مائية

 19.4 28.1 21.6 20.6 10.3 القرب الجغرافي

 22.1 35.4 19.1 18.2 5.2 األنشطة الرياضية

-اآلفاق و التحديات–السياحة الدولية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي -(%) 2016إحصائيات الكومسيك  المصدر :

 ar.php-tourism-http://www.sesric.org/publications 32، ص 2017

 

الجدول يؤكد ما تم ذكره فيما يخص العوامل المحددة لقرار السائح المسلم في الشكل السابق ومن الجدول نستطيع أن نستنتج أن السياحة 

الحالل تسيييتهدف الفئة من األشيييخاص الذين يفضيييلون الوجهات التي توفر لهم خدمات تراعي متطلباتهم بعناية فإذا اخترنا األعلى نسيييبة 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

األكل الحالل

الثمن األجمالي

تجربة البيئة المالئمة للمسلم

االسترخاء

منتجع/تجربة البقاء في فندق 

اختيار الوجهة

المغامرة

تجربة الغذاء و الطعام

تعامل السفر جوا والفنادق

تجربة السفر جوا

كل االجابات األخرى
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نجد الخدمات السييياحية المالئمة للمسييلمين وهنا نقصييد بها غذاء حالل ، خصييوصييية في المرافق ، تهيئة الجو المريح  من حيث األهمية

المحافظ الذي يميز هذه الشيييريحة من السيييياح نجد كذلك عوامل أخرى كودية السيييكان و التي يمكن اعتبارها عامل رئيسيييي محرك في 

بة السياحة الحالل وقد ذكرناها سابقا باإلضافة إلى عوامل أخرى تختلف أهميتها من سائح الجذب وهو أحد أسباب نجاح ماليزيا في تجر

 ألخر .

 

 خاتمة:

إن ازدياد المنافسة في مجال السياحة الحالل دليل واضح على أهمية هذه السياحة التي أصبحت تشكل مكسبا مربحا توفر من خالله ما 

 ن هذه الدراسة مجموعة من النتائج كالتالي:يحتاجه السائح من خدمات حالل ، و نستخلص م

  السياحة الحالل تتميز بتقديم خدمات كالغذاء الحالل ، الخصوصية بين الرجال والنساء ..الخ وهذا ما أصبح يجذب ليس فقط

 المسلمين بل سياح غير مسلمين؛

 اسييييع على هذا النوع من الخدمات و رغم أن السييييياحة الحالل مفهوم جديد إال أنه يعرف نموا متسييييارعا نظرا لوجود طلب و

 التي تشكل سوقا واعدا ؛

 تتدخل في قرار السائح المسلم عدة عوامل أهمها البحث عن الغذاء الحالل و تقديم الخدمة بأسعار معقولة؛ 

 ورة في تعتبر ماليزيا حاليا الرائدة في مجال السيييياحة الحالل بالنسيييبة للدول األعضييياء في منظمة التعاون اإلسيييالمي وسييينغاف

 الدول غير األعضاء،

  هناك ضيييوابط خاصييية بالسيييياحة الحالل على الفنادق المعنية بها أن تلتزم بها فكلما كانت الخدمات المقدمة مرضيييية للزبون

 المحافظ المسلم  كلما كان مستوى الرضا مرتفع في الفئة التي تستهدف هذا النوع من السياحة؛

  :تقديم خدمات حالل، ال لألنشطة غير الحالل مثل القمار وشرب الخمر..الخ،تشتمل أهم خدمات السياحة الحالل 

  توفير مرافق محترمة ، إعطاء خصييوصييية للمسييلم كاتجاه القبلة ، مواقيت الصييالة ..الخ، هي سييياحة عائلية محترمة بالدرجة

 األولى .

 

 وانطالقا من النتائج المتوصل إليها يمكن تقديم االقتراحات التالية:

 تفادة من تجربة كل ماليزيا و سييينغفورة في مجال السيييياحة الحالل بما أنهما رائدتان في هذا المجال خاصييية للدول التي االسييي

 تسعى إلى تطوير سياحتها الحالل كتركيا و اإلمارات ..الخ،

 نحالل األخالقي حتى لو تكثيف التسويق السياحي لهذا النوع من السياحة لتعم فكرة السياحة النظيفة الخالية من كل الفساد واال

 كان الفئة المستهدفة غير مسلمة ،

 الترويج للسياحة الحالل بين المستثمرين لزيادة تطويرها؛ 

 .يمكن دراسة سلوك السياح المسلمين ومعرفة متطلباتهم من خالل االستبيانات و المقابالت وبالتالي فهم احتياجاتهم لتوفيرها 

  الحالل يعتبر في حد ذاته نجاح في اسيييتقطاب الزائر لكن األهم من ذلك هو المحافظة على جذب السيييائح إلى وجهة السيييياحة

هذا السائح وضمان عودته الى الوجهة المعنية لذا على الدول التي تهتم بالسياحة بصفة عامة والسياحة الحالل بصفة خاصة 

 في جذب السائح ورضاه على الوجهة. أن تسعى الى جذب السياح من أجل ضمان عودتهم مرة أخرى ألنه مؤشر نجاح
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Abstract 

The study derives its importance from the importance of Halal tourism and its role in attracting tourists among 

Muslims and others as well as its work on marketing and spreading Islamic values . This research paper is meant 

to shed light on the mechanisms adopted by Halal hotel marketing to attract and satisfy many tourists so that they 

visit again, and also aiming at highlighting the reality of the hotel marketing mix adopted by a hotel in Algeria and 

whether its components meet the expectations of Muslim tourists, should they be Algerian or foreigners.      

In order for the study to take a sociological analysis, the theories related to halal hotel marketing were projected 

onto the Renaissance hotel /Tlemcen. The result was that this hotel along with other hotels in all of Algeria, 

although  characterized by excellent geographical locations and high quality services, remain ignorant the nature 

of the expectations of their targeted tourists from Algeria and other countries, all those religious tourists coming 

from large areas around the world; and what characterizes the services of such a hotel is the use  of the hotel 

marketing mix, with no attention to the specific local traditions nor to the  Islamic culture, which make the Algerian 

holding on to their religious values flee these hotels and feel reluctant to even get closer to them. Keywords: Halal 

tourism - Halal hotel marketing - Halal hotel marketing mix -Muslim -Algeria. 

 

 التسويق الفندقي الحالل ودوره في إرضاء السائح المسلم

 

 تلمساندراسة حالة فندق رينيسانس 

 ملخص

ة والعمل تستمد الدراسة أهميتها من أهمية السياحة الحالل ودورها في استقطاب السياح من المسلمين وغيرهم وما تقوم به من تسويق للقيم اإلسالمي

أكبر عدد ممكن من السياح على نشرها، من هذا المنطلق جاءت هذه الورقة البحثية لمعرفة اآلليات المعتمدة من خالل التسويق الفندقي الحالل لجذب 

مما يؤدي الى تكرار الزيارة. وكذا تسليط الضوء على واقع المزيج التسويقي الفندقي المعتمد في أحد فنادق الجزائر وهل عناصره  ومحاولة ارضائهم

 تستجيب لتطلعات السائح المسلم جزائري كان أم أجنبي؟

قاط ما هو نظري في مجال التسويق الفندقي الحالل على واقع  حالة فندق الرونيسانس بتلمسان وحتى تأخذ الدراسة بعدا وتحليال سوسيولوجيا  تم اس

ير مدركة فكانت النتيجة أن هذا الفندق وغيره من الفنادق في الجزائر قاطبة وإن كانت تمتاز بمواقع ممتازة وخدمات ذات جودة عالية تظل جاهلة وغ

السائحين والضيوف من الجزائر وغيرها من المتدينين والمحافظين في مناطق واسعة من العالم، وما يميز  لطبيعة زبائنها والجماهير المستهدفة من

صوصية المحلية خدماتها انها تقليد للخدمات المقدمة عالميا في الشكل والمضمون، وباستخدام المزيج التسويقي الفندقي ذاته، ودون اعارة أي اهتمام للخ

ما يجعل الفرد الجزائري المتشبث بدينه والمتمسك بقيمه وتقاليده ينفر من هذه الفنادق ويعزف عن اإلقامة فيها أو حتى التقرب وال للثقافة اإلسالمية 

 منها.

 الجزائر.-المسلم-المزيج التسويقي الفندقي الحالل-التسويق الفندقي الحالل-السياحة الحالل الكلمات المفتاحية:

 مدخل:

وهذا ما دّل  والسفر لمقاصد نبيلة كالعبادة والعلم والعالج والترويح عن النفس أو البحث واالستطالع واالستكشاف،أقر اإلسالم السياحة 

 عليه  القرآن الكريم في آياته المحكمات حيث وردت كلمة السياحة بمعاني شتى، تفيد كلها قيم الرقي الروحي ودوام الصلة بالخالق سبحانه
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يلة من وسائل التربية الروحية لإلنسان، والسياح الذين يعتقدون ويؤمنون به الشك أنهم سياح متميزون عن وتعالى وهي بالنسبة له وس

مسألة اقناعه والجزائري واحدا من هؤالء وبحكم انتمائه الديني وتشبثه بالعرف والتقاليد نجد غيرهم في مطلبهم لخدمات سياحية مختلفة؛ 

مسألة في غاية التعقيد خاصة اذا كانت هذه األخيرة تمثل بالنسبة له مظهرا من مظاهر الخالعة  بأهمية السياحة كمورد اقتصادي بديل،

وأنها مرتبطة بمظاهر وممارسات تتنافى ومبادئه المستوحاة من عقيدته اإلسالمية، وتنسلخ من الضوابط االجتماعية واالنحطاط الخلقي، 

احة وفوائدها النفسية، االجتماعية واالقتصادية وحتى الثقافية، إال أنه يستنكف ارتداد التي ترعرع فيها، وبالرغم من ادراكه بأهمية السي

ويتجنب هياكل االستقبال السياحي، ويتحاشى الخدمة الفندقية لما يراه من -ان كان ذلك داخل الوطن أو خارجه  –المواقع السياحية 

ومخافة أن تسود قيم دخيلة وأنماط ال تتوافق مع طبيعة المجتمع دقاء؛ سلوكيات تسبب له االحراج خاصة ان كان بمعية األهل أو األص

منتج  جديد في مجال صناعة السياحة، يوفر وجهات يمكن أن تقصدها العائالت الجزائرية الجزائري المحافظ، لذلك استوجب إيجاد 

ما يعرف اليوم ا تسويقيا فندقيا خاصا يتماشى مع يتبنى مزيج المسلمة والملتزمة بقواعد الشريعة، وتضّم فنادق تعتمد تسويقا متميزا

حيث يتعين على القائمين على السياحة تقديم الخدمات السياحية الحالل،  .بالسياحة اإلسالمية أو ما يسمى إعالمياً بـ: "السياحة الحالل"

 .لشريعة اإلسالميةوتجهيز فنادق ومطاعم ومراكز تجارية وأماكن ترفيهية، تكون متوافقةً مع معتقدات ومبادئ ا

فسة وألن المجال الفندقي يعد من بين المجاالت الهامة في قطاع الخدمات لما له من دور كبير في تعزيز السياحة في البلد، ومع اشتداد المنا

بعمليات في هذا المجال فإن المؤسسات الفندقية اصبحت تسعى جاهدة لتحقيق أكبر قدر من الرضى لدى ضيوفها وذلك من خالل قيامها 

 .تسويقية تهدف من خاللها الى استقطاب الضيوف وكذا العمل على تصميم مزيج تسويقي يشبع رغباتهم بشكل افضل من المنافسين

تم التوجه لتحسين جودة الخدمات الفندقية التي تمثل الشغل الشاغل للعديد من الدول بغية النمو باالقتصاد المحلي، وهذا التحسين يكون 

المستهلك. حيث تعمل جاهدة على فهم  ىلى عناصر المزيج التسويقي الذي يساعد المنظمات الفندقية بجعلها في مستوى رضباالعتماد ع

 .أبعاد قراراته الشرائية والمؤثرات الموجهة لهذا القرار، بهدف إشباع حاجاته وتلبية رغباته وفق إمكانياته المحددة

وان كانت السياحة اإلسالمية تعني تنقل السائح المسلم الى أي مقصد داخل أو خارج موطنه لمدة ال تقل عن أربعة وعشرون ساعة وال 

تزيد عن سنة ألي سبب كان عدا اإلقامة الدائمة أو االسترزاق فال شك أن هذا السائح لديه متطلبات  تختلف عن أي سائح وهو يريد أن 

احي في حدود ما تقره الشريعة اإلسالمية، والمسلم وان تعددت مقاصده فإن محفزاته تتراوح بين الدافعة والجاذبة يمارس نشاطه السي

حيث تشمل األولى التوق لمعرفة التاريخ اإلسالمي، زيارة المواقع السياحية اإلسالمية، ممارسة الشعائر من حج وعمرة، السفر بغرض 

نفس أو البحث واالستطالع واالستكشاف، أو من أجل تحقيق العبادة من خالل التفكر في خلق هللا أو طلب العلم، العالج والترويح عن ال

بغرض نشر الدعوة، وكل هذا ما هو اال استجابة لألوامر الربانية التي تحث على السياحة لتحقيق ما سبق من المقاصد وتأسيا باألنبياء 

لسفينة اال للنجاة بالمؤمنين من الطوفان الذي هلك به الكفار ورحلة النبي موسى مع سيدنا والعلماء والصالحين وما رحلة النبي نوح عبر ا

الخضر كانت سياحة هدفت الى طلب العلم، ورحلة ذي القرنين كانت ألداء مهمة ربانية،... وغيرها من الرحالت التي جاء ذكرها في 

السائح المسلم أن يكون راغبا في خدمات فندقية حالل وأن ينجذب الى  القرآن الكريم وحتى تكون السياحة في مرضاة هللا يتعين على

وحتى يلبى هذا النوع من الرغبات على مقاصد ومرافق وخدمات سياحية تقدم وفقا للمبادئ اإلسالمية وال تخرج عن نطاق الحالل. 

يكون اال بتبني مزيجا تسويقيا فندقيا حالال هذا  وكل هذا لن المؤسسات الفندقية أن توفر له الخدمات بما يرضيه ويرضي مطلبه الديني.

مجموعة األدوات التفصيلية التي يتم دمجها لتطوير الخدمة الفندقية الحالل والتي تتناسب مع حاجات ورغبات الذي سنعرفه على أنه 

 السائح المسلم لتحقيق رضاه وكذا األهداف التسويقية للفندق.
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 المنهج:

هو الوصفي التحليلي، وهو المنهج الذي يتناول األبحاث والدراسات التي تبحث في ما هو كائن اآلن في حياة المنهج المعتمد في الدراسة 

تسليط الضوء على واقع  اإلنسان والمجتمع من ظواهر، أحداث وقضايا معينة، مع ادراج دراسة حالة فندق الرونيسانس بتلمسان  بهدف

نظر في ما إن كان يستجيب لتطلعات السائح المسلم وقد تم اختياره بشكل قصدي لما يتميز به المزيج التسويقي الفندقي المعتمد  فيه وال

وقد اعتمدت الدراسة في جمع البيانات ، األمازيغية تلمسان وطبيعة مدينة الحضارة العربية اإلسالمية مستوحاة  منمن  بيئة مادية 

وذلك بالرجوع إلى الكتب والبحوث العلمية والدراسات التي اهتمت بمتغيرات موضوع الدراسة،  والمعلومات  على المصادر النظرية

وكذا المصادر الميدانية باعتماد جمع البيانات والمعلومات الميدانية، باستخدام  الموضوع. ألدبيات المكتبي البحث استخدام أسلوب تم حيث

كتوبة. والمتقنيات البحث: شبكة المالحظة، المقابلة واالستبيان بالمقابلة وكذا تحليل المحتوى كتقنية تتيح لنا تحليال لنتاجات األفراد اللفظية 

 وتُمكن من تحليل وتفسير وتأويل إجابات المبحوثين عن األسئلة المفتوحة من االستبيان والمقابالت. 

 مناقشة البحث:

 المزيج التسويقي الفندقي الحالل ودورها في جذب السائح المسلم وارضائه: عناصر

 يعتبر المزيج التسويقي الفندقي الجانب التطبيقي للتسويق الفندقي والتنفيذي لالستراتيجيات المختارة والموضوعة من المؤسسة الفندقية 

ة لتحقيق أهدافها، لهذا فإن له األهمية والدور األكبر في نجاح العملية التسويقية وذلك من خالل ما يقوم به من تعريف بالمؤسسة الفندقي

زيادة نسب مبيعات وكاالت  تحويله الطلب الكامن إلى الطلب الفعلي، الزيادة في الحصة السوقية للمؤسسة الفندقية،ودة خدماتها وجو

حيث يمثل المزيج التسويقي الفندقي مجموعة مختلفة تحقيق رضى النزالء وإشباع حاجاتهم والعمل على تحسين الصورة الذهنية  البيع،

واألنشطة التسويقية المتكاملة والمترابطة، والتي تلعب دورا مهما في نجاح العمل التسويقي وأداء النشاط الفندقي من العناصر الرئيسية 

وهي: المنتج،  Macarthey1976 1التسويقي للسلع يضم أربع عناصر أساسية مثلما حددها على النحو المخطط له، وإذا كان المزيج 

 : للخصوصية المعنوية للخدمة فقد أجمع العديد من الباحثين والخبراء في مجال التسويق أمثال السعر، التوزيع والترويج، فإنه ونظرا

( Stéven and Harris, Bitner and Kotler and Turner and Boons, Zeithaml)الدالئل   على إضافة عنصرين آخرين (

المادية والمشاركون ( وهناك من يضيف عنصر ثالث إلى هذين العنصرين ويتمثل في اإلجراءات أو العمليات المتعلقة بنمط تقديم 

الخدمة، وتعد هذه العناصر السبعة أساس البرامج التسويقية لمختلف المنظمات الخدمية، حيث أن تجاهل أي من هذه العناصر سيؤثر 

 .2مج كلياعلى فشل البرا

عبارة عن مجموعة من العناصر والمتغيرات الحالل والتي يمكن التحكم فيها  وبهذا يمكن تعريف المزيج التسويقي الفندقي الحالل بأنه

والسيطرة عليها وتنظيمها من جانب الفندق، مع العمل على تعديلها وتكييفها متى تطلب األمر ذلك، قصد إشباع حاجات ورغبات المقيمين 

 إعطاء صورة واضحة وايجابية عن المؤسسة الفندقية، وتتجلى أهميته في .3زوار من المسلمين والحافظين وتحقيق أهداف الفندقوال

بخدمات مناسبة من حيث األسعار والوقت ونوعية الخدمة  -المسلم–إرضاء المستهلك  تحسين الصورة الدهنية من خالل عملية الترويج،

ضال عن نشر وتسويق القيم اإلسالمية؛ ويكون المزيج التسويقي الفندقي فعال إذا استطاعت المؤسسة الفندقية تحقيق األرباح. ف المقدمة،

من خالله تلبية االحتياجات الفعلية لمجموعة من المستهلكين مهما تباينت معتقداتهم ومطالبهم، وأيضا تعزيز صورتها في أذهان مستخدمي 

أو أفضل من المنافسين، كما ينبغي على المؤسسة الفندقية أن تحقق ميزة تنافسية أو ميزات من خالل  الخدمة السياحية مقارنة بالمنافسين

  حتى نقول بان هذا األخير مزيج فعال.-الحالل ان كان المستخدمين مسلمي العقيدة–استخدام مزيج تسويقي فندقي معين 

من خالل مزيجها التسويقي الفندقي كلما استطاعت أن تعزز من قدرتها  وكلما استطاعت المؤسسة الفندقية أن تقدم منافع اكبر للزبائن

  التنافسية.

 وينبغي أن تستهدف المؤسسة الفندقية من خالل 
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 .مزيجها التسويقي الفندقي التوصل إلى االستغالل األمثل لمواردها حتى ال يكون هناك تبذير أو إهدار أو تعطيل لطاقات المؤسسة الفندقية

 : للخدمات لمزيج التسويقي للخدمة إلى المزيج التسويقي التقليدي، والمزيج الموسعتم تقسيم ا

 

 (: يمثل المزيج التسويقي الفندقي الحالل التقليدي والموسع 01الشكل رقم)

 المصدر:  من اعداد الباحثتين

الفنادق لتلبية حاجات ورغبات الشرائح يتمثل المنتج في مختلف الخدمات واألفكار التي تعرضها المنتج الفندقي الحالل:  .1

المختلفة من السياح والزائرين ، إضافة إلى الجوانب المادية الملموسة المتمثلة في المبنى والتجهيزات وغيرها. ويعتبر المنتج 

الفنـدق بتسويق  قلب المزيج التسويقي الفندقي الذي تدور حوله باقي القرارات المتعلقة بالتسعير والتوزيع والترويج، حيث يقوم

منتجاته آخذا في االعتبار حزمة المنافع المتوقعة ، حتى تكون التغذية العكسية إيجابية، وقد يركز على تقديم خدمة واحدة في 

حين فنادق أخرى تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، إذ أن الخدمة األساسية )الجوهر( هي: المبيت وباقي الخدمات تعتبر 

مكملة) االستقبال، الطعام والشراب، األمن، خدمة الغرف، تلفزيون مع إمداده بمحطات فضائية، مركز خدمات مساعدة أو 

لرجال األعمال مجهز بكافة الخدمات بما فيها اإلنترنت ، الهاتف ، موقف مجاني ، مسابح... ( ، مثل هذه الخدمات اإلضافية 

تنافسية وترسم صورة إيجابية عنها في ذهنية الزائرين، وبالتالي  تميز المنظمات الفندقية عن بعضها البعض وتخلق لها ميزة

على إدارة الفندق التخطيط الجيد لعرض خدماتها وتطويرها وإعدادها بالمستوى المالئم لرغبات وأذواق عمالئها خاصة 

والمنتج الفندقي الحالل  ة.المسلمين منهم والمحافظين، ثم تحديد مجموعة التسهيالت الممنوحة بما يتفق مع اإلمكانات المتاح

عبارة عن مزيج من الخدمات والسلع التي يغلب عليها الطابع الخدمي وتتفق مع الشريعة اإلسالمية وليس فيها حرام، فهو 

مجموعة من المنافع التي تحقق اإلشباع في حاجات ورغبات الضيوف المسلمين والمحافظين في المؤسسة الفندقية. لهذا على 

دقية أن تختار االستراتيجيات المناسبة والمالئمة المتعلقة بطبيعة الخدمات المراد تقديمها ومدى تنوعها، فهي كلها المؤسسة الفن

عبارة عن مزيج من السلع ومصادر اإلشباع العاطفية أو الوجدانية الحسية مثل الجو العام للفندق وما تنطوي عليه من أفكار 

سمها الفندق في أذهان العمالء المقيمين والمرتقبين وعليه يمكن تعريف المنتج الفندقي وتوقعات وكذا الصورة الذهنية التي ير

الحالل بصفة عامة على انه ما تطرحه وتعرضه المنظمات الفندقية من عناصر ملموسة وعناصر غير ملموسة  والتي تأخذ 

حيث ال  بات وأذواق الضيوف المسلمين.الطابع اإلسالمي والصيغة الحالل في السوق المستهدفة بقصد إشباع حاجات ورغ

يُقدَُّم لهم إال الخدماُت الحالل فقط؛ األغذيةَ الحالل، مع ضمان طرق الذبح الشرعية، حظر بيُع الخمور والمشروبات الكحولية، 

امات سباحة، أو تناولها، وبالنسبة للعبادة إيجاد مسجد  ومصليات، واألهم من ذلك فإن الفنادق الحالل يجب أن تحتوي على حم

وغرف بخار، وساونا، وقاعات رياضية منفصلة للسيدات عن الرجال؛ مما يجعَلُها مكانًا مالئًما الستجمام األُسرة بالنسبة 

إيجاد أماكن تفصل بين الجنسين حيث يخصص شواطئ للنساء وأخرى للرجال فالمسلم ان كان رجال  .لألشخاص المحافظين

رغبة السباحة، األكل، ممارسة الرياضة، االسترخاء واالستجمام وحتى ال تكون المرافق التي  أو امرأة كغيره من السياح لديه

تلبي هذه الحاجيات حكرا لغير المسلم أو أن يضطر هذا األخير الخروج عن ضوابط دينه حتى يلبي هذا النوع من الرغبات. 

يج التسويقي الفندقي الحالل وذلك بعالقاتها الوثيقة بإشباع وعليه فإن الخدمات الفندقية الحالل تعد من العناصر األساسية للمز

الحاجات والرغبات، حيث تصمم البرامج والعروض فيها بطريقة منطقية ومقنعة وصادقة لجذب السائح المسلم وصديقة للبيئة 

ية لتكون قادرة فضال عن كونها خدمات عالمية ولذلك ينبغي أن تتمتع بطابع  إسالمي وخصائص عالم 4ال ضرر وال ضرار

 على التكيف مع الطلب السياحي العالمي االسالمي.

 

هو نشاط من خالله تترجم القيم االشباعية في المنتج المعروض في وقت ومكان معينين إلى قيم نقدية السعر   السعر الحالل: .2

أن سعر الخدمة ال يتحدد فقط بالقيمة النقدية التي يدفعها مقابل   LOVE LOCKو يرى  .5وفقا للعملة المتداولة في المجتمع

الحصول على الخدمة، بل أن هناك تكاليف أخرى يتكبدها الضيف تضاف إلى القيمة النقدية وعلى أساسها يقرر المستفيد فيما 

 :6إذا كان سعر الخدمة يناسب ما يحصل عليه من منافع أو ال وأهم هذه التكاليف نجد

 الذي يقضيه المستفيد في تلقي الخدمة. الزمن 

  .الجهد المادي الذي يبذله مقابل الحصول على الخدمة 
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   الكلفة النفسية التي قد تترتب على شراء الخدمة مثل الجهد العقلي والشعور لعدم كفاية الخدمة او الخوف الناجم عن تلقي بعض

 الخدمات.

  بعض العناصر الغير مريحة و المثيرة لألعصاب أثناء تلقي الخدمة مثل: التكاليف الحسية و العصبية: وهي الناجمة عن

األصوات المزعجة أو الروائح الكريهة أو المذاق المر أو البرد القارص أو الحر الزائد أو المقاعد الغير مريحة أو البيئة الغير 

 الجذابة.

ة التي تحتاج إلى ممارسات إبداعية ومتميزة من جانب منتج الخدمة، فالسعر هو من أهم الجوانب في تسويق الخدمات الفندقي             

ففي غالب األحيان تتجه السياسية التسعيرية إلى تحديد تسعيرة الغرف، الطعام، الشراب، وكذلك وسائل الترفيه والخدمات 

سب العرض والطلب، وهناك التكميلية من محالت تجارية ووكاالت السفر والسياحة، باإلضافة إلى خدمات بريدية وبنكية ح

فترات طلب عالية وفترات طلب متوسطة وفترات طلب منخفضة، كما يأخذ بعين االعتبار كذلك الصورة المرسومة عن 

الفندق، فإذا كان الفندق يتمتع بسمعة عالية فانه يضع سعرا أعلى لخدماته أما إذا كان الفندق في مرحلة االفتتاح فسوف يمنح 

ار، كما أن التسعيرة في الفنادق الضخمة تحدد وفق الخدمات المقدمة وأسعار الفنادق المنافسة التي هي تخفيضات على األسع

من نفس درجة الفندق فالتسعير الفندقي يهدف إلى تحديد الفئة المستهدفة من النزالء إلى الفندق وخلق صورة ذهنية تميز الفندق 

تعتبر قرارات التسعير من العوامل المهمة في السوق السياحي، وبهذا عن منافسيه وبالتالي خلق حصة سوقية معتبرة في 

تسويق الخـدمات الفنـدقية نظرا لما تتصف به من التعقيد والتداخل بين تشكيالت متنوعة من الخدمات، التي يصعب في بعض 

ا ويكون مقبوال من طرف األحيان الفصل بينها وقياس تكلفتها وتحديد سعرها بدقة، بحيث يجب أن يغطي تكاليف إنتاجه

المستهلك النزيل وهو القيمـة النقديـة أو العينية التــي يــدفعها المشــتري نظيــر حصــوله علــى الســلعة أو الخدمة، وبتعبيــر 

للمنتج أو  أكثــر توضيحا فــان الســعر يمثــل مجمــوع قــيم التبادل التي حصل عليها الزبون كحيـازة أو امـتالك أو اسـتعمال

ومهما تعددت طرق التسعير والعوامل المؤثرة فيها فإن السائح المسلم يرضيه أن يكون التسعير متوافقا مع الشريعة  " 7الخدمة

الذي يرغب في تحقيق الربح الفاحش،  -صاحب الفندق والقائمين على الخدمة الفندقية-اإلسالمية حيث ال يظهر فيه جشع البائع 

 التي يقتنيها. وان يكون عاكسا لتكلفة الخدمة الحالل 

يقصد بالعمليات مختلف التصرفات والسلوكيات والتقنيات التي تحدث أثناء التفاعل واالتصال بين مقدم الخدمة العمليات:  .3

والعميل، بداية من المكتب األمامي حتى دخول الغرفة، فعملية تقديم الخدمة تتطلب مجموعة من الوظائف واإلجراءات التي 

زائر والمقيم، وتعكس ثقافة الفندق وفلسفته التنظيمية من خالل مختلف األدوار التي يؤديها العاملون تهدف إلى تحقيق رضى ال

والتكنولوجيا المستعملة في تحسين الخدمات كالمصاعد اآللية، تقنيات إنتاج الطعام، البطاقات الذكية للدخول إلى الغرف 

واضحة ومعروفة لكل شخص حتى يعي العاملون دورهم الوظيفي، وغيرها، لذلك يجب أن تكون المهام موزعة بشكل متناسق و

وما يجب عليهم إنجازه ليتم تسليم الخدمة بصفة مطابقة نسبيا لتوقعات العميل وبكيفية تميز الفندق عن غيره من الفنادق المنافسة 

 وتكسبه ميزة تنافسية خاصة.

د بها العمليات التفاعلية ما بين النزيل و مقدم الخدمة، حيث وتعد العمليات من أهم عناصر المزيج التسويقي الفندقي، ويقص

يمكن الحكم على جودة الخدمة الفندقية من خالل وجهة نظر النزيل ومدى رضاه على أداء الفرد داخل الفندق، فتحقيق أعلى 

عام لغرفة النزيل، دقة رقم درجة جودة في العملية التبادلية يكون من خالل دقة عملية تقديم الخدمة مثال ذلك وقت وصول الط

الغرفة الفندقية التي تم اإلبالغ عنها، السرعة في تقديم الخدمة والوقت المستغرق لتقديم وجبة الطعام عالية الجودة وبسرعة 

مثالية للنزيل في المطعم. وهنا تجدر اإلشارة الى أن رضى السائح المسلم يكون من حيث أنه يرغب في معامالت تتميز بالرقي 

 الصدق خاصة والنزاهة حيث أنه ينفر من الكذب والغش. و

هم األفــراد الــذين يلعبــون دورا مهمــا فــي العمليـات واإلنتـاج فـي منظمـات الخدمـة، ويشـكلون جـزءا مهمـا مــن  :األفراد .4

ث يتـــم التركيـــز فـــي قيـــاس متغيـــر الخدمــة ذاتهــا، ويكــون هنــاك عالقــة تفاعليــة بيــنهم وبــين العمـــالء، حيـــ

 .االستجابة–التعامل  -المظهر الالئق  -المهارة  -االستقبال الجيد  -:  العـــاملين علـــى األبعاد التالية

إن إنجاز الخدمة يتطلب وإلى حد كبير االتصال المباشر بين العامل والضيف، لذلك يعتبر الجمهور أحد عناصر المزيج 

ويقي الفندقي التي تعنى بأهمية كبيرة لتحقيق رغبات السائحين والنزالء وتقديم أعلى مستويات الرضى والراحة، مع تعزيز التس

سمعة الفندق وصورته الذهنية لديهم. وتقع مسؤولية اختيار العناصر البشرية الفنية المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا على عاتق 

اسب ألداء الخدمة بدرجة عالية من الكفاءة والمهارة منذ لحظة وصول النزيل إلى غاية مغادرته اإلدارة ، مع توفير المناخ المن

الفندق، حتى يساهم هؤالء العاملون في الترويج لنشاط الفندق وزيادة مستوى اإلشغال الفندقي، حيث لدى "ماريوث" فلسفة 

. وهنا تجدر اإلشارة الى ضرورة  8برعاية عمالئك ليقوموا بسيطة في معاملة العاملين إذ يقول " قم برعاية العاملين لديك 

تمسك العاملين ومقدمي الخدمة الفندقية بالتعاليم والتصرفات اإلسالمية من خالل التعامالت والمظهر ونوعية اللباس مثال 

المسلم يرفض التملق  الحجاب بالنسبة للمضيفات أو على األقل  اللباس المحتشم، وغض البصر بالنسبة للرجال. ألن السائح

 في الحديث والميوعة في الحركات والتبرج في اللباس.

يعتبر المحيط المادي أحد عناصر المزيج التسويقي الفندقي الذي يشتمل على عوامل المحيط البيئي وجميع .البيئة المادية: .5

ندقية وإعطاء تصور جيد لدى الزائر حول الدالئل المادية الملموسة ، كلها عوامل هامة في إبراز صورة حسنة عن المنظمة الف

لما تدركه عن أهمية  وأثر هذا نوعية الخدمات المقدمة، فالعديد من الفنادق الدولية الكبيرة تولي أهمية خاصة للدليل المادي، 

ادي العنصر الهام من عناصر المزيج التسويقي على مواقف ومزاج النزيل فهذا األخير يسعى دائما للحصول على دليل م

ليساعده على ترسيخ صورة معينة في ذهنه وكذا خلق انطباع حول نوعية الخدمات السياحية المقدمة، لهذا على المؤسسة 

الفندقية أن تسعى جاهدة للتطوير هذا العنصر وأن تراعي أوال طبيعة السائح وفي حالة كونه مسلما عليها استخدام الديكورات 

االبتعاد عن الديكورات والصور التي تحمل صور للخالعة والعري ذات الجودة العالية، وذات التصاميم المريحة والمناسبة و

استخدام ألوان مريحة للبصر في األثاث والتجهيزات المستخدمة  أو تلك التي تعبر عن الشذوذ مع اجتناب التماثيل والمنحوتات،
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بسجاد الصالة ودليل القبلة وان أمكن تخصيص زوايا للصالة في الفندق، االهتمام بنظافة مراكز تقديم الخدمة، تزويد الغرف 

)مصليات( و اآلذان ان كان الفندق بعيدا عن المساجد أو في دولة غير مسلمة، استخدام الهندام أو اللباس الرسمي المناسب 

 المحتشم والمحافظ للعاملين في الفندق أثناء تقديم الخدمة.

الخدمات بصفة عامة والخدمات الفندقية بصفة خاصة هي عدم قابليتها للتخزين وعليه  إن الخاصية التي تتميز بها التوزيع: .6

توزيع الخدمات الفندقية تكون فور إنتاجها،  فهو يأخذ أبعاد مختلفة، إذ يشمل جميع النشاطات التي يتوالها الفندق لتكون الخدمة 

ذ ومؤسسات منتقاة بعناية تساهم في سد الفجوات المتصلة سهلة المنال من قبل النزالء مكانا وزمانا، باالعتماد على مناف

حيث تعتمد الفنادق على بعض المنافذ المالئمة لبيع خدماتها مثل شركات  بالمكان، اي المنظمة الفندقية والنزيل المرتقب؛

لهيئات والشركات، فضال السياحة، وكاالت السياحة والسفر، سماسرة الفنادق، هياكل العالقات العامة في األجهزة الحكومية وا

عن أهمية التطورات التكنولوجية ودورها في تعزيز نظام التوزيع، خاصة في وقتنا الحاضر من خالل استخدام الكمبيوتر 

واإلنترنت بشكل متزايد في أنظمة الحجوزات، سواء من قبل وكاالت السياحة والسفر أو من قبل العمالء مباشرة . وما يهم 

الء استهداف السائح المسلم والتقرب منه وجعله يقتني الخدمة الفندقية وإدراك جودتها وهذا يكون من خالل في كل هذا قدرة هؤ

 استخدام القنوات الحالل واألساليب التي ال تخالف الشرع االسالمي.

 العناصر األساسية دأح وهو األسواق، مختلف في المختلفة والعمالء الفنادق بين فاعلة اتصال وسيلة الترويج يعد.الترويج: 7

 المستهلكين إلى الفندقية والموجهة الخدمة لمقدم المتاحة االقناعي االتصال صور كل على ويشتمل بل الفندقي، التسويقي للمزيج

 أن أساس سلوكياتهم، على على زيارة الفندق والتأثير على وحثهم لديهم الرغبة وخلق انتباههم جلب قصد الحاليين والمرتقبين،

 إلى الرسالة يقدم فالترويج بها. واالستمتاع مريحة إقامة إمكاناتهم لقضاء ويناسب احتياجاتهم يلبي ما فيها المعروضة الخدمات

 الفندق إلمكانات وتبعا المتاحة، االتصال وسائل مختلف طريق عن وذلك فيه، والترغيب بالمنتوج  االهتمام بغرض الجمهور

الفنية  لكن في حالة كان الجمهور المستهدف من السياح المسلمين والمحافظين وجب اعتماد القنوات التي تخلو   المادية وموارده

من الدعاية واالشهار من خالل الصور والفيديوهات التي تخدش الحياء وتدعو لالنحالل الخلقي؛ والترويج يسهل من تبادل 

الل ما يعرف بعناصر المزيج الترويجي التي توفر للمستهلكين من المعلومات حول خدمات الفندق ألسواق مستهدفة، من خ

السياح الحاليين والمرتقبين المعلومات والمحفزات الالزمة لتحديد اختيار اإلقامة بهذا الفندق أو ذاك، ذلك أن إيصال الحقائق 

التكنولوجية المتجددة لتتكامل مع  والمعلومات عن الخدمات باتت تستند على أسس عملية وعلمية ساهمت في تدعيمها التطورات

بعضها من خـالل هذه العناصر إضافة إلى عناصر المزيج التسويقي األخـرى. وتشير أدبيات التسويق السياحي و الفندقي إلى 

مجموعـة متنوعة من األدوات التي تشكل عناصر المزيج الترويجي الفندقي، والتي يختلف عددها وتصنيفها من باحث إلى آخر، 

ال أنها تتضمن في مجملها العناصر التقليدية األربعة وهي: اإلشهار، ترقية المبيعات ، البيع الشخصي )قوة البيع( والعالقات إ

العامة باإلضافة إلى عناصر أخرى كالدعاية والنشر والتسويق المباشر. مع شرط توافق محتواها مع الشرع وليس من خالل 

 ريعة اإلسالمية. استخدام ما هو محرم ومنبوذ في الش

 Hôtel Renaissanceواذا ما اسقطنا ما سبق على حالة الجزائر والصناعة الفندقية فيها ومن خالل دراسة حالة فندق رينيسانس 

Tlemcen  المتواجد في والية تلمسان)غرب الجزائر( نجد أن السائح المسلم غير مستهدف من خاللها وال حتى السائح المحافظ من داخل

  ر وال من خارجها وهو غير وارد في أجندة أعمالهم وال استراتيجياتهم التسويقية ويتجلى ذلك من خالل ما سنعرضه في ما يلي:الجزائ

 

 تقديم الفندق:  .1

نجوم يحمل العالمة الفندقية الدولية رينيسانس،  5 من صنف فندق ،  هو Hôtel Renaissance Tlemcen -فندق رينيسانس 

، يتواجد بموقع طبيعي جذاب  والترفيه الفندقة التي تعتبر واحدة من الرواد العالميين في مجال للسلسلة الفندقية العالمية ماريوت التابعة

دقيقة  20من وسط المدينة و السيارة دقيقة في 15، على بعد تلمسان متر جنوب مدينة 600في أعالي هضبة اللة سيتي المطلة بارتفاع 

، ²م ألف 90و يعتبر ملك لشركة االستثمار الفندقي العمومية التي ساهمت بقطعة أرضية مساحتها تقدر بـ  من مطار تلمسان الدولي

 مليار دوالر.6 أي حوالي دجمليار  12بإستثمار جزائري يقدر بـ

جناح، منها جناح رئاسي، تطل غرف النزالء على المدينة ويتوفر فيها كل الخدمات العصرية كما  12غرفة بـ 204يحتوي الفندق على 

في حين تحتوي الثالث طوابق األخرى على ثالثة مطاعم راقية  . أجزاء 3شخص مقسمة إلى  450يتوفر الفندق على قاعة حفالت سعتها 

 : تلف المأكوالت العالمية والمحلية. منهاتقدم مخ

 مطعم البستان: Al Bustan Restaurant 

وجبة في اليوم، كل يوم لديهم قائمة طعام خاصة لبلد ما ، فمثال يوم االثنين طعام ايطالي ، واالربعاء  800ـيقدر عدد الوجبات حوالي 

 للمنطقة وهو يقع في الطابق االول.فرنسي ، بينما يوم الخميس يقومون بطبخ االكل التقليدي 

  مطعم األرابسيك: Arabesque Restaurant 

 وجبة في اليوم، يقع بالطابع الثالث. 60الى  50يقدم وجبات الحوت فقط تصل عدد الوجبات من 

 مطعم ألكازار: Alcazar Restaurant 

  .حانتينفي الطباق الثاني، يوجد ايضا مقهى الحوزي و، و يقع مع مشروبات كحوليةيقدم وجبات حسب طلب الزبائن في العشاء فقط، 
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 Hawzi Bar الحوزي بار: 10 (2الشكل رقم ) 

قاعات صغيرة لألشغال المغلقة وقاعات واسعة لألشغال المفتوحة،  4شخص متبوعة بـ 780كما يتوفر على قاعة المحاضرات تبلغ سعتها 

يتم كراؤها بغية تزويد الفندق بالخدمات على الخصوص البنوك وشركات التأمين وايضا تم  تخصيص الطابق األرضي لمحالت راقية 

 .وكراء السيارات، زيادة على محالت لبيع العطور بغية تلبية حاجيات نزالء الفندق

خول السيارات في الجانب األيسر للمدخل الرئيسي للفندق يوجد مسبح مجهز بآخر التقنيات وملعبين للتنس، أما المدخل الخلفي الخاص بد

 في حين توجد القبة الرئيسية التي تؤكد مدى التمسك بالفن اإلسالمي العربي،يوجد مدخل مزين ببرك مائية متأللئة زادت من روعته، 

 ومن جهة أخرى في المنطقة الجنوبية توجد قاعة رياضية وملعب لكرة السلة.

 يطبق طريقة التسعير على أساس هامش الربح. التسعير:

بالترويج لخدماته عبر صفحته في الفايسبوك، وعبر  Hôtel Renaissance Tlemcen يقوم فندق رينسانس الترويج:

 ، التي ال تخلو من االشهارات والصور غير المحافظة، كذلك عبر الراديو في اذاعة تلمسان المحلية. pinterestتطبيق

يتم الحجز على مستوى الفندق فقط، و يكون هناك خصم للزبائن األوفياء وتزويدهم بتطبيق يتم وضعه في هواتفهم، ويتم  التوزيع:

 من خالله الحجز في الفندق.

بالتدريب المستمر للعمال خاصة العمال الجدد، لكي تتمتع الخدمة  Hôtel Renaissance Tlemcenيقوم فندق رينسانس  االفراد:

 عامل. 300ن قبلهم بجودة اكبر، و يوجد به حوالي المقدمة م

تلمسان تحفة هندسية فخمة استوحت خصوصيتها   Hôtel Renaissance Tlemcen يعتبر فندق رينيسانس  البيئة المادية:

، وقامت شركة فابريس وشركائه اإليطالية بإعداد دراساته وتصميمه؛ األمازيغية تلمسان وطبيعة مدينة الحضارة العربية اإلسالمية من

 Hôtel الميزة التنافسية للفندق هي توفره على جميع الخدمات التي يمكن ان يطلبها الضيوف حسب مصلحة التسويق للفندق رينسانس

Renaissance Tlemcen   فان المزيج التسويقي لفندقها اثر على العملية التسويقية لها باإليجاب ، حيث أدى الى زيادة حصته السوقية

. وبالرغم من التركيز على الطراز اإلسالمي من الناحية المادية اال أن الفندق بعيد كل البعد من حيث خدماته عن مكونات الشريعة 

رصوص والتي تتواجد متالزمة غير منفصلة حيث أن العقيدة ال يمكن أن تكون دون عبادة، وال األخالق اإلسالمية التي هي كالبنيان الم

 هي منعزلة عن المعامالت،  وهذا ما يستدل عليه "بالدين المعاملة"، ما نريد قوله هو أن الفندق إن أراد استهداف السياح من الجزائريين

ان يستوحي الجانب المادي من عناصر المزيج التسويقي الفندقي من الحضارة اإلسالمية وانما وغيرهم من المسلمين المحافظين ال يكفيه  

يحتاج الى المزج بين كل العناصر ووضعها في صبغتها الحالل بدآ بالبيئة المادية مرورا بالتسعير الذي يشترط فيه أن يكون مناسبا 

الوسائل غير الشرعية والالأخالقية، والتوزيع من خالل استخدام قنوات  ومستهدفا الربح غير الفاحش والترويج الصادق دون اعتماد

ووسائط تلتزم بكل ما هو حالل، واالعتماد على موارد بشرية مؤهلة وتتصف باألمانة، المحافظة واالحتشام واللباقة في المعاملة، وعن 

 الفندق الى مغادرته له يشترط فيها الدقة، الرقي والصدق والنزاهة.التي تتم من خاللها تقديم الخدمة للسائح منذ وصوله الى  تأدية العمليات

 

 

 النتائج والتوصيات 

 اهم ما يميز الفندق محل الدراسة مجموعة الخصائص المتمثلة فيما يلي: 

  يكبح يغلب على المنطقة التي يتواجد بها الفندق الطابع المحافظ للسكان مما يمنحها خاصية احترام العادات واألعراف و

 الحركة والصخب الذي قد تعرفه الفنادق من هذا الصنف

 التركيز على الطراز اإلسالمي من الناحية المادية 
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 وجود عدة طوابق مفصولة واتساع الفندق يجعل التنوع السياحي ممكنا ويحد من االختالط 

 رفض الفندق إنشاء ملهى ومرقص ليلي 

 لتقديم المنتجات الكحولية ال يكون اال في اللي 

  تقام بشكل الئق ودقيق تأدية العمليات التي تتم من خاللها تقديم الخدمة للسائح منذ وصوله الى مغادرته 

 من حيث خدماته عن مكونات الشريعة اإلسالمية ابعيدمازال الفندق غير ان 

 

استهداف شريحة معينة من السياح  والتي مما سبق يتضح لنا أن الفنادق الحالل والتي تعتمد المزيج التسويقي الحالل وتريد من خالله 

عليها أن تكون مجهزة منذ البداية َوفقًا للشريعة اإلسالمية  9% منهم يرغبون في خدمات السياحة الحالل51تتمثل في المسلمين خاصة وأن 

التقليدية؛ فقطعة األرض المخصصة لبناء  ومبادئها، فإذا نظرنا إلى الفنادق الحالل نجد اختالفًا في نظام البنية التحتية يميُزها عن الفنادق

الفندق يتم تخصيص جزٍء منها للمسجد، وكل الخدمات بشكل يفصل بين الرجال والسيدات، مثل الشاطئ، وحمامات السباحة، والمنتجعات 

يم، وجعلها تتميز بخصائص الصحية، ومراكز الرياضة، وُغَرف البخار، وغيرها، وهذا يُعَد أبرَز مثال على االختالف الَجذرّيِ في التصم

السياحة الحالل تعني السفر واإلقامة في الفنادق الحالل، للمسلمين المحافظين الذين  ذلك الن .ال مثيَل لها من أجل االستجمام العائلي

 خاٍل من الخمور، لكن يجب يرغبون في جّوٍ أَُسرّيٍ آمنٍ و يودُّون قضاَء عطلهم بشكل أكثَر محافظة، أو عائلّيٍ، أو متدين، أو الثالثة معًا،

م أيًضا كافة الخدمات، مثل الفنادق التقليدية، مثل البحر، والمدينة، والجبال، والتزحلق عل ى الجليد، علينا أال ننسى أن الفنادَق الحالل تقدِّ

 Hôtel Renaissance Tlemcen وسائر أنواع التسكين، والتسلية، وكذلك رحالت اإلثارة والتشويق؛ وهذا ما يفتقده فندق رينيسانس

بتلمسان وغيره من الفنادق في الجزائر قاطبة وإن كانت تمتاز بمواقع ممتازة وخدمات ذات جودة عالية تظل جاهلة وغير مدركة لطبيعة 

، وما زبائنها والجماهير المستهدفة من السائحين والضيوف من الجزائر وغيرها من المتدينين والمحافظين في مناطق واسعة من العالم

م يميز خدماتها انها تقليد للخدمات المقدمة عالميا في الشكل والمضمون، وباستخدام المزيج التسويقي الفندقي ذاته، ودون اعارة أي اهتما

زف للخصوصية المحلية وال للثقافة اإلسالمية ما يجعل الفرد الجزائري المتشبث بدينه والمتمسك بقيمه وتقاليده ينفر من هذه الفنادق ويع

 عن اإلقامة فيها أو حتى التقرب منها.

 

سواه استهداف السياح الجزائريين وغيرهم من المسلمين المحافظين ال يكفيه ان يستوحي الجانب المادي لعناصر  هذا الفندق أوإن أراد 

 : المزيج التسويقي الفندقي من الحضارة اإلسالمية وانما يحتاج الى

  صبغتها الحالل بدآ بالبيئة المادية المزج بين كل العناصر ووضعها في 

 التسعير الذي يشترط فيه أن يكون مناسبا ومستهدفا الربح غير الفاحش 

 الترويج الصادق دون اعتماد الوسائل غير الشرعية والالأخالقي 

 التوزيع من خالل استخدام قنوات ووسائط تلتزم بكل ما هو حالل 

 مانة، المحافظة واالحتشام واللباقة في المعاملةاالعتماد على موارد بشرية مؤهلة وتتصف باأل 

 الصدق والنزاهة.، تأدية العمليات يشترط فيها الرقي 
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تروني:  عدنان عبد الرزاق، السياحة الحالل: اهتمام عالمي متزايد لجذب العرب والمسلمين، نقال عن الموقع اإللك9

https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/7/11 

 #  hotel-tlemcen-hotels.marriott.com/renaissance-https://renaissanceالمصدر**. 10
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Abstract 
This study aims at highlighting one of the modern types of tourism namely Islamic tourism .is a well established 

concept in the field of tourism to provide travel and tourism services in accordance with Islamic law. the Islamic 

tourism sector is growing rapidly, Because more Muslims around the world, They know the advantages it offers 

this type of tourism ,According to the World Index of Islamic Tourism, The number of Muslim passengers was 

about 117 million passengers, which represents 10% of the total global travel sector .  It is expected a rise to 11% 

in 2020 which is equivalent to 168 million passengers. Where spending exceeded Muslim travelers  .  
Keywords: Tourism Industry, Islamic Tourism, Halal Tourism, International Tourism, Islamic Countries. 

 

 مداخلة: صناعة السياحة اإلسالمية التوجه الجديد للسياحة العالميةعنوان ال

 الملخص: 
ي تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أحد أنواع السياحة الحديثة أال وهي السياحة اإلسالمية، هذه األخيرة التي تعد مفهوما راسخا ف

ة اإلسالمية سياحمجال السياحة لتقديم خدمات السفر والسياحة وفقا للتعاليم والممارسات اإلسالمية أي وفقا لمتطلبات المسلمين المحافظين. يشهد قطاع ال

وهي اآلن أحد أسرع القطاعات نموا سريعا ألن المسلمين في جميع أنحاء العالم يعلمون جيدا الميزات والتسهيالت التي يوفرها هذا النوع من السياحة 

 في المائة من إجمالي قطاع السياحة العالمية.  10السياحية نموا في العالم، إذ يشّكل 

% من 10مليون مسافر تقريبا ما يمثل  117للسياحة اإلسالمية فقد ناهز عدد المسافرين المسلمين حوالي  ووفقا لتقرير المؤشر العالمي

 ٪ من قطاع السفر. 11، أي ما يمثل 2020مليون مسافر في عام  168إجمالي قطاع السفر العالمي وتشير التوقعات بوصول الرقم 

 سياحة حالل، سياحة دولية، دول إسالمية. صناعة السياحة، سياحة إسالمية، الكلمات المفتاحية:

 مدخل:

خالل العقدين الماضيين، شهد السوق اإلسالمي نموا متسارعا بحيث أصبحت المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية )مثل 

عي متزايد وانتشارا أكبر للسياح المسلمين، بدأ األغذية الحالل والسياحة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي عنصرا مهما في االقتصاد العالمي وبوجود و

العديد من المستثمرين في صناعة السياحة بتقديم منتجات وخدمات خاصة وضعت وصممت وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية، وذلك لتلبية حاجيات 

ء العالم، تبقى السياحة اإلسالمية مفهوما جديدا نسبيا ومتطلبات هؤالء السياح، ومع ذلك وعلى الرغم من االهتمام الكبير الذي حضيت به في جميع أنحا

 سواء على المستوى النظري أو العملي للسياحة.

وبالتالي فإنه ليس من المستغرب أن يظل النشاط اإلسالمي متمركزا بشكل كبير في الدول ذات األغلبية المسلمة في منظمة التعاون 

الرئيسية لنفقات السياحة اإلسالمية والوجهات األكثر شعبية، فالسياحة اإلسالمية في هذه البلدان تتالءم اإلسالمي، والتي هي حاليا أسواق المصادر 

يزة تفضيلية مقارنة طبيعتها كون غالبيتها تتوفر على البنية األساسية والبيئة الالزمة لتلبية االحتياجات المحددة للسياح المسلمين، مما يجعلها تتمتع بم

ى لذلك يمكن القول بأنه من شأن السياحة اإلسالمية أن تلعب دورا حيويا في إعادة تنشيط التنمية والنمو االقتصاديين، ومن ثم توسيع بالبلدان األخر

ء على نطاق الرخاء عبد ربوع دول منظمة التعاون اإلسالمي، لكن شريطة حسن التخطيط واإلدارة الجيدة لها. لذلك تهدف هذه الدراسة لتسليط الضو

 قع السياحة اإلسالمية ووضعها في العالم وفي دول منظمة التعاون اإلسالمي على وجه خاص، وكذلك تحديد أبرز التحديات والفرص أمام تنميةوا

 السياحة اإلسالمية في الدول اإلسالمية.

 

 

 من خالل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية:

 صناعة السياحة اإلسالمية في دول العالم ؟ما مضمون السياحة اإلسالمية ؟ وما هو واقع وآفاق 

 مصادر البحث و المراجع:

 .1، ص: 2008األردن،  –، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان صناعة السياحة ماهر عبد العزيز، -1
وتحليل رؤية فكرية جديدة وتركيبة منهج وأساليب  –السياحية في القرن الحادي والعشرين نبيل زعل الحوامدة وموفق عدنان الحميري، الجغرافيا  -1

 .18، ص: 2006األردن، الطبعة األولى،  –، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان منهجية حديثة
تقييم وتحليل التنافسية السياحية لدول شمال إفريقيا وفق مؤشر المنتدى االقتصادي العالمي )دافوس( خالل  راتول محمد  وزيان بروجة علي، -1

 .137، ص: 2016، 14، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، العدد (2015-0720الفترة )
، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، مساهمة قطاع السياحة في تحقيق التنمية المستدامة حالة الجزائرسعيدي يحي وسليم العمراوي،  -1

 . 97، ص: 2013، 36العراق، العدد  –بغداد 
 .4، ص: الفرص االستثمارية لترقية السياحة الصحراوية في الجزائر قروج وفتيحة قصاص، يوسف -1
 .26، ص: 2007، دار التنوير للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، أنواعها –أركانها  –السياحة: مفهومها خالد كواش،  -1
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لقانون والسياحة، ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات مؤتمر كلية الحقوق حول: اياحةدور التسويق السياحي اإللكتروني في ترقية السسمية بوحادة،  -1

 .6، ص: 2016أفريل  27-26جامعة طانطا، مصر، يومي 
، جامعة بشار، المجلد دراسة حالة الجزائر، مجلة البشائر االقتصادية –أهمية االستثمار السياحي في التنمية االقتصادية سعيداني رشيد،  -1

 . 3، ص: 2017، 2الثالث، العدد 
 .35، ص: 2007صر، الطبعة األولى، م –، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية اقتصاديات السياحةأحمد فوزي ملوخية،  -1
 .73، ص: 13، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد تنافسية القطاع السياحي في الدول العربيةهاني نوال،  -1
، 18، العدد 14جلد ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، الالدور التنموي للسياحة في البلدان المغاربيةعلي حميدوش ورشيد هولي،  -1

 .71، ص: 2018
  .37-36، ص ص: مرجع سبق ذكرهأحمد فوزي ملوخية،  -1
 .41-13، ص ص: 2012عبد العزيز، السعودية،  ، منشورات جامعة الملكاقتصاديات السياحةعبد الحميد بخاري،  عبلة -1
دمة ضمن فعاليات الملتقى ، مداخلة مقأهمية التعليم السياحي والفندقي في صناعة السياحة: التجربة األردنية نموذجاإلهام يحياوي وليلى بوحديد،  -1

 10-9لجزائر، يومي التجارب الدولية الرائدة، جامعة جيجل، الدولي حول: الصناعة السياحية في الجزائر بين الواقع والمأمول نحو االستفادة من ا

  .4، ص: 2016نوفمبر 
، 2016ة، العدد الرابع، ، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصاديمتطلبات تنمية القطاع السياحي الجزائريعبد الرزاق موالي لخضر وخالد بورحلي،  -1

 .68ص: 
ل: الصناعة السياحية ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حواالستثمار السياحي في الجزائر واقع وتحدياتعمر بوجميعة وبالل معوج،  -1

  .4، ص: 2016نوفمبر  10-9في الجزائر بين الواقع والمأمول نحو االستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة جيجل، الجزائر، يومي 
ضمن فعاليات الملتقى  مداخلة مقدمة، يار إستراتيجي لتحقيق التنمية في الجزائر في ظل تنويع االقتصادالسياحة خ حميدة بوعموشة وخالد سالمة، -1

 10-9لجزائر، يومي االدولي حول: الصناعة السياحية في الجزائر بين الواقع والمأمول نحو االستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة جيجل، 

 .3-2، ص ص: 2016نوفمبر 
قوق حول: القانون ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات مؤتمر كلية الحدراسة لفرص وتحديات التنمية السياحية المستدامة في مصرح زين الدين، صال -1

 .8، ص: 2016فريل أ 27-26والسياحة، جامعة طانطا، مصر، يومي 
حة الدولية في البلدان السيالتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك(، منظمة التعاون اإلسالمي،مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية وا -1

 .25، ص: 2015،  أنقرة، 2015األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: اآلفاق والتحديات 
موقع اإللكتروني: عدنان عبد الرزاق، السياحة الحالل: اهتمام عالمي متزايد لجذب العرب والمسلمين، نقال عن ال -1

https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/7/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D

8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84--

%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-

%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86 
ص: ، رجع سبق ذكره، م2015السياحة الدولية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: اآلفاق والتحديات ، منظمة التعاون اإلسالمي -1

28. 
حة الدولية في البلدان السيامنظمة التعاون اإلسالمي،مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك(،  -1

 .32-31، ص ص: 2017،  أنقرة، 2017األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: اآلفاق والتحديات 
ص: ، رجع سبق ذكره، م2015ية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: اآلفاق والتحديات السياحة الدول، منظمة التعاون اإلسالمي -1

25. 
1 - Thomson Reuters and Dinar Standard, 2016. 

 ص، سبق ذكره رجع، م2017السياحة الدولية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: اآلفاق والتحديات ، منظمة التعاون اإلسالمي -1

 .38-37ص: 
 .40-39، ص ص: نفس المرجع السابق -1
 .43-42ص:  ص، نفس المرجع السابق -1
ص ، رجع سبق ذكره، م2015السياحة الدولية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: اآلفاق والتحديات ، منظمة التعاون اإلسالمي -1

 .36-35ص: 
 .63، ص: نفس المرجع السابق -1

 المنهج:

إلعتماد على على ضوء ما سبق وألجل اإلحاطة بمختلف الجوانب النظرية والتطبيقي للموضوع واإلجابة على اإلشكالية المطروحة تم ا

 المنهج الوصفي التحليلي؛و لقد تم تقسيم هذا الدراسة إلى المحاور التالية:

  :أدبيات نظرية حول السياحة؛المحور األول 

  :السياحة اإلسالمية: قراءة في المفهوم األبعاد والمكونات؛المحور الثاني 

  :واقع وأفاق صناعة السياحة اإلسالمية في دول العالم.المحور الثالث 

 مناقشة البحث:

 المحور األول: أدبيات نظرية حول السياحة

 أوال: مفهوم السياحة

حة وكل باحث ركز على جانب معين أو على ظاهرة معينة منهم لقد جرت محاوالت كثيرة من الباحثين إلعطاء تعريف موحد وشامل للسيا

، كما أطلق عليها من ركز عليها كظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية ومنهم من اعتبرها على أساس تنمية العالقة الدولية واإلنسانية والثقافية.. إلخ
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ويمكن استعراض بعض   1الروح أو بترول القرن الواحد والعشرين .. إلخ،البعض اسم صناعة القرن العشرين أو الصناعة بدون مداخن أو غذاء 

 التعريفات التي تناولت مفهوم السياحة فيما يلي:

  لفظ سياحة في اللغة اإلنجليزيةTour  تعني وكما جاء في قاموس أكسفورد رحلة تبدأ من المنزل وتنتهي إليه، يتم خاللها اختيار مناطق

  Touristالقصد والذهاب إليه بصورة فردية أو من خالل االشتراك برحلة مرزومة يتم تنظيمها بواسطة متخصصة، وعرف نفس القاموس السائح 

   2بأنه الشخص المسافر من أجل المتعة.

 المنظمة العالمية للسياحة بأنها "نشاط إنساني وظاهرة اجتماعية تقوم على انتقال األفراد من أماكن اإلقامة الدائمة لهم إلى مناطق  عرفتها

 3ساعة وال تزيد عن سنة كاملة لغرض من أغراض السياحة المعروفة ما عدا الدراسة أو العمل". 24أخرى خارج مجتمعاتهم لفترة مؤقتة ال تقل عن 

 أما األكاديمية الدولية للسياحة فتعرف السياحة بأنها "عبارة عن لفظ ينصرف إلى أسفار المتعة؛ فهي مجموعة األنشطة البشرية التي تعمل 

 4على تحقيق هذا النوع من األسفار".

  وحسبHunsiker & Grapt خاص بحيث ال تعرف السياحة بأنها "مجموعة من العالقات والظواهر الناتجة عن السفر وإقامة أش

 5يكون مكان اإلقامة هو مكان اإلقامة األصلي والدائم وليس مكان العمل األساسي".

  عرفS. Kalfiotis  السياحة بأنها "تنقل مؤقت لألشخاص فرديا أو جماعيا من مقر سكناهم، إلى اتجاه أخر للترفيه عن النفس وإشباع

بأنها " مجموعة  Kaspar(  عرفها 25مما يؤدي إلى ظهور نشاط اقتصادي جديد" )ص: الرغبات الروحية ورفع المعنويات والحاجات الثقافية 

 6عالقات وظواهر ناتجة عن السفر وإقامة األفراد حيث مكان اإلقامة، ليس مسكنا رئيسيا وليس دائما وليس مكان عمل"

  يعرفهاGuier Freuler  بأنها "ظاهرة من الظواهر العصرية التي تنشأ عن الحاجة المتزايدة للحصول عن الراحة واالستجمام، وتغيير

 7الجو واإلحساس بجمال الطبيعة وتذوقها، والشعور بالبهجة والمتعة من اإلقامة في مناطق ذات طبيعة خاصة".

  مجموع العالقات التي تترتب على سفر وعلى إقامة مؤقتة لشخص أجنبي أما األستاذ هونز كينز رئيس الجمعية الدولية لخبراء السياحة"

 8في مكان ما، طالما أن هذه اإلقامة المؤقتة ال تتحول إلى إقامة دائمة وطالما لم ترتبط هذه اإلقامة بنشاط يدر ربحا لهذا األجنبي".

 يمضون فترة زمنية محددة، وأن لهذا التفاعل أثارا اجتماعية  كما عرفت السياحة بأنها "تفاعل حضاري اجتماعي ثقافي واقتصادي بين أفراد

 9وثقافية واقتصادية بعضها إيجابي وبعضها سلبي"

إن تعريف السياحة يحتم علينا التطرق لتعريف السائح ويمكن تعريفه بأنه "أي شخص يزور مكان غير موطنه األصلي ألي سبب غير 

السائح بأنه "الشخص الذي يسافر من بيئته المعتاد إلى مكان خارجها  1991نظمة العالمية للسياحة سنة كما عرفته الم 10السعي وراء عمل يجزى منه" 

ساعة ألي غرض من األغراض سوى العمل والكسب" وقد تضمن تعريف المنظمة العالمية للسياحة  24على أن ال تتعدى المدة سنة وال تقل عن 

كما حددت لجنة خبراء السياحة بعصبة األمم  11ر السائح وبين المسافر غير السائح والمتمثلة فيما يلي:الشروط الواجب توافرها للتمييز بين المساف

 12المتحدة من هم السائحون وقامت بتعريفهم على الوجه التالي:

 األشخاص الذين يسافرون من أجل المتعة أو ألسباب صحية أو ألسباب خاصة؛ -

والدينية  اعات أو يمثلون نواحي مختلفة مثل )النواحي العلمية واإلدارية والسياسيةاألشخاص الذين يسافرون من أجل حضور اجتم -

 والرياضية .. إلخ؛

 األشخاص الذين يسافرون من أجل العمل والتجارة؛ -

 ر عن مكانساعة وتقيد هذه الجماعة على أنها جماعة خاصة بصرف النظ 24المسافرون في رحالت بحرية حتى ولو قضوا إقامة أقل من  -

 إقامتهم المعتاد إذا كان ذلك ضروريا.

 13من خالل ما سبق تتضح أهم الخصائص المميزة لمفهوم السياحة والتي تتمثل فيما يلي:

 مون فيها إلى أماكن أخرى تعتبر السياحة ظاهرة انتقال وقتية، يقوم بها عدد كبير من األفراد من دول مختلفة، فيتركون محل إقامتهم التي يقي

 م أو إلى بلدان أخرى؛داخل بلدانه

 خرى مثل مقدرة يتطلب انتقال الفرد من خالل السياحة فترة زمنية تختلف طوال أو قصرا وفقا لرغبات السائح، كما تتوقف على عوامل أ

 السائح على اإلنفاق، قوانين الدولة، تأثير عوامل الجذب السياحية، وتكاليف القامة والمعيشة في الدول المضيفة؛

 في الدولة المضيفة مستهلكا، إذ تؤدي أنماط ومعدالت استهالكه المختلفة إلى زيادة مستوى دخل الدولة؛ يعد السائح 

 ؛يقصد من السياحة إشباع االحتياجات السيكولوجية، فتكون بغرض االستجمام والترفيه أو أغراض أخرى غير الكسب المادي 

                                                      
 - ماهر عبد العزيز، صناعة السياحة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان – األردن، 2008.

- نبيل زعل الحوامدة وموفق عدنان الحميري، الجغرافيا السياحية في القرن الحادي والعشرين – منهج وأساليب وتحليل رؤية فكرية جديدة وتركيبة 

 منهجية حديثة، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان – األردن، الطبعة األولى، 2006.

- راتول محمد  وزيان بروجة علي، تقييم وتحليل التنافسية السياحية لدول شمال إفريقيا وفق مؤشر المنتدى االقتصادي العالمي )دافوس( خالل 

 الفترة )2007-2015(، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، العدد 14، 2016.

- سعيدي يحي وسليم العمراوي، مساهمة قطاع السياحة في تحقيق التنمية المستدامة حالة الجزائر، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، 

. 2013، 36العراق، العدد  –بغداد   

 - يوسف قروج وفتيحة قصاص، الفرص االستثمارية لترقية السياحة الصحراوية في الجزائر.

 - خالد كواش، السياحة: مفهومها – أركانها – أنواعها، دار التنوير للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، 2007.

- سمية بوحادة، دور التسويق السياحي اإللكتروني في ترقية السياحة، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات مؤتمر كلية الحقوق حول: القانون والسياحة، 

.2016أفريل  27-26جامعة طانطا، مصر، يومي   

- سعيداني رشيد، أهمية االستثمار السياحي في التنمية االقتصادية – دراسة حالة الجزائر، مجلة البشائر االقتصادية، جامعة بشار، المجلد الثالث، 

. 2017، 2العدد   

 - أحمد فوزي ملوخية، اقتصاديات السياحة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية – مصر، الطبعة األولى، 2007.

 - هاني نوال، تنافسية القطاع السياحي في الدول العربية، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد 13.

- علي حميدوش ورشيد هولي، الدور التنموي للسياحة في البلدان المغاربية، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، الجلد 14، العدد 18، 

2018.  

  

 - عبلة عبد الحميد بخاري، اقتصاديات السياحة، منشورات جامعة الملك عبد العزيز، السعودية، 2012، ص ص: 14-13.
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 يزيد من رصيد الدولة ك الذي يأتي جالبا لألموال لينفقها في الدولة المضيفة، فتتميز السياحة كصناعة تصديرية، حيث يمثل إنفاق المستهل

 من العملة األجنبية؛

 .ينظر إلى السياحة على أنها وسيلة تواصل واتصال ثقافي، وعامل قوي للتفاهم والصداقة بين الشعوب 

 ثانيا: أهمية السياحة

للدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث تساهم بشكل كبير في كل المجاالت  تحتل السياحة أهمية بالغة خاصة في السياسات التنموية

  1االقتصادية، االجتماعية، البيئية، والثقافية، وهي كاألتي:

 في مجاالت السياحة، تعتبر السياحة أحد األنشطة االقتصادية التي يتولد عنها دخول لمختلف عناصر اإلنتاج العاملة األهمية االقتصادية: .1

أو بصفة غير  فضال عن توفيرها لفرص عمل متنوعة سواء بصفة مباشرة من خالل العمل في الفنادق، النقل السياحي، مكاتب السفر ومدن التسلية

، وما عديد من السياحمباشرة كالعاملين في القطاعات الزراعية، الصناعية الخدمية واإلنشاءات، التي تساهم في ترقية السياحة وجعلها عامل جذب لل

 يترتب عنه من جذب رؤوس األموال سواء المحلية أو األجنبية؛

حسين نمط حياة تساهم السياحة في رفع مستوى الشعور باالنتماء الوطني من خالل التبادل الثقافي والحضاري، ت األهمية االجتماعية: .2

خالل خلق   عن تعريف الشعوب األخرى بثقافة البلد مناألفراد وتحسين مستوى معيشتهم من خالل ما يوفره قطاع السياحة من فرص عمل، فضال

 جو من التفاعل واالحتكاك بين سكان المنطقة السياحية الحاضنة والسياح، األمر الذي يخلق نوع من التبادل االجتماعي؛

لعالقات الودية دول بفضل اتساهم السياحة في تحسين العالقات بين الدول من خالل تدعيم الصداقة بين شعوب تلك ال األهمية السياسية: .3

نها أن تساهم في حل الكثير التي تنشأ بينها، كما يجب اإلشارة إلى أن النتائج اإليجابية للسياحة المحققة على المستويين االقتصادي واالجتماعي من شأ

 من المشكالت السياسية، فضال عن نشر مبادئ السالم العالمي؛

جذاب للسياح، وبهذا يتزايد تمام بقدر كبير بالبيئة، ألنه ال وجود للسياحة دون توفر محيط بيئي مالئم وتتطلب السياحة االه األهمية البيئية: .4

 الوعي بضرورة االهتمام بالبيئة وحمايتها من التلوث؛

التمويل الالزم للحفاظ  وفرتعد السياحة أداة لالتصال الفكري وتبادل الثقافة والعادات والتقاليد بين الشعوب، كما أنها ت األهمية الثقافية: .5

 ة على البيئة. على التراث والمواقع األثرية والتاريخية، التي تعد جزءا من ذاكرة وثقافة البلدان المضيفة، كما أنها ترسخ ثقافة المحافظ

 ثالثا: مقومات السياحة

 2ترتكز السياحة علة مجموعة مقومات طبيعية، بشرية، مادية، تتمثل فيما يلي:

 لسياح؛اوتمثل كل الظروف المناخية وتمايز الفصول، مناطق دافئة، حمامات معدنية ... أي كل مظاهر جذب  الطبيعية:المقومات  .1

لثقافات والعادات لدى اوتتمثل في الجوانب التاريخية كاآلثار، المعالم، الشواهد، األطالل، الفنون الشعبية المختلفة، المقومات البشرية: .2

 السكان؛

القطاعات  وتتمثل في مدى توفر البنى التحتية، كالمطارات النقل البري والجوي، ومدى تطور مختلف ة والخدمية:المكونات المادي .3

 والتسلية. الصناعية، التجارية، البنوك، العمران ... ومدى توفر الخدمات المكملة كالبريد، اإلطعام الفنادق، المقاهي، مراكز الترفيه

ائية على مختلف دول المختلفة على تشجيع السياحة بما تقدمه من تسهيالت ومستوى لألسعار، وقدرة دعكما تعتمد السياحة على قدرات ال

جوانب وسائل اإلعالم من أجل جذب السائحين، مواصالت سهلة أمن واستقرار ورعاية صحية كاملة وحسن معاملة وقدرة على إبراز جميع ال

 غباتهم.والخصوصيات التي تهم السائحين بمختلف فئاتهم ور

 رابعا: أنواع السياحة

 تصنف السياحة وفق عدة معايير وكل معيار منها يشمل مجموعة من األنواع يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:

  3وتنقسم إلى ثالثة أنواع هي: أنواع السياحة حسب معيار المنطقة الجغرافية: .1

 :ناطق الدولة الواحدة مع موتعني سفر أو انتقال مواطني الدولة داخل حدود بلدانهم كما تشمل انتقال السائحين داخليا بين  السياحة الداخلية

 القيام بإنفاق العملية المحلية؛

 :نطقة الدول اإلفريقية، هي السفر والتنقل بين عدة دول متجاورة تكون منطقة سياحية واحدة مثل منطقة الدول العربية، م السياحة اإلقليمية

 دول المغرب العربي، دول اإلتحاد األوربي؛

 :ة وعادات أهلها ونمط وهي انتقال األفراد أو السياح انتقاال مؤقتا من بلد آلخر من أجل السياحة واكتشاف بلدان جديد السياحة الخارجية

 المعيشة السائد ألفرادها.

 4وتنقسم إلى عدة أنواع هي: أنواع السياحة حسب معيار الهدف: .2

 :كن الدينية وتاريخيها تعرف بأنها ذلك التدفق المنظم من السياح القادمين من الداخل أو الخارج بهدف التعرف على األما السياحة الدينية

 لدولة؛الدين أو المعتقد أو ذاك فهي سياحة تقليدية معروفة تمثل مصدرا للتعرف على التراث الديني ل وما تمثله من قيم روحية لهذا

 :دة التخصص ويرتبط هذا النوع من السياحة بأنواع أخرى من السياحة كسياحة المعارض زمن عوامل ظهورها هو زيا سياحة المؤتمرات

اءات العلمية والمهنية تركيب االجتماعي والتطور التكنولوجي األمر الذي يؤذي إلى كثرة عقد اللقالعلمي والمهني وما يترتب على ذلك من تغير في ال

 والثقافية؛

 :لعيون واآلبار الكبريتية تعد السياحة العالجية من األنواع الهامة للسياحة الحديثة خصوصا في الدول التي تتمتع بوجود ا السياحة العالجية

خدام حمامات اء من بعض األمراض كما ترجع أهمية هذا النوع من السياحة للعودة إلى الطب الطبيعي عن طريق استالتي تساعد وتشجع على الشف

 الرمال وعيون المياه الساخنة وأشعة الشمس .. وغيرها؛

 :خرى للسياحة األ وهي االنتقال المؤقت لألفراد في أوقات فراغهم بغرض الترفيه على الرغم من أن معظم األشكال السياحة الترفيهية

 تتضمن ترفيها إال أن هذا النوع يقتصر فقط بتحقيق أهداف متعلقة باالسترخاء واالستجمام. 

                                                      
- إلهام يحياوي وليلى بوحديد، أهمية التعليم السياحي والفندقي في صناعة السياحة: التجربة األردنية نموذجا، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى 

 10-9لجزائر، يومي االدولي حول: الصناعة السياحية في الجزائر بين الواقع والمأمول نحو االستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة جيجل، 

  .2016نوفمبر 

 - عبد الرزاق موالي لخضر وخالد بورحلي، متطلبات تنمية القطاع السياحي الجزائري، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، العدد الرابع، 2016.

- عمر بوجميعة وبالل معوج، واقع وتحديات االستثمار السياحي في الجزائر، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول: الصناعة السياحية 

  .1620نوفمبر  10-9من التجارب الدولية الرائدة، جامعة جيجل، الجزائر، يومي  في الجزائر بين الواقع والمأمول نحو االستفادة

حميدة بوعموشة وخالد سالمة، السياحة خيار إستراتيجي لتحقيق التنمية في الجزائر في ظل تنويع االقتصاد، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى 

 10-9لجزائر، يومي اوالمأمول نحو االستفادة من التجارب الدولية الرائدة، جامعة جيجل، الدولي حول: الصناعة السياحية في الجزائر بين الواقع 

.2016نوفمبر   
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 1تنقسم إلى ثالثة أنواع هي: أنواع السياحة حسب مناطق الجذب السياحي: .3

 :حة غالبا ما تكون دائمة إذا تاحف، وهذه السياوتشمل هذه السياحة زيارة األماكن التاريخية والمواقع األثرية والدينية والم السياحة الثقافية

 ما توفرت الظروف المناخية المالئمة لحركة السياح وتنقالتهم؛

 :ئية، ولكن يعد المناخ وهي سياحة متعددة الوجوه: مناخية، نباتية، طبيعية، ومتنوعة األغراض: ترويجية وعلمية وإستشفا السياحة الطبيعية

 ل؛عنصرها األساسي ومحركها الفعا

 :ن سياحة المدن وهي سياحة متعددة الجوانب، فهي سياحة عالقات اجتماعية وسياحة ترويج وترفيه عن النفس وربما تكو سياحة اجتماعية

 ضمن هذه السياحة.

 المحور الثاني: السياحة اإلسالمية: قراءة في المفهوم األبعاد والمكونات

 أوال: مفهوم السياحة اإلسالمية

تستهدف السياحة اإلسالمية باألساس األشخاص ذوي المعتقدات اإلسالمية بوجه خاص، كما يمكن أن تستهدف أيضا كل من خالل التسمية 

وغيرها  األشخاص على الصعيد العالمي حتى غير المسلمين، وذلك لعدة أسباب مثل التسعير العادل والسالم واألمن والبيئة الودية لألسرة والنظافة

بهم وقد تعددت المصطلحات المستخدمة للداللة على مفهوم السياحة اإلسالمية سواء في النظرية أو الممارسة السياحية، فنجد من األمور التي قد تجذ

مع ذلك مصطلحات مثل السياحة الحالل والسياحة الملتزمة بمبادئ الشريعة والسياحة المالئمة للمسلمين هي األكثر شيوعا وتستخدم بشكل مترادف، و

المصطلحات ال تعكس تعريفا واحدا شامال ومفهوما على المستوى العالمي، وعالوة على ذلك هناك بعض المصطلحات ذات الصلة مثل فإن كل هذه 

 2"الضيافة الحالل" و "الفنادق المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية" و "السياحة الحالل" بشأن الخدمات في هذا القطاع.

أنها النشاطات واإلقامة التي تعتمد تعاليم الشريعة اإلسالمية، إذ ال اختالط في المواقع السياحية بين  يمكن تلخيص السياحة الحالل في

وجود الرجال والنساء، وال تقديم للمشروبات الروحية أو األغذية المحرمة، فضالً عن خلو المواقع السياحية من رقص الديسكو وصاالت القمار، و

% من السياح المسلمين يرغبون في خدمات 51وقد ال تبدو الشروط صعبة، إن علمنا أن  .مراعاة أوقات الصالةمساجد ضمن المرافق السياحية و

 110مليون سائح، منهم  200السياحة الحالل، وأن عائدات هذا القطاع تتنامى بشكل كبير، بعد أن وصل عدد السياح، العام الماضي، إلى مليار و

ليار دوالر. وكانت صدارة الجذب وقتذاك لماليزيا. ويتوقع معهد دراسات المواصفات األميركي نمو هذا القطاع حتى م 150ماليين سائح مسلم، أنفقوا 

 3% سنوياً.4.7بنسبة  2020عام 

 4:ويمكن تقديم تعريف للسياحة اإلسالمية وفق ثالثة مناظير هي المنظور االقتصادي، المنظور الثقافي، والمنظور الديني المحافظ كما يلي

 :يركز المفهوم االقتصادي للسياحة اإلسالمية على إدراج أسواق ووجبات سياحية جديدة، وهذا المفهوم من بين المفاهيم  المفهوم االقتصادي

الرئيسيون في مجال أكثرها إدراكا من أفراد هذه المجتمعات، فيعتبر الفاعلون األكثر طرحا للنقاش في البلدان اإلسالمية وغير اإلسالمية كما أنه من 

 السياحة أن الدول اإلسالمية من األسواق السياحية الناشئة التي تتوفر على إمكانات اقتصادية وديموغرافية ووجهات مهمة؛

 :البرامج  لدينية واإلسالمية فييتضمن المفهوم الثقافي للسياحة اإلسالمية الرؤى واألفكار التي تحدد إدراج المواقع الثقافية ا المفهوم الثقافي

قع األقل استهالكا السياحية مع عناصر "بيداغوجية" وبناء الثقة بالنفس، وتتجلى غايته في تشجيع إعادة التوجيه في الوجهات السياحية من الموا

 والمشحونة بالثقافة الغربية نحو المواقع اإلسالمية التاريخية والدينية والثقافية؛

 :ناصر نمط عفيمكن لدمج  المحافظة الدينية للسياحة اإلسالمية على التفسير والفهم المحافظ لإلسالم،يستند مفهوم  المفهوم الديني المحافظ

ية بيئية محافظة الحياة اإلسالمية المحافظة للغاية بصناعة السياحة الحديثة تقديم خيارات وفضاءات ومجاالت سياحية جديدة ومن أجل سوق سياح

التيار السياحي القائم  لمين، فإن إدخال مفهوم المحافظة الدينية في التخطيط السياحي كخيار إضافي وكإدراج فيومتواصلة النمو في بالد العرب والمس

 بالفعل أن يكون له أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي.

ل والرزم السياحية عن إن السياحة اإلسالمية ال تختلف في مكوناتها الرئيسية مثل الفنادق والمطاعم والنقل والخدمات اللوجيستية والتموي

ما بسبب متطلبات اإلسالم، مكونات نظيرتها التقليدية، إال أن تقييم قيمة المنتجات السياحية في حالة السياحة اإلسالمية ينطوي على عملية مختلفة تما

حم الخنزير وغيرها من والقمار واستهالك لوهذه المتطلبات هي االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية، وفي ابسط مستوياتها هذه المبادئ "تحرم الزنا 

يؤدي صلواته الخمس  األطعمة الحرام واالتجار في الخمور أو شربها وارتداء المالبس غير الالئقة"، باإلضافة إلى ذلك يتوقع المسلم النموذجي أن

بذير غير سلمين كذلك تجنب االستهالك والتالمفروضة عليه في بيئات نظيفة وأن يصوم شهر رمضان، وفي التعاليم اإلسالمية يفترض من الم

اجاتهم دون التعرض ألي الضروريين، إن الهدف الرئيسي للسياحة اإلسالمية مبدئيا هو إرضاء السياح الذين يبحثون عن الوجهة التي يمكنها تلبية احتي

ى السوق وفقا لتي تم تصميمها وإنتاجها وعرضها علموقف محرج يتعارض وقناعاتهم، فهي تشمل جميع المنتجات والخدمات ذات الصلة بالسياحة وا

فر السياح المسلمين الذي سللشريعة اإلسالمية. والسياح المسلمون غالبا ما يسافرون رفقة أفراد األسرة وبالتالي فإن هذا المفهوم يحول حون احتياجات 

الحتياجات الدينية ادمات والمرافق التي تلبي على األقل البعض من يسعون في الغالب إلى بيئة مريحة لألسرة. وتصنف جميع الوجهات التي توفر الخ

ة الحالل المصممة للزوار المسلمين في خانة وجهات صديقة. ألن بوسع السياح أن ينعموا باألمن واألمان في مثل هذه الوجهات ويستمتعوا باألنشط

 خصيصا لألسرة والتمتع بوقت جيد دون أي مصدر قلق.

دافع وراء انخراط المسلمين في النشاط السياحي عاما )مثل ممارسة األعمال التجارية أو زيارة األصدقاء واألقارب( أو ويمكن أن يكون ال

سالمية وعبادة السعي إلى تحقيق أهداف وأنشطة شخصية )التعليم والتسوق( أو الترفيه أو دوافع إسالمية محددة كنشر رسالة اإلسالم والقيم والثقافة اإل

                                                      
- صالح زين الدين، دراسة لفرص وتحديات التنمية السياحية المستدامة في مصر، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات مؤتمر كلية الحقوق حول: القانون 

.2016أفريل  27-26طا، مصر، يومي والسياحة، جامعة طان  

- منظمة التعاون اإلسالمي،مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك(، السياحة الدولية في البلدان 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: اآلفاق والتحديات 2015،  أنقرة، 2015.

الرزاق، السياحة الحالل: اهتمام عالمي متزايد لجذب العرب والمسلمين، نقال عن الموقع اإللكتروني:  عدنان عبد -

https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/7/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D

8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84--

%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-

%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86 
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خالل مناسك الحج والعمرة( وتعزيز أواصر صلة الرحم. ومعظم الدوافع العامة شائعة بين المسلمين وغير المسلمين، إال أن بعض دوافع  هللا )من

   1محرمة. السياحة التي تثير المتعة واإلسراف والتبذير تعتبر غير مقبولة وفقا للعقيدة اإلسالمية، وهذا الدوافع يمكن اعتبارها غير إسالمية أو

 ثانيا: المكونات الرئيسية للسياحة اإلسالمية

 2تتكون السياحة اإلسالمية من خمسة مكونات رئيسية هي:

 :و لعب القمار وما أتشمل بعض المؤشرات الرئيسية للفندق اإلسالمي ما يلي: عدم تقديم المشروبات الكحولية  الفنادق الملتزمة بالحالل

في كل غرفة  شابهه من المحرمات في الدين اإلسالمي، وتوفير الطعام الحالل فقط والمصاحف وسجادات الصالة وبوصلة تشير إلى اتجاه القبلة

تماد على التمويل ه بشكل يتعارض مع اتجاه القبلة وتوفير غرف للصالة، ولبس الموظفين أللبسة محافظة، واالعوتصميم موضع األسرة ودورات الميا

 اإلسالمي، وتوفير مرافق ترفيهية خاصة بالرجال وأخرى بالنساء منفصلة عن بعضها؛

 :)روبات الكحولية : النظافة وعدم تقديم المشتشمل المؤشرات الرئيسية للنقل الحالل ما يلي النقل الملتزم بالحالل )الخطوط الجوية

 والمنشورات التي تتعارض مع تعاليم اإلسالم؛

 :مية، مع عدم تقديم يجب أن تكون األغذية المقدمة في المطاعم حالال وأن يتم ذبح الحيوانات على الطريقة اإلسال منشآت الطعام الحالل

 أية مشروبات كحولية في مثل هذه المنشآت؛

 اك زيارات يجب أن يكون محتوى رزم الجوالت السياحية قائما على مواضيع إسالمية، بحيث تكون هن السياحية الحالل: رزم الجوالت

 إلى المساجد واآلثار اإلسالمية وتنظيم فعاليات خالل شهر رمضان؛

 :ع مبادئ الشريعة الطيران متسقة م يجب أن تكون الموارد المالية ال خاصة بالفنادق والمطاعم ووكاالت السفر وشركات التمويل الحالل

مشروع كما أنه يحضر اإلسالمية وبشكل عام، يتطلب التمويل اإلسالمي المشاركة في تقاسم الربح والخسائر بين جميع األطراف التي تشترك في هذا ال

 التعامل بالفائدة.

 ثالثا: العوامل المحددة لخيار السائح المسلم

جمالي والتجربة يت بشكل مشترك بين دينار ستاندرد وكريسانت ريتنغ، فإن الطعام الحالل والسعر اإلحسب دراسة استقصائية عالمية أجر

متداخلة للتأثير على ( العوامل ال01المالئمة للمسلم أمور مصنفة من بين أفضل ثالثة احتياجات للسائح المسلم في سوق السياحة ويبين الشكل رقم )

 هاتهم السياحية.السياح المسلمين في اختيارهم لوج

 (: أهم العوامل المحددة لقرار السياح المسلمين عند السفر من أجل الترفيه01الشكل رقم )

 
سياحية فحسب هذا ( العوامل المتداخلة للتأثير على السياح المسلمين في اختيارهم لوجهاتهم ال2016ويتناول مسح وارد في الكومسيك ) 

دمات ة اإلجمالية لهذه الخفي المائة من المستجوبين(، التكلف 65المسح تصدرت العوامل الثالثة المتمثلة في توفير خدمات السياحة المالئمة للمسلمين )

النسبة للمشاركين في في المئة من المستجوبين( قائمة العوامل ذات األهمية القصوى ب 31في المائة من المستجوبين(، وودية السكان المحليين ) 48)

صنف عاملي القرب  خيرالمسح، تلتها مواقع التراث اإلسالمي، أنشطة وأماكن جذب األطفال، أماكن جذب ثقافية، األنشطة الشاطئية والمائية، وفي األ

وامل التسعة التي شملها الجغرافي وتوفير األنشطة الرياضية كأقل العوامل تأثيرا على قرارات اختيار الوجهات السياحية للسياح المسلمين من بين الع

 المسح وهي موضحة في الجدول التالي:

 

 سلم(: األهمية النسبية للعوامل المحددة لخيار السائح الم01الجدول رقم )  

                                                      
سياحة الدولية الاعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك(، منظمة التعاون اإلسالمي،مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتم -

 .2017،  أنقرة، 2017في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: اآلفاق والتحديات 
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 المحور الثالث: واقع وأفاق السياحة اإلسالمية عبر العالم

ية أو عدد السياح على مدى العقود القليلة الماضية، شهد النشاط السياحي العالمي نموا كبيرا ومتواصال سواء من حيث اإلرادات السياح

ن النشاط السياحي العالمي النطاق لتشمل كل بقاع المعمورة تقريبا، كما أالوافدين، وهذا ما نتج عنه آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية واسعة 

لعالمية، فقد ارتفع عدد ايولد فوائد اقتصادية جمة تعود بالنفع على البلدان المستضيفة للسياح وبلدان إقامتهم على حد سواء. ووفقا لمنظمة السياحة 

في المئة،  4.4، أي بمتوسط معدل نمو سنوي قدره  2016مليون في سنة  1235ليصل إلى  2011مليون سنة  998الوافدين من السياح الدوليين من 

ألسعار الجارية للدوالر مليار با 1220مليار دوالر إلى  1073كما ارتفعت خالل الفترة ذاتها العوائد الناجمة عنهم، أي عائدات السياحة الدولية من 

 988و ما يعادل أمليار دوالر لليوم  3.34ما يناهز  2016في المئة، وبلغت عائدات السياحة في  2.6األمريكي، أي بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 

 دوالر لكل سائح وافد.

 أوال: وضع السياحة اإلسالمية

ضي تعتبر السياحة اإلسالمية ظاهرة حديثة في مجال صناعة السياحة العالمية سواء من الناحية النظرية أو العملية، فقد كانت في الما

اعات مرتبطة فقط بالحج والعمرة، لكن منذ عهد قريب شهد سوق السياحة تدفقا غير مسبوق للمنتجات والخدمات المصممة خصيصا لتلبية احتياجات قط

برز كأحد األعمال والترفيه ذات الصلة بالسياح المسلمين في جميع أنحاء العالم، وقد شهد سوق السياحة اإلسالمية توسعا سريعا على مر السنين و

)باستثناء نفقات  2006مليار عام  80مليار دوالر مقابل حوالي  145مبلغ  2014أسرع القطاعات نمو في سوق السياحة العالمية، بحيث سجلت عام 

سالمية واصلت سوق السياحة اإل 2015% خالل هذه الفترة، وفي 81مليار دوالر( وهو ما يمثل زيادة كبيرة بلغت  25إلى  20الحج والعمرة من 

بمعجل نمو  2021مليار دوالر في  243مليار دوالر، ومن المتوقع أن يبلغ حجم هذه السوق  151% وبلغت  4.9العالمية نموها بتسجيل نمو قدره 

 1%. 8.3سنوي قدره 

إلسالمي وفي اون اوتعكس معدالت النمو السنوي المركب المتوقعة صورة تفاؤلية حول نمط سوق السياحة اإلسالمية في دول منظمة التع

% بنسبة  6.7لمي البالغ %، وهو رقم يفوق المتوسط العا 9.7العالم، فمن المتوقع أن يزداد معدل النمو المتوقع في الدول األعضاء في المنظمة بنسبة 

قليل من شأن األهمية المي عدم التنقاط مئوية )أنظر الشكل رقم (، وفي هذا اإلطار يتعين على الدول اإلسالمية األعضاء في منظمة التعاون اإلس 3

 االقتصادية لقطاع السياحة اإلسالمية باعتبارها عامال من عوامل التمكين لنمو اقتصادي.

 2020 -2014( في حجم سوق السياحة العالمية والسياحة اإلسالمية %(: معدالت النمو السنوي المركب المتوقعة )02الشكل رقم )

 
يها الدول األعضاء إن النمو في أنشطة السياحة اإلسالمية يوجهه بصورة رئيسية النمو الناتج عن بعض المناطق الجغرافية التي تتمركز ف

لشرق األوسط وشمال في منظمة التعاون اإلسالمي، فالتوزيع اإلقليمي لسوق السياحة اإلسالمية العالمية يعكس مدى تمركزها بشكل كبير في منطقة ا

نفقات السياحة  في المائة من إجمالي 53بحصة  2015فقد استأثرت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل عام  (03)أنظر الشكل رقم إفريقيا 

ربع لجغرافية األافي المائة على التوالي وبالمقابل سجلت حصص المناطق  14و  16الصادرة عن السياح المسلمين، وتلتها أوربا وشرق أسيا بحصتي 

في المائة(  3سيا )أفي المائة( وجنوب  5في المائة( وأفريقيا جنوب الصحراء ) 7في المائة، وحصص هذه المناطق كاألتي: أسيا الوسطى ) 10أقل من 

 في المائة(. 2وأمريكا الشمالية )

 

 

 

 

 

 

                                                      
-  Thomson Reuters and Dinar Standard, 2016. 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          688 

 

 2015( التوزيع اإلقليمي لسوق السياحة اإلسالمية لسنة 03الشكل رقم )

 
 الرئيسية للسياحة اإلسالمية ثانيا: األسواق

مسون رويتيرز تعتبر دول منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة السوق الرئيسي صناعة السياحة اإلسالمية على الصعيد العالمي، فحسب تو

ائة في الم 72( فقد كانت دول منظمة التعاون اإلسالمي مصدرا لحصة Thomson Reuters and Dinar Standard, 2016ودينار ستاندارد )

تفاوت عبر ربوع ممن اإلنفاق العام على منتجات وخدمات السياحة اإلسالمية ومع ذلك تبقى أرقام السياح المسلمين ونفقات السياحة موزعة بشكل 

 36مقنعة بلغت ة دول منظمة التعاون اإلسالمي، ومن بين هذه البلدان برزت الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي كأفضل البلدان أداءا بحص

 في المائة من السكان المسلمين في العالم؛ 3في المائة من إجمالي نفقات السياح المسلمين، رغم أنها ال تمثل إال 

 19.2جاءت المملكة العربية السعودية على رأس قائمة أفضل عشر أسواق للسياحة اإلسالمية على الصعيد العالمي بمبلغ قدره  2015وفي 

مليار  7.2مليار دوالر( ثم إيران ) 9مليار دوالر( والكويت ) 11.7مليار دوالر( وقطر ) 15.1تلتها كل من اإلمارات العربية المتحدة )مليار دوالر، 

مليار دوالر(  6.6دوالر( واستأثرت هذه األسواق بأكثر من نصف إجمالي نفقات السياحة اإلسالمية ومن جهة أخرى احتلت روسيا المرتبة الثامنة )

مليار دوالر( من حيث نفقات السياحة اإلسالمية خالل سنة  4.8مليار دوالر( ونيجيريا ) 5.3اعتبارها دولة ذات أقلية مسلمة مكانة عن تركيا )ب

 (.03وهي موضحة في الجدول رقم )20151

 2015(: أفضل عشرة أسواق للسياحة اإلسالمية من حيث النفقات لسنة 03الجدول رقم )

 
 ت الرئيسية للسياحة اإلسالميةثالثا: الوجها

على مر السنين أطلقت العديد من المؤسسات مبادرات رامية إلى وضع معايير خاصة لتقييم أداء الوجهات السياحية وفيما يتعلق باالمتثال 

ت ريتينغ واحدا من المبادرات ( لشركتي ماستر كارد وكريستانGMTIلمتطلبات السياحة اإلسالمية وتصنيفها يعتبر مؤشر السفر العالمي للمسلمين )

السياحية، إلى الرائدة واألكثر شهرة في هذا المجال. يتكون هذا المؤشر من العديد من العوامل التي تتدخل لتشكيل تجربة السياح المسلمين في وجهاتهم 

 2أحد عشر معيارا للوجهة السياحية موزعة على أربعة مجاالت هي:

 لسالمة العامة؛ويتضمن ثالثة معايير هي: الزوار المسلمون الوافدون، وجهة مالئمة لألسر، المسافر المسلم وا وجهة آمنة لسفر آمن: .1

اكن مخصصة للصالة، ويتضمن أٍربعة معايير هي: الخيارات الغذائية والتأمين الحالل، الولوج ألم الخدمات والمرافق المالئمة للمسلمين: .2

 مرافق المطارات، خيارات السكن؛

 ويتضمن معيارين هما: الوعي باحتياجات السياح المسلمين والتواصل، سهولة التواصل؛ التواصل: .3

 ويتضمن معيارين هما: الربط الجوي، السفر بدون تأشيرة. سهولة الوصول: .4

ة وإندونيسيا بمعدلي المتحدوتلتها كل من اإلمارات العربية  82.5اعتلت ماليزيا القائمة برقم تراكمي بلغ  2017وحسب نتائج المؤشر لعام 

لعالمي أعضاء ( أن تسعة من بين أفضل الوجهات السياحية اإلسالمية العشر على الصعيد ا04على التوالي  يتضح من الجدول رقم ) 72.6و  76.9

لك المرافق والخدمات ذحالل بما في في منظمة التعاون اإلسالمي، وبالنظر غلى كون المنظمة تتمتع بميزة نسبية ترجع أساسا إلى توفر بيئة مناسبة لل

من البيئة السياحية  المالئمة للمسلمين فإن األمر ليس مفاجئا، ومع ذلك هناك حاجة ماسة لوضع سياسات وتدابير استباقية في هذه الدول لالستفادة

ة نعاني من نقص في ير إلى أن معظم دول المنظمالمتماشية مع تعاليم اإلسالم المتوفرة وتحويل ميزتها النسبية إلى ميزة تنافسية، فالمعطيات تش

 االحتياجات األساسية وإستراتيجيات متسقة للرفع من جاذبيتها إلى أقصى حد للسياح المسلمين.

 وفي المقابل حققت العديد من البلدان ذات األقلية المسلمة تقدما كبيرا في تلبية حاجيات ومتطلبات السياح المسلمين ومن بين هذه الدول

مجال عتبر كل من سنغافورة وتايالند والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وهونغ كونغ أفضل خمسة وجهات غير منتمية لمنظمة التعاون اإلسالمي في ت
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كنتيجة تراكمية تصنف سنغافورة تصنيفا أفضل حتى من بعض دول المنظمة مثل البحرين وإيران، وفي  67.3السياحة اإلسالمية، وبرقم قدر بــ 

ي بعض الواقع تتميز معظم وجهات السياحة اإلسالمية خارج منظمة التعاون اإلسالمي ببنية تحتية ومنتجات سياحية ممتازة، وبالتالي فهي تحتاج ف

 األحيان لتغييرات طفيفة جدا في إستراتيجياتها لتلبية احتياجات السياح المسلمين.

 

 ية في دول منظمة التعاون اإلسالمي والدول غير األعضاء فيها(: أفضل عشر وجهات للسياحة اإلسالم04الجدول رقم )

 
 رابعا: التحديات والفرص أمام السياحة اإلسالمية

ية ال تزال مجزأة تعتبر السياحة اإلسالمية ظاهرة حديثة النشأة، وعلى الرغم من كل التطورات اإليجابية إال أن سوق السياحة اإلسالم

واجهتها. وأسفر الدخل ومستوى الوعي والموقع، فهذه تعتبر من بين العقبات الرئيسية التي يتعين العمل على م بتنوع معنى مصطلح حالل ومستوى

شكل جيد، وكان بمسح استهدف ممثلين عن قطاع أماكن اإلقامة )أي المؤسسات الفندقية( في دول منظمة التعاون اإلسالمي عن نتائج توضح األمور 

ة وحسب نتائج المسح، تحديات التي يواجهها أصحاب الفنادق في اعتماد السياحة اإلسالمية في الدول األعضاء في المنظمالمسح مصمما لتحديد أبرز ال

في  39ن من فنادقهم )في المائة( ثم بنسبة متقاربة خطر نفور السياح غير المسلمي 40احتلت اإلجراءات المتعلقة على شهادة حالل قائمة التحديات )

وظفين وتكييف كر حوالي ثلث المستهدفين بالمسح عوائق ذات صلة بالتكاليف المرتبطة بالحصول على شهادات الحالل وتدريب المالمائة(، كما ذ

لخمور من أبرز افي المائة( أن خسارة عائدات  24المرافق حتى تصير مالئمة لمنتجات وخدمات السياحة اإلسالمية، فيما أشار ربع المستجوبين )

ي عمليات صنع السياسات فتعيق االلتزام بمعايير السياحة اإلسالمية، إن النتائج المشار إليها سلفا من شأنها أن تكون عامال مساعدا التحديات التي 

 سعيا وراء تنمية قطاع السياحة اإلسالمية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

( السابق الذكر، يمكن تصنيف بعض التحديات التي تعيق عملية تنمية 2017) وبناءا على ما هو متوفر من األدبيات وتقرير الكومسيك

 1السياحة اإلسالمية في الدول األعضاء في المنظمة والفرص المتاحة أمام هذه الدول كما يلي:

 

 وتتمثل فيما يلي:تحديات السياحة اإلسالمية:  .1

  :ية، كما أنه ال وشهادات عالمية موحدة تخص الحالل في الصناعة السياحال توجد أية معايير عدم وجود معايير وشهادات عالمية موحدة

 توجد هيئة رسمية على مستوى الدول اإلسالمية تمنح الشهادات للفنادق والوجهات وفقا لمتطلبات الشريعة اإلسالمية؛

 :ية  موارد مالية كافية، وربما تتلق السياحة اإلسالمباعتبارها أحد أهم العناصر الناشئة حديثا في صناعة السياحة العالمية، لم  القيود المالية

 ه المتزايد؛سيدفع تزايد قصص النجاح بالمستثمرين إلى إيالء االهتمام الواجب بهذا القطاع الناشئ من خالل النظر في إمكاناته وحجم سوق

 :اب اجتماعية وثقافية القطاع السياحي مشكلة ألسبفي كثير من البلدان ذات الغالبية المسلمة، يعتبر تشغيل اإلناث في  التنوع االجتماعي

تشكل بدورها عائقا أمام تنمية  مختلفة، وتتأثر نسبة كبيرة من القوة العاملة المسلمة على الصعيد العالمي بالترتيبات المتعلقة بنوع الجنس القائمة والتي

 السياحة اإلسالمية؛

 :معتقدات اإلسالمية وأثرها ناك فوارق مهمة فيما بين الدول اإلسالمية بشأن فهم القيم واله التفاوتات في تأثير القيم والمعتقدات اإلسالمية

ه بعض دول المنظمة على األفراد، وتنعكس هذه التفاوتات القائمة أيضا على سياساتها الخاصة بتنمية قطاعها السياحي. ففي الوقت الذي تتعامل في

 ه، تتحلى بعضها بنوع من التحفظ وال تبدي اهتماما بهم؛بأريحية تجاه السياح وترحب بهم على أحسن وج

 وتتمثل فيما يلي:فرص السياحة اإلسالمية:  .2

 ية التحية والبيئة األساسية : بما أن العديد من الدول اإلسالمية تتوفر بالفعل على البنالمقومات السياحية اإلسالمية من أجل النمو االقتصادي

احة اإلسالمية أن يلعب دورا فبإمكانها أن تستفيد أكثر في سوق السياحة اإلسالمية، ولذلك فإن من شأن تنمية قطاع السيلتلبية متطلبات السياح المسلمين 

 حيويا في النمو والرخاء االقتصاديين في هذه البلدان؛

 يدية مع األنشطة لدينية التقل: هناك فرص أمام الدول اإلسالمية لدمج األسفار بغرض الحج وتجارب السفر االمنتجات السياحية المبتكرة

إن هناك فرصة أكبر فالمتعلقة بالثقافة والتراث لتحضير رزم سياحية فريدة ومبتكرة، وبالنسبة للوجهات التي تتوفر على مواقع تراثية وإسالمية، 

 لتطوير إمكاناتها وتسويقها من خالل تصميم برامح سياحية ثقافية مالئمة للمسلم؛

 المات التجارية يوفر االنترنت ووسائل اإلعالم االجتماعية منصة اتصال هامة لتقديم وتحديد وتسويق العاعية: وسائل اإلعالم االجتم

 والخدمات الخاصة بالسياحة اإلسالمية لفئة أكبر من الجمهور المستهدف. 

 خامسا: سبل تفعيل السياحة اإلسالمية في الدول اإلسالمية
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ياحة اإلسالمية على مستوى الدول اإلسالمية يتطلب توافر جملة من الشروط والمتطلبات، يمكن إن تحقيق وثبة في تطبيق مبادرات الس

 1إيجاز أهمها فيما يلي:

مبادئ التوجيهية : هناك حاجة للعمل على خلق نماذج وإيجاد الطرق والوسائل لتنسيق السياسات والتنسيق السياسات والمبادئ التوجيهية .1

 تعزيز تنمية السياحة اإلسالمية وتعاون أفضل بين الدول اإلسالمية؛للسياحة اإلسالمية من أجل 

مارات العربية : توجد بعض التجارب اإلسالمية الناجحة مثل ماليزيا وتركيا واإلتبادل الخبرات والتجارب لتطوير السياحة اإلسالمية .2

من حيث األداء السياحي  اق السياحة اإلسالمية الناشئة وأفضل البلدانالمتحدة، اندونيسيا، لذلك ينبغي لتيسير نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين أسو

 اإلسالمي؛

قرار السياسي السالم واألمن هما العنصرين األكثر أهمية للتنمية السياحية، وبسبب عدم االست التعاون من أجل صنع صورة إيجابية: .3

لى ذلك فإن ظاهرة علبية لهذه البلدان في وسائل اإلعالم العالمية، وعالوة والصراعات األهلية في بعض البلدان اإلسالمية، هناك عموما نظرية س

لدعاية اإلعالمية اإلسالموفوبيا هي أيضا في ارتفاع في جميع أنحاء العالم وهناك حاجة للعمل المشترك والتعاون على مستوى المنظمة لمواجهة ا

الثقافة والعمارة والفن، وهذا لن براز القيم الثقافية والدينية وإسهامات المسلمين في التاريخ والسلبية ومعالجة ظاهرة اإلسالموفوبيا المتناهية من خالل إ

 يساعد على بناء صورة إيجابية ولكن أيضا على تمهيد الطريق لتنمية السياحة اإلسالمية؛

ة لتقديم وإعالن ى مستوى الدول اإلسالميهناك حاجة لمؤتمرات خاصة وورشات أعمال ومنتديات عل تنظيم الفعاليات السياحية اإلسالمية: .4

سوق السياحة اإلسالمية  المنتجات والخدمات ذات الصلة بالسياحة اإلسالمية، وعالوة على ذلك ينبغي أيضا تنظيم مناسبات لجمع الفاعلين الرئيسيين في

 المشتركة؛ لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وطرح األفكار حول السياسات واإلستراتيجية المستقبلية

ة السياحية اإلسالمية، يمكن لوسائل اإلعالم أن تلعب دورا هاما في تعزيز ونشر األنشط استخدام وسائل اإلعالم لترويج السياحة اإلسالمية: .5

مية المشهورة سالوتحقيقا لهذه الغاية ينبغي للدول اإلسالمية التفكير في إنشاء قنوات فضائية متخصصة ونشر طبعات خاصة من مجالت السياحة اإل

 وإطالق حمالت على نطاق واسع في وسائل التواصل االجتماعي؛

ة من السياحة : نظرا لكونها مصدر األسواق والمستفيدتصميم إستراتيجيات وخطط رئيسية طويلة األجل لتطوير سوق السياحة اإلسالمية .6

ة المستدامة على المستوى تستند على األدلة لتطوير قطاع السياحة اإلسالمي اإلسالمية، ينبغي للدول اإلسالمية تطوير إستراتيجيات طويلة األجل شاملة

 الوطني.

 2باإلضافة إلى ما سبق يجب على الدول اإلسالمية القيام بما يلي:

 :لشريعة قة لمبادئ ااتخاذ التدابير الالزمة ضمان أن تكون جميع المنتجات والخدمات المقدمة للسائح الواعي بالحالل مواف ضمان الحالل

 اإلسالمية؛

 :تدريب وتثقيف وإعالم الموظفين والمرشدين حول القيم والتعاليم اإلسالمية؛ تدريب الموظفين 

 :ذية الحالل إعداد خرائط مطبوعة أو تطوير تطبيقات تشير إلى مواقع المساجد أو مرافق الصالة والمطاعم ذات األغ تسهيل الوصول

 والخدمات األخرى ذات الصلة؛

 ون قادرة على تصميم يتعين على مسوقي الوجهات السياحية تحديد وتناول الثقافة اإلسالمية لجنسيات مختلفة لتك هتمام والتنوع:إيالء اال

 الحزم التي تلبي احتياجاتهم الخاصة؛

 :وفير سجادات الصالة وت ترتيب اإلقامة وفقا الحتياجات المسلم مثل تجهيز كل غرفة بمؤشر يدل على اتجاه القبلة إدارة اإلقامة المالئمة

 وتسهيل صالة الجماعة؛

 :االهتمامات  يجب أن يكون هناك اطالع جيد حول أماكن األغذية الحالل باعتبارها واحدة من أهم توفير معلومات عن الطعام الحالل

 بالنسبة لغالبية المسافرين المسلمين ويجب الحصول على الشهادات المناسبة لألغذية الحالل؛

 ترتيب مرافق ترفيه منفصلة للنساء والرجال مثل أحواض السباحة والمنتجعات؛ ق خاصة بالجنسين:توفير مراف 

 :تطوير زي مناسب لمقدمي الخدمة في الفنادق وغيرها من مراكز الخدمات السياحية؛ اللباس المناسب للموظفين 

 :ن وترويج المنتجات فقا للتعاليم واألخالق اإلسالمية إلعالوضع وتطبيق إستراتيجية التسويق المناسبة و إستراتيجيات التسويق المناسبة

 والخدمات السياحية اإلسالمية. 

 النتائج و التوصيات:

واء من الناحية في األخير وكخالصة لما سبق يمكن القول أن السياحة اإلسالمية  هي ظاهرة حديثة في مجال صناعة السياحة العالمية س

لمنتجات والخدمات لفي الماضي مرتبطة فقط بالحج والعمرة، لكن منذ عهد قريب شهد سوق السياحة تدفقا غير مسبوق النظرية أو العملية، فقد كانت 

لمحرك الرئيسي االمصممة خصيصا لتلبية احتياجات قطاعات األعمال والترفيه ذات الصلة بالسياح المسلمين في جميع أنحاء العالم فقد باتت هي 

التوقعات تؤكد أن هذا وظل الطفرة الكبيرة ومعدالت النمو المرتفعة لها، ومع زيادة االهتمام العالمي بها فإن المؤشرات لقطاع السفر والرحالت في 

تجات الشواطئ الحالل النوع من السياحة سيعطي دفعة قوية للسياحة العالمية.وسيواصل قطاع السياحة الحالل في توسيع افاقه مع النمو الهائل في من

لقطاعات اديد من خطوط الطيران المتخصصة لهذا القطاع وإطالق مواقع إلكترونية متخصصة، وبرغم أن قطاع السياحة الحالل من وإطالق الع

مليار  243خارج إلى المتخصصة التي تقوم على الزخم إال أنه من المتوقع أن يشهد نموا سريعا مع توقع وصول ما ينفقه المسلمون على السفر إلى ال

 .2021ل عام دوالر بحلو
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Abstract 
This study aims to identify the role of advertising in improving the mental image of halal tourism, by dropping the 

study on Facebook users, as the advertisements have spread in all the media including the means of social 

communication and have become a necessity that imposes itself impressively on its impact on reality and also 

reflect this reality With the development of marketing concepts, tourism organizations and countries have begun 

to focus on improving their profile in Facebook users. In recent years, tourist trends have begun to force 

themselves, including Halal tourism, which is looking for pleasant tourism combining nature and nature. Without 

violating the traditions or teachings of Islam. 

   The problem of this study is that the announcement of halal tourism is facing difficulties despite the efforts 

exerted by some countries such as Malaysia and Turkey. This led us to ask the question: To what extent does the 

advertisement contribute to improving the mental image of halal tourism among Facebook users? 

In order to study this problem, we relied on the descriptive approach and the analysis through the use of the 

questionnaire as a method of data collection. The data was analyzed using the statistical method SPSS, where we 

found that the mental image formed from the advertising component of Facebook users was not good and clear 

enough about the services that Provided by halal tourism companies. 

Keywords: ad - image of mind - halal tourism - Facebook . 

للسياحة الحالل، من خالل إسقاط الدراسة على مستخدمي  الذهنية الصورة تحسين في اإلعالن دور على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف :ملخص

واصل االجتماعي وأصبحت ضرورة تفرض نفسها بصورة الفتة الفيسبوك، حيث أنه قد شاعت اإلعالنات في كل وسائل اإلعالم بما فيها وسائل الت

رتها في لتأثيرها على الواقع وعكسه لهذا الواقع أيضا، ومع تطور المفاهيم التسويقية بدأت المنظمات السياحية والدول تركز اهتمامها لتحسين صو

وبدأت تفرض نفسها بقوة ومنها السياحة الحالل، والتي تبحث  أدهان مستخدمي الفيسبوك، إذ سادت في السنوات األخيرة بعض التوجهات السياحية

 عن سياحة ممتعة تجمع بين الطبيعة والعصرنة من دون أن تخالف التقاليد أو تعاليم اإلسالم .

الدول كماليزيا وتكمن إشكالية هذه الدراسة في أن اإلعالن عن السياحة الحالل يواجه صعوبات على الرغم من الجهود المبذولة من طرف بعض    

للسياحة الحالل لدى مستخدمي الفيسبوك؟  الذهنية الصورة تحسين في اإلعالن وتركيا، مما دفعنا لطرح اإلشكالية بالتساؤل التالي:  إلى أي مدى يساهم

تحليل هذه  ولدراسة هذه اإلشكالية اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليل من خالل االعتماد وذلك باستخدام االستبيان كطريقة لجمع البيانات ومن تم

 تكن لم مستخدمي الفيسبوك لدى اإلعالن عنصر من المتشكلة الذهنية الصورة أن، حيث توصلنا إلى  SPSSالبيانات باستخدام األسلوب اإلحصائي 

 الخدمات التي تقدمها شركات السياحة الحالل. عن الكفاية فيه بما وواضحة جيدة

 فيسبوك. -سياحة الحالل -الذهنية  صورة – إعالن :مفتاحية كلمات

 :مقدمة

كبيرة تستقطب رؤوس األموال لتوظيفها في القطاع السياحي، تحولت السياحة حاليا إلى صناعة وتسويق وترويج وإقامة استثمارات       

إذ لم تعد مجرد مظاهر احتفالية وعروض ترفيهية بل تتعدى ذلك إلى المجال التجاري واالقتصادي والثقافي والديني وغيرها من 

فرص عمل وبالتالي انتعاش االقتصاد، المجاالت، حيث تعد أحد المصادر المهمة للدخل الوطني للكثير من البلدان، فهي تساهم في توفير 

وسادت في السنوات األخيرة بعض التوجهات السياحية وبدأت تفرض نفسها بقوة، ومنها السياحة المحافظة أو ما يطلق عليها "السياحة 

 الحالل"، والتي تهدف إلى توفير وجهات يمكن أن تقصدها العائالت المسلمة الملتزمة بقواعد الشريعة.

اإلعالن أداة مهّمة ومؤثّرة في مجال السياحة، فهو يُشّكل وسيلة اتصال تعتمد على التأثير في فرد أو أكثر، عن طريق استخدام  ويُعدّ     

إحدى وسائل الترويج الُمتاحة لبناء اتصال بين المستهلك ومنتج الخدمة ، وذلك باالعتماد على تطبيق مجموعة من وسائل وُطرق 

 مرتبط دائما الحالل السياحة عن اإلعالن ويبقى، من أجل نقل األفكار والترويج للُمنتجات والخدمات السياحية االتصاالت غير الشخصيّة،

ً  تكون أن إلى تحتاج اإلعالن هذا مجال في النجاح لتحقيق، والمسلمين المستهلكين باحتياجات  المستهلك لثقافة قوي فهم ولديك  حقاً، مبدعا

 أو تخلق التي بالطريقة لها والترويج والخدمات المنتجات من واسعة مجموعة على للعمل الكفاية فيه بما مرونة لديك تكون وأن المسلم،

 السوق. في فجوة وجود تستغل

 كأداة المواقع تلك تسخير إلى الحاجة و الوعي خالل من الترويج للسياحة الحالل  يف االجتماعي التواصل مواقع أهمية وتبرز       

للفنادق التي ال تضم المشروبات الكحولية وحمامات ومرافق صحية تفصل بين الرجال والنساء، ورحالت جوية ال تقدم على  للتسويق

 الشركات السياحية تعتمد أصبحت وغيرها من الخدمات، حيثمتنها المشروبات الكحولية أو لحوم الخنزير وتعلن عن أوقات الصالة 

 معظم في رسوخا و نموا الصناعات من أكثر حاليا تعد السياحة فصناعة التسويق، إستراتيجية في االجتماعي التواصل مواقع دمج على

 عرفته الذي الكبير والرواج لالنتشارونظرا الثقافي،  أو أو االجتماعي االقتصادي المستوى على سواء النامية أو منها المتقدمة العالم دول

للترويج للسياحة  ومتنوع كبير مجتمع من به تزخر لما المواقع هذه عبر التواجد إلى السياحية الشركات عديد لجأت الفيسبوك، مواقع
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 فيالسياحية   والخدمات المنتجات تسويق في أثر من لمالها ونشرها إعالنات تصميم يتم خاللها من فعالة وسيلة منها واتخذت ،الحالل

أماكن السياحة  عن المعلومة وتوفير الجمهور، من شريحة أكبر إلى الوصول من والتمكن األكبر االنتشار ولتحقيق المنافسة اشتداد ظل

 .التسويقية االستراتيجيات ورسم للمستقبل بالتخطيط والقيام منها، واالستفادة عليها لالطالع الحالل

 من خالل ما سبق تبرز معالم إشكالية  دراستنا هذه ، التي نصيغها في التساؤل التالي:البحث:  مشكلة

 اإلعالن على  مواقع الفيسبوك في تحسين الصورة الذهنية للسياحة الحالل ؟ دور ما هو -

 التالية: الفرعية باألسئلة االستعانة تمت اإلشكال هذا جوانب بجميع ولإلحاطة

 خدمات السياحة الحالل؟ عن اإلعالن في الفيسبوك مواقع دور ما -

 خدمات السياحة الحالل؟ على الطلب زيادة في الفيسبوك مواقع دور ما  -

 ؟ الفيسبوك  استخدام وأنماط عادات هي ما -

  معنوية مستوى عند الحاللللسياحة  الذهنية الصورة وبناء المستخدمة اإلعالنية الرسالة بين إحصائية داللة دو ارتباط هناك هل -
0.05 = α ؟ 

 الشخصية؟ للخصائص تعزى االستجابة إلعالنات السياحة الحالل مستوى في إحصائية داللة ذات فروق هناك هل -

 :في وتتمثل الدراسة، هذه خالل عنها اإلجابة سيتم فرضيات عدة بصياغة القيام تم :البحث فرضيات

 0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية هناك عالقة ذات :  الرئيسة الفرضية=α وبناء لاإلعالن عن السياحة الحال بين 

 لها لدى مستخدمي الفيسبوك. الذهنية الصورة

 التالية الفرعية الفرضيات الرئيسية الفرضية هذه عن ويتفرع: 

 .0,05 ةالدالل مستوى عند الحاللالرسالة اإلعالنية  وبناء الصورة الذهنية للسياحة  بين إحصائية داللة يوجد ارتباط دو -

 .0,05 ةالدالل مستوى خدمات السياحة الحالل  عند على الفيسبوك والرضا اإلعالن على  بين إحصائية داللة يوجد ارتباط دو -

 جنس.متغير الل تعزى للسياحة الحاللفي مستوى اإلعالن على الفيسبوك في تحسين الصورة الذهنية  معنوية داللة ذات فروق توجد ال -

 ك.الختالف أعمار مستخدمي الفيسبو تعزى خدمات السياحة الحالل في اإلجابات حول  إحصائية داللة ذات فروق ال توجد -

 واألبعاد لجوانبا على الضوء لتسلط جاءت التي المطروحة، اإلشكالية على اإلجابة محاولتها الدراسة هذه أهمية تنبع :الدراسة أهمية

على حسن استخدام  التركيز جراء من عليها الدول تتحصل التي اإلضافية القيمة على الضوء لتسليط الحالل، وكمحاولة للسياحةالمختلفة 

لفوائد المرجوة اتنمية االقتصاد، ويمكن أن تظهر أهمية هذه الدراسة بشكل جلي من خالل  وأهداف يتوافق بما اإلعالن على الفيسبوك

 منها وهي كما يلي:

 الضوء على أحد القضايا المعاصرة التي أخذت اهتمام دول العالم  خاصة العالم اإلسالمي؛البحث يسلط  -

 ؛ باعتبارها بديل لخدمة المستهلك المسلم لالنتقال نحو السياحة الحالل األساسية المزايا تبيان -

لق االنطباعات، وتكوين اآلراء تشكيل تؤديها في التي الفعالة للقيمة التعريف للصورة الذهنية نظرا  -  اإليجابي سلوكال وخآ

 لألفراد.

لطيبة للسياحة االذهنية  الصورة يهدف هذا البحث إليجاد سبل واستراتيجيات اإلعالن عن السياحة الحالل ، باعتبار :الدراسة أهداف

كما  ،واقع الفيسبوكملذلك باستخدام الشركات السياحية، بإيجاد أفضل السبل التي تساعد للوصول  معظم إليه تسعى أساسيًا هدفًا الحالل

 يهدف إلى:

 السياحة ؛ في على حق العائالت المسلمة المحافظة أجل االنتقال لتحسين الصورة الذهنية لمستخدمي الفيسبوك من وأفاق طرح واقع -

 تفعيل دور اإلعالن في تلبية االحتياجات المتزايدة من الطلب على السياحة الحالل ؛ -

ً  الهامة الخدمية القطاعات السياحة باعتباره من قطاعب هتمامالدعوة للتوجه لال -  مجال في ورة الذهنيةوالص اإلعالن أهمية من وانطالقا

 خدمات السياحة الحالل. تسويق

 النقاط التالية: إلى البحث تقسيم تم :البحث هيكل

 للبحث. النظري الجانب :أوال

 .اإلعالن وعناصره مفهوم -1

 ماهية السياحة الحالل. -2

 الصورة الذهنية للخدمات السياحية. -3

 أهمية موقع الفيسبوك في اإلعالن السياحي. -4

 ثانيا: الدراسة الميدانية.

 

 للبحث. النظري أوال: الجانب

 .اإلعالن وعناصره مفهوم -1

جزء  اعتبارهب وذلك ، الحالي العصر في والخدمات السلع تسويق ميدان في الرئيسية األنشطة أحد اإلعالن يعدمفهوم اإلعالن:  -1-1

 وتعزيزها. آرائهم تغيير بهدف الناس إلى والمعلومات األفكار لنقل هامة ووسيلة االتصال سياسة من

وتخصيص  النشر وسائل واختيار اإلعالنية الحمالت وتصميم السوق لدراسة الموجهة الجهود به " كل يقصد كنشاط واإلعالن    

 . 1نتائجه" وقياس النشاط هذا نفقات لتغطية الالزمة األموال

 األكثر إقناعا البيعية الرسالة هو على أن " اإلعالن  اإلعالن لوكاالت البريطانية للجمعية التابعة اإلعالن ممارسي جمعية عرفته وقد     

 .2األقل"  وبالتكلفة ، لخدمة أو لمنتج سواء – احتماال األكثر - العميل إلى والموجهة

                                                      
 .335 ص ، 2001 ، عمان ، للنشر زهران دار الشامل، المفهوم في التسويق المساعد، زكي خليل  1
 .8 القاهرة، العربية، النهضة دار المبيعات، وترويج اإلعالن فن عطية، مرسي طاهر  2
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  أو الخدمات لعالس أو األفكار لتقديم شخصية غير على المشتري، فهو وسيلة التأثير إلى تهدف اتصال وعليه فاإلعالن هو عملية    

 مدفوع. أجر العامة مقابل االتصال وسائل باستخدام

السياحي  سلوكهم وتوجيه السياح وعواطف وجدان على تعمل التي الشخصية غير الجهود تلك" أنه على السياحي اإلعالن ويعرف    

 ."1محددة سياحية لشركة سياحية خدمة على أو معين، سياحي برنامج نحو

 عناصر اإلعالن: -2 -1

 وقد-عميل-هو كالةالو نظر وجهة من والمعلن عنها اإلعالن في وترغب بيعها تود سلعة أو خدمة لديها -فرد أو- منظمة هوالمعلن:  -

 الجزء الوكالة ولىت بينما اإلعالن عمل من جزء بالمنظمة اإلعالن إدارة تتولى وقد باإلعالن مختصة إدارة منظمة كان إذا للعميل يكون

 .المهمة بكل اإلعالن وكالة إلى المنظمة تعهد وقد اآلخر

 تضم ال صغيرة منظمة الوكالة، تكون وقد بإعالناته المتعلق العمل ببعض أو بكل المعلن عن نيابة تقوم منظمة هياإلعالن: وكاالت -

 عنها، تتمثل غنى ال أساسية وظائف تمارس فإنها الوكالة حجم كان وأيا بها المئات يعمل كبيرة منظمة تكون وقد العاملين من قلة سوى

 .الوكالة جهود دون لتحققها كانت ما أرباحا له تحقق عميلها إعالنات جعل في اإلعالن، لوكالة األساسية الوظيفة

 ة والمجتمع فكرة إلى الفرد بصورة خاص أو سلعة أي أو السياحية الخدمة أو السياحي المنتوج إيصال عملية إناإلعالن:  وسائل -

عالن فاعال ومؤثرا والمرئية والسمعية( فيكون اإل بصورة عامة يكون إما بطريقة مباشرة وجها لوجه أو بطريقة غير مباشرة )المقروءة

 : إلى  اإلعالن وسائل تقسيم وتصل الرسالة اإلعالنية بشكل واضح وصريح، ويمكن

 طرق الخارجية؛اإلعالن في وسائط النقل وال ، ، المجالت ، الملصقات، الكتيبات، المطويات، التقويم الصحف ( المقروءة الوسائل -

 التلفزيون، السينما، االنترنت(؛( المرئية الوسائل -

 .2السمعية( والوسائل المذياع (المسموعة الوسائل -

 وهذه لإلعالن، النجاح مفاتيح تعد تيال التساؤالت بعض طرح ضرورة المهنيون اإلعالن خبراء يؤكد :اإلعالن نجاح مفاتيح - 1-3

 :الموالي الشكل في توضيحها يمكن والتي الذهنية الدائرة أي اإلعالني المزيج مكونات تشمل أن يتوجب التساؤالت
 الذهنية والدائرة اإلعالني المزيج ( :01رقم ) الشكل

 
 السياحية سمق ، 87 العدد واالقتصاد، اإلدارة مجلة والنجف، وبغداد أربيل المحافظة في فنادق لعينة ميدانية دراسة العيكلي، وليد خلود :المصدر

 .119 ص ،2011 المستنصرية، جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية الفنادق، ٕوإدارة

 :3كالتالي وهي اإلعالن لنجاح طرحها الواجب التساؤالت أعاله الشكل يوضح

 إعالنية ركةش إلى المهمة تقوم بتفويض أم ذاتها المنظمة باإلعالن، يقوم الذي من معرفة به ونقصد المعلن؟ من األول: السؤال -

 .متخصصة

 أم الشباب أم السن، كبار أعمال، رجال هم هل السوقي، القطاع أي المستهدف، الجمهور هو من به ونقصد أعلن؟ لمن الثاني: السؤال -

 .إلخ ...البيوت؟ ربات

 ما ثم عنها، عالناإل المؤسسة تريد التي واالستشارات واألفكار والخدمات السلع على السؤال هذا ويختص أعلن؟ ماذا الثالث: السؤال -

 .تحقيقها المؤسسة تبغي التي والمستقبلية الحالية البيعية األهداف هي

 التذكير اإلعالن من دفاله هل القيام باإلعالن؟ المسوق أو المؤسسة تدفع التي والدوافع األسباب هي ما أي أعلن؟ لماذا الرابع: السؤال -

 .؟ ...الجديدة والمنافع بالخصائص المستهلك اإلعالم أم

 .ومعرفة بين اإلعالن المحدد والمكان الزمان تحديد من بد ال أنه يعني وهذا أعلن؟ ومتى أين الخامس: السؤال -

 ماهية السياحة الحالل. -2

واآلسيوية ية واإلفريقية بير من الدول العربباتت محط اهتمام عدد ك حيث شهدت السياحة الحالل انتشاراً واسعاً خالل الفترة األخيرة،    

هياكل االستقبال السياحي فالمواقع السياحية الحالية و، واإلسالمية، فيما تحاول الدول األوروبية واألميركية للتوسع وجذب السائح المسلم

لمشروبات الكحولية..( ) الشواطئ، المنتجعات، الفنادق...( تعج بكل أنواع المظاهر الالأخالقية والمحرمة ) االختالط المحرم، العري، ا

موازاة مع هذه فبال وهو ما انعكس سلبا على أداء القطاعات السياحية في المجتمعات المحافظة التي أقصت شريحة واسعة من المجتمع،

 احي بديل.والتي فرضت نفسها كنمط سي عاة  األحكام الشرعية ليدية برزت توجهات سياحية تتميز باالحتشام و مراالسياحة التق

ناس للسياحة على أنها مخالفة للشريعة وأن فيها الكثير من الفسق والعصيان وما ينظر الكثير من المفهوم السياحة في اإلسالم. 2-1

لنفع والخير، األن المعامالت السياحية لما تضبط بالشريعة اإلسالمية يكون فيها الكثير من يغضب هللا عز وجل، وهي نظرة خاطئة 

كان ألخر لطلب مواإلسالم يحث على السياحة التي تحقق منافع مشروعة لإلسالم والمسلمين ولها أهمية، حيث كان الفقهاء يسيحون من 

ولة للتجارة والدعوة العليا، كما أن التجار المسلمون ينتقلون من دولة إلى دالعلم، وكان الدعاة يجوبون األرض من أجل كلمة هللا هي 

 وهكذا، وتعتبر هذه جميعها نماذج من أشكال السياحة في اإلسالم.

                                                      
 . 9ص ، 2002 مصر، والتوزيع، للنشر الفجر دار السياحي، اإلعالم حجاب، منير محمد  1

 والنجف، مقال، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد 87، 2011، ص 120. وبغداد محافظة اربيل في فنادق لعينة ميدانية العكيلي، دراسة وليد  خلود 2
 . 22ص ، 2009 األردن، والتوزيع،عمان، للنشر العلمية اليازوري دار شامل، مدخل :الحديث التسويق مبادئ العالق، بشير الطائي، حميد  3
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التمتع والسياحة الحالل " تمثل خيار المسلمين الذين يتجنبون منتجات السياحة التقليدية مراعاة للضوابط الدينية مثل القيود المتعلقة ب    

المشترك بين النساء والرجال في األماكن العامة مثل الشواطئ وحمامات السباحة، وتقاسم األواني في الفنادق والمطاعم حيث يتم تقديم 

 .1لحم الخنزير والنبيذ"

لة الشرعية ، منها عدم وهي ذلك النشاط اإلنساني أو الفعل البشري الذي يرتبط بالعبادة وينبغي أن يتقيد بجملة من التعاليم واألد    

ترك واجب ديني كالصالة والصوم والحج من أجل الترفيه والسفر، وعدم الوقوع في المحرمات والمبالغة في اإلنفاق على اللهو 

والترفيه على حساب اإلنفاق على عائلته، وضياع الوقت في اللهو والمبالغة في الراحة على حساب عمله ونشاطاته ، بمعنى الموازنة 

 .2لمفاضلة بين الحاجات الضرورية واألقل ضرورةوا

لحج والعمرة..( وزيارة بينما السياحة الدينية فتعني تلك الموجهة إلى تمكين المعنيين من أداء شعائر دينية في أماكن محددة مثل )ا    

 المراقد والعتبات المقدسة أو حضور مرا سم وتجمعات ذات صبغة دينية في نظر زوارها.

التَّائِبُوَن اْلعَابُِدوَن اْلَحاِمُدوَن : " بر اإلسالم السياحة وسائل تقرب العبد من ربه، حيث امتدح السائحين والسائحات في قوله تعالى واعت    

اِكعُوَن السَّاِجُدوَن اآْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمنَكِر َواْلَحافُِظوَن ِلُحُدودِ  ِر اْلُمْؤِمنِيَن )السَّائُِحوَن الرَّ ِ ۗ َوبَّشِ ، وقال التوبة (112 َّللاَّ

َ ُمْخِزي اْلَكافِ أيضا : "  ِ ۙ َوأَنَّ َّللاَّ ( التوبة، ومن خالل هاتين 2)ِريَن فَِسيُحوا فِي اأْلَْرِض أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َواْعلَُموا أَنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي َّللاَّ

هي سياحة العبد للتقرب من خالقه، بالصالة والصوم والجهاد أو تجوال في األرض للتعبد والتدبر اآليتين يتضح لنا أن معنى السياحة 

 .3ملكوت الخالق وآيات خلقه من أجل الموعظة يوالتأمل ف

 .4ويقول ابن العربي في تفسير اآلية: )أي سيروا وهي السياحة(

خر تدل على اهتمام التي وردت في سفر المسلم وتنقله من مكان لمكان آوالمتأمل فيما ورد في التنقل في اإلسالم يجد أن األحكام     

ر هللا كل مسلم الشارع بحالة التنقل للمسلم، من قصر الصالة وتخفيف بعض الواجبات كالفطر حال الصوم ونحوها، وكذلك الحج فقد أم

 بأدائه، وهذا يستلزم التنقل والسفر وهو معنى السياحة.

لمشروبات الكحولية وكذا لحالل أو السياحة المحافظة هي تلك التي تناسب الملتزمين دينياً، حيث يمنع فيها تقديم اوعليه، فالسياحة ا    

 لتي  يتم منع االختالط فيها.ارتياد المالهي الليلية أو غيرها من المرافق التي قد تخالف المعتقد الديني، باإلضافة لالستفادة من المسابح ا

 إلسالم.أهداف السياحة في ا -1-2
 إن للسياحة عدة أغراض في اإلسالم  يمكن تلخيصها في النقاط اآلتية:

ياَلِف قَُريآٍش  - لَةَ الِشّتَاءِ   (1)السياحة لتغيير الجو ولالستجمام : قال تعالى: " إِلِ يآِف) إِياَلفِِهمآ ِرحآ  " قريش.2) َوالصَّ

ويصيفون في الطائف لهوائها ، وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحية عن ابن عباس رضي هللا عنه قال : كانوا يشتون بمكة لدفئها، 

 .5فع عنهم برد الشتاء وناحية برد تدفع عنهم حر الصيف، فذّكرهم هللا تعالى بهذه النعمةحر تد

ْزقِِه ۖ َوإِلَْيِه النُُّشورُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض ذَلُواًل فَاْمُشوا فِي َمنَ السياحة ألجل طلب الرزق : قال تعالى: "  -  "اِكبَِها َوُكلُوا ِمن ّرِ

 .15الملك آية 

 .6قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " من خرج في طلب العلم فهو في سبيل هللا حتى يرجع" السياحة الثقافية ولطلب العلم: -

يأتوك رجاال وعلى  ال تعالى : " وأذن في الناس بالحجالسياحة للطاعة: وهي التنقل من بلد السائح إلى مكة ألداء الحج والعمرة، ق -

 .27آية  سورة الحج كل ضامر يأتين من كل فج عميق".

لسياحة تركيزاً اوهذا النوع من السياحة هي المفهوم المعاصر لمعنى السياحة وهي أهم أنواع  :السياحة للترفيه والمتعة والنزهة -

ف نمط الحياة واهتماماً من قبل الدول واألفراد، وقد أصبحت من الحاجات االجتماعية الضرورية في العصر الحاضر نتيجة الختال

لمختلفة على ان آلخر طلبا للترويح وللتخفيف من الضغوط النفسية السريعة التغير ويشمل هذا النوع من السياحة التنقل من مكا

 الصيد والسباحة األفراد، كزيارة المنتزهات البرية خاصة في فصل الربيع مع ظهور المناظر الطبيعية الممتعة، ويدخل فيها رحالت

ية والتسوق ومدن لفعاليات الشعبية والثقاففي األنهار والبحار والتزحلق على الجليد وصعود الجبال وحضور الدورات الرياضية، وا

 األلعاب العالمية وحدائق الحيوانات والمتاحف واألماكن التاريخية والتراثية والمسارح.

فاهيم الدين التي من والتنقل يكون ألجل التفكر والتأمل فيما خلق هللا تعالى،  ألن إعمال العقل يؤدي إلى زيادة اإليمان وترسيخ م -

 خلوقات في األنفس وفي اآلفاق وفي الكون الذي أتقنه هللا تعالى.دالالتها الم

اعتنى علماء المسلمين بجمع آداب المسافر القولية والفعلية الكثيرة جدا التي ينبغي للمسلم عند االرتحال آداب السياحة في اإلسالم. 2-2

 :7كره النووي رحمه هللا في كتابه " المجموع" ما يليواالنتقال من مكانه إلى مكان آخر بعيد عنه أن يلتزم بها ، ومن أهم ما ذ

 (159عمران)آل ستحب االستخارة للمسافر ولمن معه، كما يسن االستشارة لمن يثق في رأيه وعلمه، قال تعالى :"وشاورهم في األمر" ت -

 يشاور أصحابه. صلى هللا عليه وسلم وكان النبي

-  ً  لى من جميع المعاصي والخطايا ويرد المظالم ألهلهاأن يجدد توبته هلل تعا كما ينبغي للمسلم عموماً وللمسافر خصوصا

 يكتب ويدّون وصيته ويشهد عليها، وينبغي أيضاً أن يقضي ويسدد ديونه ويترك ألهله ما يكفي مؤونتهم لحين رجوعه.و -

                                                      
1industry and its services, The First Gulf Conference Dr. Noriah RAMLI, Halal Tourism : The untapped market for the halal  

on Halal Industry and its Services, 24 – 26 january2011, Al-Salmiyah – State of Kuwait. 
 في علوم الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة والمغرب، تونس ، الجزائر واالجتماعي للسياحة في االقتصادي واألثر األداء ، صليحة عشي،  2

 .13 ، ص2011باتنة،  لخضر الحاج جامعة االقتصادية، العلوم
دراسة حالة ماليزيا، المؤتمر العالمي الخامس للتسويق  فوزية، إستراتيجية تسويق السياحة الحالل في الدول اإلسالمية: بوصفصاف  3

 .2014اإلسالمي، كوااللمبور، أفريل 
  أحكام القرآن 448-2. 4

 206-20الجامع ألحكام القران   5
 .29-5أخرجه الترمذي ،  كتاب العلم , فضل طلب العلم ، سنن الترمذي   6

 اإلمام النووي ، تحقيق :محمد نجيب المطيعي، مكتبة اإلرشاد، جدة ، السعودية-  بتصرف  المجموع شرح المهذب،  )287-246/4(، 7
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 الزوجة في ما يجب أن تأذن في مدة سفره.ستأذنهما ومن يتوجه عليه إرضاؤه وبره، وكذلك على المسافر أن يرضي والديه وي -

يَا أَيَُّها   وإن كان سفر المسلم لطاعة خاصة وجب عليه أن تكون نفقة سفره طيبة وحالالً ألن هللا تعالى ال يقبل إال طيباً ,قال تعالى:" -

ا أَْخَرْجنَا لَُكم مِّ  ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُنِفقُوَن َولَْستُم بِآِخِذيِه إِالَّ أَن تُْغِمُضوا فِيِه ۚ الَِّذيَن آَمنُوا أَنِفقُوا ِمن َطيِّبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ َن اأْلَْرِض ۖ َواَل تَيَمَّ

َ َغنِيٌّ َحِميد  "   البقرة. 267اآلية َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

عبادته في سفره، ويتسلح بالعلم واإليمان فيما ن يمر عليه من المحتاجين، وأن يتعلم ما يلزم من أداء وأن يكثر من زاده إلطعام م -

 يعترض له من شبهات أو شهوات .

يوم  النبي صلى هللا عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، قال كعب بن مالك: لقلما كان رسول هللا يخرج إذا خرج من سفر إالو -

"اللهم بارك ألمتي في بكورها، وكان إذا بعث جيشاً أو سرية  م:لى هللا عليه وسلص الخميس.)البخاري(.وأن يخرج باكراً، لقول النبي

 بعثهم في أول النهار...".

صلى هللا عليه وسلم، مثل دعاء التوديع للمسافر كما ورد عن عبد هللا بن يزيد الخطمي  كما يسن قول األدعية التي وردت عن النبي -

أراد أن يودع الجيش قال: "أستودع هللا دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم" قال إذا  صلى هللا عليه وسلم رضي هللا عنه قال: كان النبي

إذا وضع قدمه في الركاب استعدادا للركوب   صلى هللا عليه وسلم النووي : حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، وكان

ِلتَْستَُووا َعلَٰى ُظُهوِرِه ثُمَّ تَْذُكُروا نِْعَمةَ ثم يقول: "  هللا أكبر { ثالثا، قال: )بسم هللا(. فإذا استوى على ظهرها قال: } الحمد هلل { ثالثاً، و}

ذَا َوَما ُكنَّا لَهُ ُمْقِرنِيَن ) َر لَنَا َهٰ ول ، ثم يقالزخرف"  )14(َوإِنَّا إِلَٰى َربِّنَا لَُمنقَِلبُون َ (13َربُِّكْم إِذَا اْستََوْيتُْم َعلَْيِه َوتَقُولُوا ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ

ثم يقول: } ال إله إال أنت  ثم يقول: }سبحان هللا { ثالثاً، ويقول مرة ثانية أيضاً: } وهللا أكبر{ ثالثاً، مرة ثانية: } الحمد هلل { ثالثاً،

م إنا رواه النسائي، ثم يقول: } الله سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني ظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت {

نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هّون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، 

والخليفة في األهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال واألهل { رواه مسلم.وإذا رجع من 

رواه  لهن وزاد فيهن: )أيبون، تائبون، عابدون، حامدون، لربنا ساجدون، صدق هللا وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده( السفر قا

 .البخاري

ا رسول هللا، إني أريد ي :رجل، فقال  لى هللا عليه وسلمص للمسلم أن يطلب التوجيه من أهل الصالح، فقد جاء إلى النبي كما يشرع -

واه ر الخير حيثما كنت(  زدني! قال: ) وغفر لك ذنبك (، قال: زدني! قال: )ويّسر لك :؟ فقال: )زّودك هللا التقوى ( قالسفراً، فزّودني

 .البخاري

التكبير شرع للمسافر أيضاً أن يخبر من يحب بعزمه على السفر فقد قال رجل للنبي : إني أريد سفراً! فقال: ) أوصيك بتقوى هللا! وي -

 . رواه بن حبان .ال: )اللهم ازو له األرض، وّهون عليه السفر(فلما ولّى ق ،-عأي كل مكان مرتف -) على كل شرف

ن طاعة جب على المسافر التزام أنظمة السير في السفر كما يجب التزامها داخل المدن، وال يجوز اإلخالل بها، لما في التزامها مي -

 من تلزم طاعتهم.

السالمة، ومتطلبات السفر، حتى ال يقع محذور أو مكروه، ويمكن أن تقاس على  على استيفائها شروط ينبغي تفقد المركبة، والحرص -

 البهائم.

 ودعاء السفر ترجى استجابته. -

 طالع على التقدم الحضاري لألمم األخرى ونقل ما يتناسب مع اإلسالم ونقله لحضارة اإلسالم تقوية وتكميالً.التعرف واال -         

 الذهنية للخدمات السياحية. الصورة -3

الرجال صناديق مغلقة مفاتيحها الكالم"، ففتي المقولة إشارة إلى أن اإلنسان بعد سماع  " -وجهه كرم هللا-قال اإلمام علي بن أبي طالب    

ج يصنع لنفسه أو لتدريغير حقيقية شخصية المتكلم، فاإلنسان باوإدراك ما يقال له تتكون لديه صورة ذهنية يرى من خاللها ولو بصفة 

ة وأهميتها نظرا لما لصورة الذهنيتزايد االهتمام باداخل ذهنه صورا يمكن االعتماد عليها عن العالم الذي يستطيع الوصول إليه،  وقد 

 ذهنية هدفا أساسيا يسعى الجميع لتحقيقه .راء وتشكيل السلوك، حيث أصبح تكوين الصورة التقوم به من تكوين األ

 الصورة الذهنية.تعريف  -1-3

تعني الصورة الذهنية: " انطباع صورة الشيء في الذهن" أو بتعبير أدق " حضور صورة الشيء في الذهن" ويعود مصطلح الصورة      

 .1( بمعنى رسم أو شكل أو صورة متصلة بالفعل " يحاكي " أو "يمثل" imageالذهنية في أصله الالتيني إلى كلمة )

نظرة  على قوية بطريقة والتأثير صورتها، وتشكيل الشركات، لعالمة قيمة بناء طرق من بأنها: "طريقة هنيةالذ الصورة عرفتو    

 .2عنها" ايجابية صورة وتوليد منتجاتها شراء ونحو عام بشكل الشركة نحو الجمهور وسلوك

كما تعرف على أنها: " التصور الفعلي الذي يتكون في أدهان الناس عن الشركات والمؤسسات المختلفة، والنابعة إما من التجربة      

في المباشرة أو غير المباشرة وقد تكون عقالنية أو غير رشيدة وقد تعتمد على األدلة والوثائق أو اإلشاعات واألقوال غير الموثقة، لكنها 

 .3تمثل واقعا بالنسبة لمن يحملونها في أدهانهم عن الخدمات أو المنتجات المقدمة إليهم " النهاية

لدول، ويتم هي الصورة الفعلية التي تتكون في أذهان الناس بشأن األشخاص اآلخرين والمؤسسات واوعليه، فالصورة الذهنية     

اك  هذه المباشرة وقد تكون صادقة أو غير حقيقة ويختلف إدر استحضارها نتيجة للتعرض لمجموعة من المؤثرات المباشرة وغير

 الصورة من فرد آلخر.

 خصائص الصورة الذهنية. -2-3

                                                      
علي محمد الخطيب، أثر الخداع التسويقي في بناء الصورة الذهنية للمستهلكين في سوق الخدمات األردني، رسالة ماجستير، جامعة الشرق   1

 . 29،ص2011األوسط،
2  DEL CARMEN Lopez Lamelas, Maria , conceptualising and measuring the influence of corporate image on 

country of origin image: the case of spain , Brunel University, 2011, p49 
دراسة حالة من وجهة نظر عمالء  -فادي عبد المنعم أحمد عبد الفتاح، دور التسويق االليكتروني في تحسين الصورة الذهنية للخدمات الصحية   3

 .12، ص 2011وسط، الشركة األردنية الفرنسية للتأمين، مذكرة ماجستير، جامعة الشرق األ
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 :1هناك العديد من الخصائص والسمات  المختلفة التي تتسم بها الصورة الذهنية ، نذكر من بينها ما يلي

اقع الكلي السيما ها تعبر في معظم األحيان عن جزئية من الوعدم الدقة: الصورة الذهنية ال تعبر بالضرورة عن الواقع الكلي ولكن -

على جمع  وان األفراد عادة يلجئون إلى تكوين فكرة شاملة عن اآلخرين من خالل معلومات قليلة يحصلون عليها لعدم القدرة

 المعلومات الكاملة.

 إلى الثبات ومقاومة التغيير . الثبات والمقاومة للتغيير: فالصورة الذهنية غير ثابتة في األصل ولكن تميل -

ن بطريقة أن آلية كل التعميم وتجاهل الفروق الفردية: تقوم الصورة الذهنية على التعميم المبالغ فيه، ونظرا لذلك فاألفراد يفترضو -

 فرد من أفراد الجماعة موضوع الصورة تنطبق عليه صورة الجماعة ككل على الرغم من وجود اختالفات وفروق فردية.

سلوكيات التي قد التنبؤ بالمستقبل: الصورة الذهنية المنطبعة لدى األفراد حول الموضوعات والقضايا واألشخاص يمكن أن تنبئ بال -

 تصدر عن الجماهير مستقبال.

األماكن األزمنة و تخط حدود الزمان والمكان: تتسم الصورة الذهنية بتخطيها لحدود الزمان والمكان، فاإلنسان يكون صورا ذهنية عن -

 المختلفة وفقا لمدركاته ومشاهداته إضافة إلى قدرته على التخيل واالستنتاج.

 مبادئ التخطيط لبرامج الصورة الذهنية: -3-3

 :2تتمثل أهم النصائح التي وضعها القائمون بحمالت تكوين وتحسين الصورة الذهنية في اآلتي

هو الذي يجر  ي الصورة الحالية للفرد أو المنظمة والمخطط الجيديبدأ التخطيط للصورة المرغوبة بتحديد نقاط الضعف والقوة ف -

 خصومه إلى المناطق التي يكون فيها قويا.

فسها عند جماهيرها، تتمثل الخطوة الثانية في وضع مخطط مكتوب لمعالم الصورة المرغوبة التي تود المنظمة أو األفراد أن تكونها لن -

حتمال تحقيقها سوف نظمة أو األفراد ألن الصورة المرغوبة إذا كانت بعيدة عن الواقع فإن اوهنا يلزم معرفة حقيقة األوضاع عن الم

لى أي تعترضه المصاعب، ولذلك من الضروري أن نجيب على هذه التساؤالت: من نحن؟ ماذا نريد؟ بماذا نتميز عن غيرنا؟ ع

 أساس نود أن يفكر فينا اآلخرون؟.

ى الجماهير، وهنا مج الصورة، وتقوم على ابتكار األفكار والموضوعات لنقل الصورة المرغوبة إلأما المرحلة الثالثة في تخطيط برا -

عالم المتاحة )راديو، يلزم تحديد البرامج اإلعالمية والتأثيرية التي تستهدف تقديم المنظمة إلى الجماهير، باستخدام كافة وسائل اإل

 ....(.صحافة، تلفزيون، ملصقات

سريعة للخدمات  لمبيعات ودافعا البعيد المدى الذهنية على الصورة يرسخ أن لإلعالن ويمكنوالصورة الذهنية: اإلعالن السياحي  -4-3

تحقق  ذهنية كلفة لتشكيل صورة وبأقل وعلى مسافات بعيدة كبيرة إعداد إل للوصول كفؤة وسيلة فاإلعالن السياحي السياحية،

 : التالية األهداف

 . السياحية الخدمة و للمنتج االنتباه وإثارة للسائح الذهنية اإلعداد والتهيئة -

 . السياحية الخدمة أو بالمنتج السياحية اإلعالنية الرسالة تكرار -

 . السائح مواقف تعزيز -

 . المعروفة التجارية وعالمتها والفندقية السياحية الجيدة الصورة إبراز -

 . السياحية الخدمة أو للمنتج ملموسة غير صفات تمثيل -

 موقع الفيسبوك في اإلعالن السياحي. أهمية -4

 على وتأثيرا ااستخدام األكثر أصبح أنه إال سنة عشرة ثالثة عن يزيد ال عمره أن رغم االجتماعي التواصل مواقع أحد هو الفيسبوك

 .العالم مستوى

 الفيسبوك: تعريف موقع -1-4

 المسؤولية فيسبوك" محدودة" شركة وتديره إليه الدخول يمكن الكترونية اجتماعية شبكة عن عبارة" أنه:  على الفيسبوك يعرف    

 .3لها"  خاصة كملكية

 مستخدمي بقية مع ومشاركتها الشخصية بياناتهم إدخال لمستخدميها تتيح اإلنترنت على اجتماعية " شبكة أنه: على الزياني فيعرفه أما    

 .4الموقع  "

 األرض، بقاع مختلف في الناس بين بالتواصل يسمح والذي االنترنت شبكة على اجتماعي مربوط تواصل موقع هو وعليه، فالفيسبوك    

 ٕوإمكانية ليهاع والتعليق الفيديو ومقاطع الشخصية والصور والملفات المعلومات تبادل على ويساعدهم األصدقاء تكوين على حيث يعمل

 تعتمدها ساسيةأ تسويقية تواصل قناة قصيرة، وقد تطور فأصبح فترة في عالقات تكوين إمكانية ويسهل الفورية، الدردشة أو المحادثة

 جمهور. مع للتواصل الشركات من اآلالف

 مع والتواصل الشخصية الصور لعرض مكان مجرد من الموقع تحول قد تأثير اإلعالن في الفيسبوك على القرار السياحي: -2-4

 أساسية تسويقية تواصل قناة لتصبح وكذلك األساسية، األفكار لعرض ومنبر اإللكترونية، تمعاتالمج تواصل قناة إلى والعائلة األصدقاء

 .5جمهورها مع للتواصل الشركات من اآلالف تعتمدها

                                                      
  علي عجوة، العالقات العامة والصورة الذهنية، عالم الكتاب، القاهرة، 2002، ط2، ص11- بتصرف. 1
 مراكشي عبد الحميد، مكانة االتصاالت التسويقية المتكاملة في تحسين الصورة الذهنية للمنتج المحلي لدى المستهلك الجزائري-دراسة حالة سوق  2

.12، ص2017/2018ية والجليدية، أطروحة دكتوراه، جامعة غرداية، المنتجات النسيج  
الجامعة،  مجلة المراهقين، لدى النفسي بالتوافق وعالقته بوك( س)الفي االجتماعي التواصل شبكة استخدام عباس، خليل محمد شناوي، أحمد سامي  3

 .80 ،ص 2014 ، 2 العدد ، 18 مجلد عمان ، األردن، 
 نحوها، أطروحة واتجاهاتهم العامية التربية طالب تواجه التي المشكالت حل في االجتماعي التواصل مواقع دور الزهراني، عوض جابر بن محسن  4

 .9 ص ، 2013 السعودية، العربية المملكة القرى، أم جامعة منشورة، غير دكتوراه
 والبحوث تشرين للدراسات جامعة مجلة عنها، الناجمة واالقتصادية االجتماعية اآلثار بعض و العولمة ديب،  سنان عامر، وليد الهادي، عبد  الرفاعي 5

( 27 )المجلد االقتصادية، العلوم سلسلة العلمية، (.1، العدد )  
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 صناع من بيرةك بمصداقية يحظى باعتباره مؤسسة، أي أهداف يساهم في تحقيق رئيسي الفيسبوك مفتاح عبر السياحي ويعد التسويق    

 التحديد من به تميزي لما منتجاتها وهذا تسويق في التي تستخدمه السياحية الخدمات مزودي الفنادق وكافة و السياحية الشركات و القرار

 للجميع يمكن لهخال فمن المنافسين، مواجهة في الراغبين متطلبات مع اإليجابي التفاعل وضمان المستهدفة األسواق الدقيق الحتياجات

 الفيديو. ومقاطع اإللكترونية الصور متابعة خالل من العالمية السياحة مواقع معظم على التعرف

 في رئيسي بشكل المؤثرة العوامل أكثر بين من اليوم أصبح "الفيسبوك" االجتماعي التواصل مواقع أن إلى حديثة أبحاث وأشارت   

 للمستخدمين بالنسبة السفر خطط أن إلى وتشير األبحاث العالمي، الصعيد على دوالر تريليون 2 حجمه يتجاوز الذي والسفر السياحة قطاع

 المستخدمين من  %    20 نسبة شملت األبحاث أن ومع الفيسبوك، على يقوم بها األصدقاء التي األنشطة خالل من مباشر بشكل تتأثر

 أنه إال اإلسكندنافية، الدول جموعةوم المتحدة والمملكة ألمانيا من كل في  facebook الشهير االجتماعي التواصل موقع على النشطين

 كما إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة فيها أخرى ومناطق دول على كذلك تنطبق األبحاث هذه نتائج أن االعتبار بعين األخذ تم

 :1يلي فيما النتائج أهم تخلصت

 على مستخدمينال حالة تحديثات قائمة ضمن فيها والتفاعل النقاش يتم التي الموضوعات أكثر بين من والسفر السياحة موضوع يعتبر -

 ."الفيسبوك

ً  إليهم بالنسبة مثلت واألصدقاء العائلة عطالت أن إلى ألمحت المستخدمين عينة من%84 -  حيت يف السفر خطط يخص فيما مرجعا

 .عطلتهم األصدقاء فيه قضى الذي المكان لمعرفتهم الرئيسي السبب هو كان الموقع أن إلى العينة من % 64 ألمحت

 مختلف مشاركةو بالتحدث المستخدمين قيام على وباكستان وإفريقيا األوسط الشرق منطقة في "الفيسبوك" رئيس "البين جونثان" أكد -

 هذه ثانجون وأكد اآلخرين، األصدقاء لدى معينة انطباعات بخلق بدوره يسمح مما بارز بشكل التواصل موقع على سفرهم تجارب

 و السياحة عقطا في الناشطة الشركات لمختلف المثالية اإلعالنية المنصة هي الفيسبوك شبكة أن على واضحة داللة أعطت األبحاث

 .للموقع مستخدم مليار 1,2 وجود في ذلك و السفر

 ثانيا: الدراسة الميدانية.

 توزيع استمارة استبيان مستخدمي الفيسبوك ب الدراسة عينة عشوائية بسيطة، تتمثل في مجتمع ويشمل مجتمع وعينة الدراسة:    -1

( 90) عاسترجا تم إذ ،  مفردة 100اليكترونية لجمع البيانات الميدانية نظرا لطبيعة البحث، وتم تحديد حجمها عند تصميم االستبيان بـ 

 استبيان. (87) إلى للتحليل الخاضعة االستبيانات عدد عليهما، وخلص اإلجابة جدية لعدم (03) منها أقصي استبيان

 (: العناصر الديمغرافية لعينة الدراسة01جدول رقم )

 %النسبة
  التكرار

11,5 
سنة فأقل 25 10  

 العمر
سنة 35إلى 26من  20 23  

 سنة 45إلى 36من  40 46

سنة فأكثر 46من  17 19,5  

 ذكر 49 56,3
 الجنس

 أنثى 38 43,7

 أعزب 46 52,9
 الحالة العائلية

 متزوج 41 47,1

 ثانوي فأقل 11 12,6

 المؤهل العلمي
37,9 

 جامعي 33

 دراسات عليا 3 3,4

 دراسات أخرى 40 46

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات البرنامج

(  %56.3ذ بلغت )إوهي النسبة األعلى  )49(( المتغيرات الديمغرافية ألفراد العينة حيث كان مجموع الذكور 01يبين الجدول رقم )   

( %46( بنسبة ) سنة45الى 36( ، كما بلغت اكبر فئة عمرية مجيبة على االستبيان )من %43.7( بنسبة )38أما اإلناث كانت النتيجة )

أغلبها حاصلين  بكونوتميزت العينة  وهذا ما يتناسب مع موضوع السياحة الحالل باعتبار هذه الفئة األكثر وعي بأهمية هذا الموضوع

 ت.على التوالي مما يعطي موضوعية أكثر لإلجابا  %)37.9و  % 46على دراسات أخرى وذوي مستوى جامعي بنسبة )

 (: استخدام الفيسبوك يوميا02جدول رقم )
 ال نعم 

 12 75 التكرار

                                                      
 )أوريدو، النقال الهاتف قطاع متعاملي حالة دراسة الزبون، مع العالقة إدارة في االجتماعي التواصل شبكات عبر التسويق دور نور الدين،  مشارة  1

 تسويق تخصص تجارية، وعلوم التسيير علوم اقتصادية، علوم الميدان أكاديمي، ماستر شهادة متطلبات الستكمال مقدمة مذكرة جاري(، موبليس،

 .46-45، ص 2014-2013مرباح، ورقلة،  جامعة قاصدي الخدمات ،
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 13,8 86,2 %  النسبة

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات البرنامج

( وهي نسبة عالية  أما %86.2( مدى استخدام أفراد العينة للفيسبوك يوميا حيث بلغت  نسبة المجيبين بنعم )02يبين الجدول رقم )   

( من أفراد العينة عبروا عن عدم استخدامهم يوميا للفيسبوك، ارتفاع نسبة المستخدمين يعطي صحة أكثر للدراسة باعتبار %13.8نسبة )

تكون ذات إطالع على إعالنات السياحة الحالل في الفيسبوك، وبالتالي تكون إجاباتهم واضحة عن مدى رسم صورة ذهنية األغلبية 

 معينة عنها.

، وتتمثل الحدود الزمانية للبحث في الفترة من الفيسبوك: تتمثل الحدود المكانية للبحث في حدود البحث المكانية والزمانية -2

 (.05/08/2018إلى  06/06/2018)

 :اآلتي وفق االستبيان صدق من بالتأّكد الباحثة قامت صدق االستبيان:  -3

 باالستجابة الباحثة قامت وقد األكاديمي، االطالع وذوي خبرة ذوو المحّكمين من عدد على االستبانة الباحثة عرضت :المحكمين صدق 

 .الالزمة آلرائهم، وأجرت التعديالت

 في كما النتائج فكانت ،  االستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا طريقة الباحثة استخدمت كرونباخ(: -ألفا الثبات معامل( الثبات صدق 

 :اآلتي الجدول

 قياس ثبات اإلستبانة( 03جدول رقم )

 المحاور عدد العبارات معامل الثبات ألفا كرونباخ

 المحور األول 12 0,60

 المحور الثاني 12 0,70

 االستبانة ككل 24 0,77

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات البرنامج

 % 60 المقبولة القيمة تفوق الثبات معامالت قيم أنّ  أي   %70و  %60بين   وتراوحت الثبات معامالت أنّ  (،03رقم ) الجدول بين

 .والثبات بالصدق تتميز االستجابات بأنّ  القول يمكن هنا ومن للتحليل قابلة فقرات االستبانة فإنّ  بالتالي

 :تحليل استجابات أفراد العينة واختبار الفرضيات -4

مستخدمي الفيسبوك،  لدى الصورة الذهنية بناء في  اإلعالن يهدف المحور األول لمعرفة دور: مناقشة وتفسير نتائج المحور األول -1-4

 وسنلخص نتائجه في الجدول التالي:

 واالنحراف المعياري لإلعالن على الفيسبوك والصورة الذهنية للسياحة الحالل(: المتوسط الحسابي 04رقم ) جدول
 االتجاه االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البيان الرقم

 موافق 0.60 3.45 ميزات الرسالة اإلعالنية 01

 موافق 0.65 3.03 ميزات الوسيلة اإلعالنية 02

 موافق 0.54 3.38 و الصورة الذهنيةاإلعالن عن السياحة الحالل في الفيسبوك  03

 موافق 0.42 3.28 المقياس الكلي لإلعالن على الفيسبوك والصورة الذهنية للسياحة الحالل

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات البرنامج

لإلعالن وهذا من خالل مالحظتنا للمؤشرات ( يظهر أن شركات ووكاالت السياحة الحالل تولي اهتمام كبير 04من خالل الجدول رقم )

المتعلقة بالوسط الحسابي الذي يظهر مرتفع في أبعادها جميعا، أما االنحراف المعياري فيبين مدى تركيز الشركات على استخدامات 

ة وهذا يدل على توجه الشركات الوسيلة اإلعالنية المتمثلة في الفيسبوك  التي حققت أعلى نسبة تليها االهتمام الكبير بالرسالة اإلعالني

 لوضع قاعدة متينة أساسها شبكات التواصل االجتماعي باعتبارها سهلة الوصول للزبائن وذات رواج.

يهدف المحور األول لمعرفة دور الفيسبوك في الترويج للسياحة الحالل، وسنلخص نتائجه : مناقشة وتفسير نتائج المحور الثاني -2-4

 في الجدول التالي:

 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدور الفيسبوك في الترويج للسياحة الحالل05م )جدول رق

 االتجاه االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البيان الرقم

 موافق 0.62 3.14 قياس الصورة الذهنية 01

 موافق 0.62 3.15 خدمات وقيم السياحة الحالل 02

 موافق 0.60 3.71 للسياحة الحاللالفيسبوك والصورة الذهنية  03

 موافق 0.47 3.33 المقياس الكلي لدور الفيسبوك في الترويج للسياحة الحالل

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات البرنامج

وهذا من خالل مالحظتنا ( يتبين أن شركات ووكاالت السياحة الحالل تولي اهتمام كبير للصورة الذهنية 05من خالل الجدول رقم )

ج للمقياس الكلي والمؤشرات الفرعية المتعلقة بالوسط الحسابي الذي يظهر موافقة أفراد العينة على الدور الذي يلعبه الفيسبوك في التروي

تقدمها مبرزة للسياحة الحالل، فيبين التباين مدى تركيز الشركات على الصورة الذهنية للسياحة الحالل من خالل عرض الخدمات التي 

 قيمها .

 اختبار الفرضيـات: -3-4

 اختبار شرط التوزيع الطبيعي: -1-3-3

 للتوزيع الطبيعي.  Kolmogorov-Smirnov ( : نتائج اختبار06الجدول رقم )
 الداللة اإلحصائية قيمة االختبار

,1390 ,000c0 

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات البرنامج
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وهي   0.000بـــ  sigبالنسبة اإلستبانة ككل كانت قيمة  Kolmogorov-Smirnovنالحظ من الجدول السابق أن قيمة الداللة الختبار 

، أي أن البيانات تتوزع حسب التوزيع غير  H1ونرفض الفرضية الفرعية  H0، وبالتالي نقبل الفرضية العدمية 0.05أصغر من 

 الطبيعي.

اإلعالن عن السياحة الحالل  بين α=0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الرئيسية األولى:اختبار الفرضية  -2-3-3

 لها لدى مستخدمي الفيسبوك. الذهنية الصورة وبناء على الفيسبوك

 .والختبار الفرضية قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون بين اإلعالن عن السياحة الحالل على الفيسبوك و بناء الصورة الذهنية لها    

 .اإلعالن عن السياحة الحالل على الفيسبوك وبناء الصورة الذهنية لها( : نتائج قيمة االرتباط بين 07الجدول رقم )
 حصائيةالداللة اإل قيمة االرتباط 

 0.000 0**562, اإلعالن عن السياحة الحالل على الفيسبوك والصورة الذهنية

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات البرنامج

، مما يدل على وجود 0.562وقيمة االرتباط قدرها  0.05أي اقل من  0.000من خالل الجدول أعاله، يتضح أن قيمة الداللة اإلحصائية 

ارتباط دال إحصائيا وبدرجة متوسطة بين اإلعالن عن السياحة الحالل على الفيسبوك وبناء الصورة الذهنية لها وهو ما يثبت صحة 

 فرضيتنا الرئيسية.

 عند الرسالة اإلعالنية وتحسين الصورة الذهنية للسياحة الحالل بين إحصائية داللة يوجد ارتباط دواألولى:  الجزئية الفرضية -3-3-3

 .0,05 الداللة مستوى

 وسيتم اإلجابة على الفرضية الجزئية األولى من خالل حساب معامل االرتباط وفق الجدول أدناه.

 .الرسالة اإلعالنية وبناء الصورة الذهنية للسياحة الحالل(: نتائج قيمة االرتباط بين 08الجدول رقم )
 الداللة اإلحصائية قيمة االرتباط 

 0010, 0**336, والصورة الذهنية للسياحة الحاللالرسالة اإلعالنية 

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات البرنامج

الرسالة اإلعالنية وبناء فهناك ارتباط دال إحصائيا بين   0.05أقل من  sigمن خالل الجدول أعاله، يتضح أنه بما أن الداللة اإلحصائية 

فهذا يدل على وجود عالقة ارتباط ضعيفة بينهما أي أن الرسالة  0.336وبما أن معامل االرتباط بلغ   ،اللالصورة الذهنية للسياحة الح

 اإلعالنية ليس لها تأثير كبير على تحسين الصورة الذهنية وبذلك نقبل الفرضية.

خدمات السياحة الحالل   على الفيسبوك والرضا اإلعالن على بين إحصائية داللة يوجد ارتباط دوالثانية:  الجزئية الفرضية -4-3-3

 .0,05 الداللة مستوى عند

 وسيتم اإلجابة على الفرضية الجزئية الثانية من خالل حساب معامل االرتباط وفق الجدول أدناه.

 خدمات السياحة الحالل. على الفيسبوك والرضا اإلعالن على(: نتائج قيمة االرتباط بين 09الجدول رقم )
 اإلحصائية الداللة قيمة االرتباط 

 0,000 **0,425 خدمات السياحة الحالل على الفيسبوك والرضا

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات البرنامج

اإلعالن على فهناك ارتباط دال إحصائيا بين   0.05أقل من  sigمن خالل الجدول أعاله، يتضح أنه بما أن الداللة اإلحصائية 

فهذا يدل على وجود  0.425وبما أن معامل االرتباط بلغ   ،على الخدمات التي تعرضها شركات السياحة الحاللالفيسبوك والرضا 

عالقة ارتباط دون المتوسط بينهما أي أن اإلعالن على الفيسبوك ال يرتقي إلى الرضا التام عن الخدمات المعروضة لمستخدمي 

 .الفيسبوك فهو بدرجة دون المتوسط و نقبل الفرضية

في مستوى اإلعالن على الفيسبوك في تحسين الصورة الذهنية  معنوية داللة ذات فروق توجد ال: الفرضية الجزئية الثالثة -5-3-3

 لمتغير الجنس. تعزى للسياحة الحالل

 .( Mann Whitney ) لإلجابة على الفرضية الجزئية الثالثة استخدمنا اختبار مان ويتني

 للفرضية الثالثة  Mann Whitney(: نتائج اختبار 10الجدول رقم )
 الداللة اإلحصائية Mann Whitneyقيمة 

781,500 0,337 

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات البرنامج

وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية   0.05وهي أكبر من   0.337تساوي  (Sig)من خالل الجدول السابق نجد أنه بما أن الداللة اإلحصائية 

لمتغير الجنس  تعزى للسياحة الحاللمستوى اإلعالن على الفيسبوك في تحسين الصورة الذهنية فال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

 لدى مستخدمي الفيسبوك.

الختالف أعمار  تعزى خدمات السياحة الحالل في اإلجابات حول إحصائية داللة ذات فروق ال توجد الفرضية الجزئية الرابعة: -6-3-3

 مستخدمي الفيسبوك.

 .  Kruskal Wallis)) لإلجابة على الفرضية السادسة استخدمنا اختبار كروكسل واليس 

 للفرضية الجزئية الرابعة . Kruskal Wallis(: نتائج اختبار 11الجدول رقم )
 الداللة اإلحصائية Kruskal Wallisقيمة 

1,588 ,662 

 spssالمصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات البرنامج

وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية   0.05وهي أكبر من    0.662تساوي  (Sig)من خالل الجدول السابق نجد أنه بما أن الداللة اإلحصائية 

 الختالف أعمار مستخدمي الفيسبوك. تعزى السياحة الحاللخدمات فال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

 :والتوصيات االستنتاجات

 :االستنتاجات
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 المتضمن للبحث اإلعالن على الفيسبوك  المستقل المتغير بين متوسطة بدرجة ولكن عالقة وجود اإلحصائية الدراسة خالل من تبين -

 الصورة على المستخدمة اإلعالنية الوسيلة تأثير وبأن للسياحة الحالل( الذهنية الصورة ( التابع والمتغير  )اإلعالنية والرسالة )الوسيلة

 عدم إلى التابع المتغير على المستقل المتغير تأثير درجة انخفاض سبب ترجيح ويمكن عليها، اإلعالنية الرسالة تأثير من أكبر قليال

 لالمتيازات التي توفرها السياحة الحالل مالمح رسم في يساهم بما المناسب بالشكل اإلعالني بالعنصر السياحة الحالل شركات اهتمام

عوامل  وجود الجمهور، باإلضافة إلى عدم استغالل الشركات لفرصة االستخدام اليومي للجمهور للفيسبوك، وهذا رغم أذهان في

يلة التواصل االجتماعي األكثر رواجا أكثر منه المتوسطات الحسابية لصالح تركيز الشركات على الوسيلة اإلعالنية المتمثلة في وس

 لدى اإلعالن عنصر من المتشكلة الذهنية الصورة اهتماما على الرسالة اإلعالنية ، إال أن  هذا يبقى بدون فعالية لدى الجمهور، وأن

 عدم النتائج بينت حيث الحالل،الخدمات التي تقدمها شركات السياحة  عن الكفاية فيه بما وواضحة جيدة تكن لم مستخدمي الفيسبوك

 الرضا عن ما تعرضه من خدمات. في العينة من كبيرة لفئة شديدة موافقة وجود

الختالف أعمار أو جنس مستخدمي الفيسبوك،  تعزى خدمات السياحة الحالل في اإلجابات حول  إحصائية داللة ذات فروق ال توجد -

إناثها غير راضية وغير متأثرة بما تعلن عنه الشركات المتخصصة في السياحة الحالل وهذا مفاده أن جميع الفئات العمرية  بذكورها و

 على الفيسبوك، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات واالستراتيجيات اإلعالنية.

 :التوصيات

 صورتها تكوين خدماتها وبهدف وبأهمية بها الجمهور تعريف في الكبيرة وفائدته اإلعالن بأهمية السياحة الحالل شركات تفهم ضرورة -

اتجاه السياحة الحالل كبديل عن السياحة العادية للمسلم وغير  الوعي نشر على وفعاالً  أساسيا عامالً  اإلعالن يكون أذهانهم، وأن في

ن وارتباطهم بما لباقي العناصر األخرى المتمثلة في جودة الخدمات التي تقدمها والتي تحفظ أعراف وتقاليد المسلمي ومكمل المسلمين،

 تفرضه عليهم الشريعة اإلسالمية.

 تطبيق إستراتيجية تسويقية مناسبة لتطوير السياحة بدءا من بناء الصورة االيجابية للبلد المسلم وللسياحة الحالل التي يقدمها. -

 تخصيص األموال الالزمة النشطة البحث والتطوير
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Abstract: 

   The environment is what surrounds man from various living things and natural manure, God created this 

environment in the purest image of the service of man and be voluntarily to him, but in the long journey of man 

on earth, abused the gift that God gave him, In recent years, however, there have been many voices calling for the 

preservation of the environment and the right of future generations to live in a healthy environment.  

Keywords: legal concept, right, healthy environment. 

 :الملخص

ا له، البيئة هي ما يحيط باإلنسان من مختلف الكائنات الحية والجماد الطبيعي، خلق هللا هذه البيئة في أنقى صورة لخدمة االنسان ولتكون طوعً     

البيئة سوًء، ولكن في ولكن في رحلة اإلنسان الطويلة على األرض، أساء استغالل هذه الهبة التي أعطاها له هللا، وكلما تقدّم به العلم كلما ازداد حال 

 .السنوات األخيرة ظهرت الكثير من األصوات المطالبة بالحفاظ على البيئة وأحقية األجيال القادمة في الحياة ببيئة سليمة

 الكلمات المفتاحية: المفهوم القانوني ، الحق ، البيئة السليمة.

 

 :المقدمة

سليمة ونظيفة هو حق من حقوق اإلنسان غير القابلة للتصرف، وهي في الوقت نفسه حق من حقوق الشعوب بغية الحفاظ  ةحق اإلنسان في بيئ       

 على كرامة اإلنسان.

 و الحق البيئي هو حق يستند إلى ضرورة المحافظة على البيئة باعتبارها تراثا مشتركا لإلنسانية جمعاء، وهو من الحقوق التضامنية أو ما      

 عرف بحقوق الجيل الثالث من أجيال حقوق اإلنسان، والمعترف به دوليا ووطنيا.ي

 و انطالقا مما سبق يتمحور االشكال حول: ماهية البيئة ،و كيف يحمي القانون الحق في سالمة البيئة ؟      

 ي ، دون تجاهل للمنهج المقارن .منهج الدراسة: لإلجابة عن االشكالية المذكورة اعاله يتم اعتماد المنهج الوصفي و التحليل

 من اجل ذلك يُدرس الموضوع وفقا للخطة االتية: 

  البيئة مفهوم : المبحث االول

  بالبيئة المتعلقة التعريفات المطلب االول:     

  و القانون باإلنسان البيئة عالقة المطلب الثاني:     

  البيئة سالمة في الحق مفهوم : الثاني المبحث

 البيئة سالمة في بالحق المتعلقة التعريفات المطلب االول:    

  البيئة سالمة في الحق عناصر المطلب الثاني:    

 

 السليمة: البيئة في الحق طبيعة و مفهوم : األول المبحث

 جدال الحداثة هذه أثارت وقد ، خطورتها و البيئية المشكالت ظهور حداثة إلى نظرا العهد حديث سليمة بيئة في العيش في اإلنسان حق يعتبر      

 و مفهومه حيث من وذلك ، الحق بهذا المقصود وتحديد بيان الضروري فمن سليمة، ولهذا بيئة في اإلنسان بحق يسمى ما حقيقة كبيرا حول فقهيا

  طبيعته

 :السليمة البيئة في الحق مفهوم : األول المطلب
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 مفهوم إلى ثانية حلةمر في التعرض ثم الحق، هذا محل باعتبارها أولى مرحلة في بالبيئة التعريف ضرورة تستوجب البيئة في الحق دراسة      

 .به خاصة قانونية بمنظومة إفراده تم أنه لدرجة تطورا قد كليهما أن حيث ، السليمة البيئة في اإلنسان حق

  : البيئة مفهوم : األول الفرع

 لحماية القانون يتدخل وحتى القانوني الجانب فمن ، يهمه الذي الجانب من إليها ينظر مختص فكل ، إليها النظرة باختالف)1(البيئة مفهوم يختلف     

 :اآلتي وفق وذلك ، القانون و اإلنسان من بكل عالقتها أيضا و وعناصرها حدودها على التعرف من البد البيئة

 بالبيئة: المتعلقة التعريفات : أوال

 من الملوثات وادخال 19 القرن من الثاني النصف في الصناعية الثورة ميالد مع الرشيد غير االستغالل عرضة أصبحت قد البيئة لكون نظرا      

 يحفظ نحو على بيئته مع تعامله في اإلنسان سلوك تضبط قانونية لقواعد ملحة الحاجة أصبحت حيث، )2(المصانع ونفايات وصناعية كيميائية مواد

 للبيئة، فهذه مدلول تحديد السهل من ليس أنه يبدو ذلك من بالرغم أنه ،إال البيئة لحماية القانونية النصوص ميالد فكان ،)3(اإليكولوجي توازنها عليها

 مجاالت كل تقريبا تغطي اآلثار ومتعددة األسباب ، ومتشابكة ، المسالك ومتنوعة القنوات كثيرة متاهة - وبحق – الكتاب أحد عنها عبر كما األخيرة

  :من كل منظور في البيئة ،و سيتم تعريف )4( البشرية الحياة

 

 القانون فقهاء . أ

 العلوم فروع من فرع كل في الباحث تخصص حسب مفاهيمها تباينت و ، معانيها تعددت بل ، البيئة مفهوم تحديد في العلماء يتوحد لم       

 مجموع : بأنها البيئة عرفت: القانونيين للفقهاء التعريفات أهم يلي  ،وفيما تخصصه و رؤيته ضوء في منهم كل يعرفها حيث ، المختلفة االجتماعية

 الطبيعي الوسط وتشكل ، دقيق توازن في تتجاور التي ، والثقافية واالقتصادية االجتماعية والعوامل ، البيولوجية و الطبيعية والظروف العوامل

 الكائنات من وغيره االنسان فيه يعيش الذي المكان أو الوسط هي ايضا ،و)5(البيئي بالنظام يسمى ما ويحكمها ، األخرى والكائنات اإلنسان لحياة

 يتصل ما كل تشمل البيئة أن على يؤكد من وهناك )6(حياته ودوام بقائه على الحي الكائن تساعد التي والعوامل الظروف مجموعة تشكل ،وهي الحية

 البيئة تكون التي المختلفة العناصر هذه تتفاعل الحال اإلنسان، وبطبيعة صنع من أم الطبيعة خلق من كان سواء ، اإلنسان فيه يعيش الذي بالوسط

 المادي المحيط  :أنها على البيئة عرفت كما  )7( .إيجابا و سلبا وصحته اإلنسان حياة على التأثير في جميعها تتضافر البعض، كما بعضها في وتؤثر

 الكائن على بالفعل تؤثر التي الحيوية وغير الحيوية العوامل جميع تمثل البيئة : آخر تعريف في و اإلنسان، فيه يعيش الذي والمعنوي والحيوي

 البيئية األوساط في الموجودة الحية الكائنات جميع الحيوية بالعوامل ويقصد ، حياته تاريخ من فترة أي في مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة الحي

  )8( .وغيرها ...،الحرارة الشمس ، التربة ، الهواء ، الماء هي الحيوية غير والعوامل ، المختلفة

                                                      
 األولى الطبعة ، العلمية الكتب دار ، األول المجلد العرب، ،لسان األنصاري منظور ابن: إلى أنظر للبيئة اللغوي التعريف على  )1( لالطالع

،2003  و م ايليها 45 ،ص 

 ، 2006 ، ،الجزائر للقضاء العليا المدرسة إجازة لنيل تطبيقها، مذكرة في القاضي ودور البيئة لحماية القانونية الوسائل حوشين، رضوان (2) 

 10ص

بعضها  ويعتمد متبادل تفاعل بينها يحدث ،والتي بالبيئة الموجودة العناصر مجموعة يمثل الذي األخير هذا ، ككل االيكولوجي النظام توازن أي(3) 

 . النظام لهذا األخرى العناصر في تغيرات الى عناصرها أحد في التغيير ،ويؤدي بعض على

 ماجستير لنيل ،مذكرة العام ولي الد والقانون اإلسالمي الفقه بين مقارنة دراسة: المسلحة النازعات أثناء البيئة ،حماية بكراوي المهدي  )4( محمد

. 18ص ، 2010 ،باتنة، الجزائر، لخضر الحاج ،جامعة اإلسالمية العلوم كلية ، القانون و في الشريعة  

 . 36،ص 1992 ، مصر 91 العدد ، ، نشر دار.د الدولي، للقانون العصرية المجلة الحيوي، التنوع اتفاقية في نظرات سالمة، الكريم عبد أحمد (5) 

مؤتمر  انعقاد أثناء 1992 سنة انيروج دي ريو في أبرمت والتي البيولوجي بالتنوع المتعلقة المتحدة األمم اتفاقية تضمنته فقد البيئي النظام عن أما-

 النباتية الدقيقة العضوية ائناتالك لمجموعة حيوي مجموع " : يعني بأنه البيئي النظام الثانية المادة عرفت حيث والتنمية، البيئة حول المتحدة األمم

 "إيكولوجية وحدة تمثل أنها باعتبار الحية، غير بيئتها مع يتفاعل والحيوانية،

،ط  ،القاهرة العربية النهضة دار ، "،البيئي ،السياحي االلكتروني : النوعي الخاص الدولي ، القانون سالمة الكريم عبد  )6( أحمد

.195،ص1،2000  

 بن"2الجزائر  جامعة ، الحقوق ،كلية العام القانون في لنيل الدكتوراه  ، رسالة الحدود عبر التلوث عن الدولية مراح، المسؤولية  علي بن علي (7) 

 . 19،ص 2007 ، الجزائر، "بن خدة يوسف

 ص20. ، نفسه بكراوي ،المرجع المهدي  )8( محمد
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 واالجتماعية والجمالية الثقافية و واالقتصادية الفيزيائية والظروف العوامل مجموعة " أنها على القانوني الفقه مجال في البيئة تعرف أيضا      

 بخصائص تلتصق و طورا للُمحيط مرادفة البيئة تكون فتارة وعليه ، )1(  "الحياة نوعية في تؤثر كما الملكية وقيمة رغبة في وتؤثر تحيط التي

  )2( .اإلنسان عيش تضمن التي العوامل من ُمرّكبا نظاما البيئة تُمثّل الحالتين كلتا وفي ، اإلنسان

 ، واحد مضمون في تصب دتكا عامة وبصفة أنها إال القانونيين الفقهاء أوردها التي التعريفات تعدد من الرغم وعلى أنه يتضح  سبق ما خالل ومن

 عند ، عامة بصفة تلتقي بيئةال بمصطلح الخاص االهتمام ذوي من الفقهاء يقدمها التي التعريفات جل بأن : قال الذي الرشيد أحمد األستاذ ذلك ويؤكد

           : هما و تأثيرا و تأثرا  يتفاعالن أساسيين عنصرين من تتكون البيئة أن إلى مردها أساسية اتفاق نقطة

 وتعالى سبحانه هللا خلقها بل وجودها في لإلنسان دخل ال التي المظاهر عن عبارة وهو الطبيعي العنصر )3( .صناعي وعنصر ، طبيعي عنصر     

 المنشأة المكونات من تتألف التي المشيدة البيئة في ،فيتمثل الصناعي العنصر ،وأما )4( والحيوانية النباتية ،والحياة والهواء والماء الصحراء  ،مثل

 إلى إضافة ، والموانئ والمواصالت والطرق الصناعية والمشاريع و التجهيزات و المزارع  المباني كل ،وتشمل الطبيعية البيئة ساكني طرف من

  )5( .الناس بين العالقة تنظم ومعتقدات وثقافية سلوكية وأنماط رف ا أع و وتقاليد عادات من االجتماعية النظم أشكال مختلف

 : الدولية التشريعات . ب

 هاته تعرضت ،وقد منها دولة تخلو ال التي البيئية المشاكل من والحد حلول إليجاد عقدت التي الدولية والمواثيق المؤتمرات من العديد هناك       

 أشياء من اإلنسان خارج هو ما كل " : بأنها البيئة عرف 1968 عام باريس في اليونسكو عقدته الذي المؤتمر بداية : للبيئة تعريفات إلى المؤتمرات

 ، العائلية و الظروف  قوى الطبيعة مثل اإلنسان على تؤثر التي و المؤثرات النشاطات جميع ذلك ويشمل ، مباشر غير أو مباشر بشكل به تحيط

 سنة ستوكهولم إعالن أقر ثم ، الماضي رث ا الت وكذلك لديه المتوفرة المختلفة االتصال وسائل خالل من يدركها والتي واالجتماعية والمدرسية

 يستمدون والتي األخرى والكائنات اإلنسان فيها يعيش التي والثقافية واالجتماعية الطبيعية النظم مجموعة هي البيئة : أن وهو ، للبيئة تعريفا 1972

 )6( .نشاطهم فيها ويؤدون زدهم ا منها

اإلنسانية،  الحاجات اشباع أجل من معين وقت في المتاحة واالجتماعية الطبيعية الموارد مجموعة : بأنها للبيئة المتحدة األمم برنامج وعرفها       

 فيه يعيش الذي اإلطار : بأنها البيئة عرف 1977أكتوبر في جورجيا بجمهورية " تبليس " بمدينة عقد الذي البيئية للتربية الدولي المؤتمر أما

  )7( .البشر إخوانه مع عالقته فيه ويمارس وماء ودواء وكساء غذاء من حياته مقومات على منه ويحصل اإلنسان

 والموارد الطبيعة لصيانة الدولي االتحاد أعده مشروع وهو ، للطبيعة العالمي الميثاق مشروع بشأن رومانيا وفد رح ا اقت في ورد وقد       

 على وثيق ربط ا ت في تؤثر والتي اإلنسان  أنشطة أوجدتها التي والعوامل الطبيعية العوامل مجموع " : بأنها للبيئة تعريفا 1979 لعام الطبيعية

 هي البيئة إن  :بقولها البيئة رفت ع فقد المتحدة األمم ،أما )8( المجتمع بها ويتطور ، اإلنسان فيها يعيش التي الظروف وتحدد ، البيئي التوازن

  .الحية والكائنات البشري الجنس فيه يعيش الذي والبيولوجي الخارجي الفيزيائي النظام مجموعة

 بالبيئة الضارة األنشطة عن الناتجة االضرار عن المدنية بالمسؤولية والمتعلقة 1993 جوان 21 بتاريخ Lugano "ايطاليا "لوغانو معاهدة أيضا

  .)9(الثقافي اإلرث تكون التي واألمالك بينها والتفاعل والنبات والماء كالهواء الطبيعية الموارد بكونها البيئة الثاني فصلها في عرفت قد نجدها

 لطبيعة أفضل وعي تنمية في الفضل وطنية وكذا ودولية إقليمية رت ا مباد من أساسه على اتخذ وما ستوكهولم إلعالن كان سبق مما وبالتالي      

 ، استغاللها عن والتوقف يئةالب مع للتعايش يدعو الذي الجديد البيئي الفكر دعائم أرسى تاريخيا منعطفا العتباره أدى ما وهو ، وأساسها المشكالت

 لتشمل ، )الخ...دنمعا ، تربة ، هواء ، ماء( طبيعية عناصر مجرد من أكثر على تدل أصبحت بحيث للبيئة واسعا معنا ستوكهولم مؤتمر أعطى و

 وتطلعاته. اإلنسان حاجات إلشباع ما مكان وفي ما وقت في المتاحة واالجتماعية المادية الموارد رصيد

                                                      

 109 ص ، 2009 ، ط.د ، اإلسكندرية ، الجديدة الجامعة ،دار للبيئة الجنائية الحماية ، األلفي ماهر عادل (1) 

 .49 ص ، 2013 ،يونيو لبنان ، الثاني ،العدد العلمي البحث جيل مركز ، اإلنسان حقوق جيل مجلة ، سليمة بيئة في الحق ، اليعقوبي ليلى (2) 

 . 12ص ، السابق المرجع ، بكراوي المهدي محمد (3) 

 السياسية والعلوم الحقوق ،كلية السياسية العلوم في ماجستير لنيل ،مذكرة البيئة حماية مجال في المحلية الجماعات دور رمضان، المجيد عبد (4) 

 8ص ، 2012 ،" الجزائر " ،ورقلة مرباح ،جامعة قاصدي

 13 ص ، نفسه المرجع( 5) 

 23 ص ، 2008 ط،.د القانونية، مصر، الكتب دار التلوث، وظاهرة للبيئة الدولي القانون :الحافظ عبد محمد رتيب  )6( معمر

 والعلوم الحقوق ،كلية الجنائيالقانون  في ماجستير لنيل ،مذكرة البيئة تلويث جريمة عن المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية ، بامون لقمان( 7) 

  17 ص ، 2012 ، "الجزائر " ورقلة ، مرباح قاصدي ،جامعة السياسية

 18 ،ص نفسه المرجع (8) 

 48 ،ص السابق ،المرجع اليعقوبي ليلى (9) 
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 ،شوارعها مساكنها بأكملها المدينة تشمل البيئة فكلمة الصحة على تؤثر أشياء من باإلنسان يحيط ما كل : به يقصد الدولي البيئة اصطالح ومنه      

 ،والكيميائية الجوية العوامل إلى باإلضافة ، مالبس من يلبسه وما ، و شراب طعام من اإلنسان يتناوله ما أيضا وشواطئها، وتشمل ،آبارها ،أنهارها

 )1(ذلك وغير ،

 هذه من واضح ،و )2( مصدرها كان مهما المختلفة الملوثات كل ،ومن لألمراض من الجراثيم الناقلة الخالية النظيفة البيئة هي الصحية والبيئة    

 الفقه فيه وقع الذي التردد ،وهو للبيئة الواسع المفهوم تبنت قد البيئة بشأن انعقدت التي الدولية المؤتمرات و الدولية االتفاقيات معظم أن التعريفات

 . بالبيئة متعلقة مصطلحات عدة ظهور إلى المجال فتح مما للبيئة دقيق مفهوم تحديد بشأن الدولي

  : والقانون باإلنسان البيئة عالقة : المطلب الثاني

 عنصر ثالالم سبيل فعلى، ذلك غير قول يستطيع من يوجد وال طبيعي بشكل حياته يمارس أن ليستطيع أيضا ومهمة ، لإلنسان جدا مهمة البيئة      

 نشأت األهمية هذه اللخ شديد، فمن خطر في تصبح اإلنسان حياة فإن أخرى بيئية مشكلة أي أو التلوث إلى تعرض ما إذا البيئة عناصر كأحد الماء

 :يلي ما وفق وذلك بالقانون البيئة عالقة ظهرت األخيرة هذه ،ونتيجة بينهما عالقة

  : باإلنسان البيئة عالقة.أ

 :باختالفهما واختلفت زمنيتين بمرحلتين بينهما العالقة مرت      

 االستقرار  يسودها والبيئة اإلنسان بين العالقة كانت ،حيث الصناعية الثورة قبل ما إلى األرضية الكرة على العيش بداية من األولى المرحلة

 ذلك حين يحدث ولم اإلضرار بها ،دون األرض تخزنها التي الطبيعية البيئية العناصر من اإلنسان استفاد ،حيث اآلخرين و مراعاة حقوق والتعقل

   )3(البيئية. األنظمة في خلل أي

 صناعية مجتمعات إلى زراعية  مجتمعات من المجتمعات انتقال رفقها ا ،حيث هذا وقتنا الي الصناعية الثورة بداية فمن الثانية المرحلة أما     

 ،وبذلك البشرية النشاطات من وغيرها ، الدول ببعض النووية المحطات واقامة الطبيعية الموارد واستهالك التكنولوجي والتطور التصحر وانتشار

 والهواء الماء لوث حيث سليمة ببيئة اآلخرين حق اإلنسان ،فتجاهل و االضطرابات المشاكل من العديد يشوبها واإلنسان البيئة بين العالقة أصبحت

 طبيعي بشكل حياته وممارسة االنسان استقرار  وتهدد ، البيئي النظام على تؤثر التي المشكالت من العديد وأنشأ ، الثروات واستنزف والتربة

 )4( .. وصحي

 فإن النامية الدول ،أما مستعصيا حلها يكون يكاد بيئية مشكالت من تعاني المتقدمة الدول ،فنجد ألخرى دولة من البيئية المشكالت وتختلف      

جدا،  ضروري البيئة على عديبالت لإلنسان السماح وعدم لها حلول ووضع لها التصدي أن إال ، المتقدمة بالدول مقارنة قليلة فيها البيئية المشكالت

 . القادمة لألجيال حق السليمة البيئة أن و خاصة

  : بالقانون البيئة عالقة . ب

 ،بدأت لذلك نتيجة اضرار  من بالبيئة لحق و ما تطورات من رافقها و ما الصناعية الثورة بعد ما مرحلة في بالبيئة اإلنسان عالقة خالل من      

 من الفترة هذه رفق ا ما إلى ،باإلضافة اإلنسان حياة على الكبير أثرها والى أهميتها إلى المجتمعات تنبهت ،حيث تظهر بالبيئة القانون عالقة

 ،حيث2011 سنة باليابان نامي تسو كارثة ،و)5( 1986عام سابقا باالتحاد السوفياتي  "تشرنوبل  "بمدينة الذري المفاعل كارثة :مثل بيئية كوارث

 القوانين ووضع التدخل المشرع على وجب وهنا ، البيئة لحماية المؤسسات وانشاء الخطط ووضع المؤتمرات  عقد على الدول ثابرت هنا من

 . والمجتمع الفرد على ألهميتها نظرا الحماية تستحق اجتماعية وظاهرة كقيمة معها التعامل وتنظيم البيئة لحماية

 ، استقرار اإلنسان يكون ام بقدر السوية للحياة البيئة هذه صالح وبقدر ، يسكنها بيئة من له بد فال اإلنسان وجد حيثما انه يستخلص ومنه       

 قانونية ضوابط بوجود إال يتحقق ال االنسجام هذا أن إال ، صحيح والعكس

   )6(: البيئة سالمة في الحق مفهوم  :الثاني المبحث

 بحق فاالعتراف  ن،التضام بحقوق عليها اصطلح ما أو اإلنسان حقوق من الثالث الجيل تضمنها التي الحقوق من البيئة في الحق يعتبر       

 في الحق مفهوم فإن لذا ، 1972 سنة ستوكهولم مؤتمر بعد خاصة والسبعينات الستينات منذ إال دوليا واهتماما صدى يلقى لم سليمة بيئة في اإلنسان

 :وعناصره تعريفاته مختلف إلى بالتطرق الفرع هذا في معالمه توضيح وسأحاول ، الغموض بعض يشوبه السليمة البيئة

  :البيئة سالمة في بالحق المتعلقة التعريفات المطلب االول:

                                                      

 18 ،ص 2002 ، ط.د ، القاهرة ، الحديث الكتاب ،دار والحل المشكلة :العصر قضايا في البيئة تلوث ، عيسى سليمان ابراهيم( 1) 

 ،ص19 نفسه  )2( المرجع

 . 15 ،ص 2008 1، ،ط ،األردن الثقافة ،دار البيئة تلويث ،جريمة الملكاوي  )3( ابتسام

 16 ،ص السابق ،المرجع الملكاوي ابتسام( 4) 

 الشرق ،جامعة الحقوق ،كلية العام القانون في ماجستير لنيل ،مذكرة األردنية التشريعات في للبيئة الجزائية  ،الحماية الدميري محمد عامر( 5) 

 .15 ،ص 2010 ، األوسط ،األردن

 .)6( يتّم أيضا استعمال مصطلح “البيئة النظيفة” ،لكن ارتأينا اعتماد “البيئة السليمة ” ألنّه أشمل ولكونه الترجمة األنسب
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 من للبيئة مفهوم حديدت على الفقه اتفاق عدم إلى بعضها يرجع الصعوبات بعض تكتنفه سليمة بيئة في اإلنسان حق مضمون تحديد أن الواقع       

 أم - اإلنسان طرف من حدثةوالمست منها األصلية أي - الطبيعية وغير الطبيعية الحيوي المحيط عناصر كافة تشمل كانت إذا فيما عناصرها حيث

 . الثانية دون األولى العناصر على تقتصر

 الحق هذا مضمون انك إذا فيما بالحماية المستهدفة والذات حمايتها المطلوب البيئة نوعية مفهوم تحديد إلى الصعوبات بعض يرجع كما      

 في كقيمة حية وغير حية وموارد كائنات من تحتويه وما البيئة تستهدف أم للحق الشخصي الجانب وهو جماعة أو فردا كان سواء اإلنسان يستهدف

 : خالل من ذلك سيتوضح و ، البيئة سالمة في للحق الموضوعي الجانب وهو ذاتها

 

  :القانون فقهاء . أ

 كما ، القانونية و دراستها مبادئها حيث من وغامضة ، تعريفها حيث من يسيرة وغير صعبة فكرة زل ا ت ما نظيفة بيئة في الحق فكرة بمأن      

 مجال في الباحثين أغلب إحجام إلى أدى ما وهذا ، السهلة بالمهمة ليس الحق لهذا تعريف وضع فإن ، )1( والعناصر األبعاد محددة غير هالمية أنها

 :يلي ما خالل من يظهر تعريفات من وجدناه ما أهم وان الحق، لهذا تعريف وضع عن البيئة

 أمن على سلبية آثار لها يكون والتي التلوث عن الناتجة البيئية األخطار مختلف من اإلنسان وكذلك الطبيعة تحرر بأنه الحق هذا تعريف تم     

 األجيال إلى لنقلها وتحسينها بها لالنتفاع والتلويث التلوث من خال بيئي وسط بموارد اإلنسان اختصاص "بأنه ايضا عّرف ،و )2( اإلنسان وحياة

 على ينطوي ،وأنه وصحية مرضية بيئة في شخص كل حق أنه على تعريفه تم ، كما )3( "استالمها وقت عليه كانت مما أسوأ ليست حالة في المقبلة

 التي االضرار  لكل عامة تغطية يستوجب االنسان، و هو محورها يكون التي رئم ا الج على يقتصر قد أنه ،كما الضارة للملوثات التعرض عدم

 مع لنتعايش دعوة أنه نظيفة على بيئة في الحق عرفا فقد صباريني سعيد ومحمد الحمد رشيد: األستاذين ،أما  األخيرة هذه حماية بغية بالبيئة لحقت

 ، )4(بعدنا األجيال وحياة حياتنا متطلبات تلبية قادرة على تبقى أن إذا أردناها البيئة

 وتهيأ ، صحية اخطارا  تحمل ال ، نظيفة سليمة بيئة في العيش في الحق إنسان لكل أن : في يتمثل الحق هذا مضمون أن يؤكد من وهناك     

 من تدابير من يتخذ ما وكل بيئية قوانين من يصدر ما كل أن بمعنى ، متوازنة لشخصيته وتنمية كريمة بحياة له يسمح نحو على وتصان مواردها

  .)5(وتقدمه لحياته مالئم وسط وتوفير اإلنسان لحماية هو إنما صيانتها أجل

 مفهوم يتبنى البعض فإن بالحماية المستهدفة والذات حمايتها المطلوب البيئة نوعية حيث من البيئة سالمة في الحق مفهوم تحديد بشأن أيضا    

 النظم وتحسين صيانة وجوب من ذلك يقتضيه وما ذاتها في كقيمة المتوازنة البيئة وجود في الحق" أنه إلى ويذهب البيئة سالمة في للحق موضوعي

          في الحق بأنه تعريفه تم ايضا و ،  )6( "بمواردها الجائر التدهور أو عنها التلوث دفع ومن الطبيعية والموارد

  .البيئة مكونات أحد باعتباره اإلنسان فيها بما األحياء كل وتنمية لدوام صالح طبيعي وسط وجود     

 وفي أرضها وتحت هوائها وفي المعمورة بساط على المتواجدة البشرية غير للكائنات حقا أصبحت البيئة حماية فإن المفهومين لهذين وفقا وبالتالي

           ")7( البيئة حق "بصدد ذاتها، فنكون في قيمة وموارد كائنات من تحتويه وما للبيئة تصبح بذلك و ، المياه تلك وقاع مياهها

 لم ما آمنة تكون لن بأنها والمجتمعات رد ا األف اعتقاد على يتأسس الذي الحق ذلك : بأنه الحق هذا تعريف تم القانوني الفقه مجال في كذلك       

 وسليم متوازن بيئي أو حيوي وسط في العيش في إنسان كل سلطة " هو ايضا ،و البشري السلوك عن الناتجة السلبية البيئية النتائج رعي ا ت

 ومواردها البيئة صيانة واجب من عليه بما اإلخالل دون ، لشخصيته متكاملة تنمية و الئقة حياة له يكفل نحو على الطبيعة بموارد واالنتفاع والتمتع

 .  )8(وتلوثها تدهورها مصادر ومكافحة وتنميتها تحسينها على والعمل

 معالجة خالل من وهذا التلوث عن الناتجة البيئي التدهور لمخاطر اإلنسان لتعرض السلمي التقليص على القائم الحق ذلك أنه على تعريفه تم و     

 )9(.لمعيشته أعلى ومستوى اإلنسان لرفاه مواتية صحية بيئة في به المعترف الحق ذلك وأنه البيئي، للتدهور الجذرية األسباب

                                                      

 .16 ص ، 2001 ، ط.د اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار المعاصرة، القانون أسلمة ضوء في للبيئة القانوني المفهوم حشيش، محمد أحمد (1) 

طاوسي فاطنة ،الحق في البيئة السليمة في التشريع الوطني و الدولي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح،  (2) 

 .15، ص 2015ورقلة ، الجزائر ،

 33-34 ص ص علي مراح ،المرجع السابق، بن  )3( علي

 .8 ص ، 1979 ، ط.د ، الكويت ، اآلداب و والفنون للثقافة الوطني المجلس ، ومشكالتها البيئة ، صباريني سعيد ومحمد الحمد رشيد  (4) 

 .16، المرجع السابق ، ص  طاوسي فاطنة (5) 

 68 ص السابق، ،المرجع التلوث وظاهرة للبيئة الدولي القانون ، الحافظ عبد محمد رتيب معمر (6) 

 ص28.  ، السابق المرجع مراح، علي بن  )7(علي

 .69 ص السابق، ،المرجع التلوث وظاهرة للبيئة الدولي القانون الحافظ، عبد محمد رتيب معمر( 8) 

 .17، المرجع السابق ، ص  طاوسي فاطنة (9) 
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 وتوفير كرامة  في العيش اإلنسان و لحياة مالئم وسط تأمين في الحق "أنه إلى فيذهب البيئة سالمة في للحق ذاتي مفهوم يتبنى من الفقه ومن      

 وايضا: ، )1(  "فرد لكل وتأمينها عنها الدفاع يجب التي البيئة نوعية من الضروري األدنى الحد

 خالية بيئة وسط في العيش حق ذاته في لإلنسان فيكون ، ومتطورة و مزدهرة كريمة بحياة له تسمح متوازنة بيئة في يعيش أن في اإلنسان حق هو

  )2(.لحياته مالئم وسط بتأمين والتلويث التلوث من

 هللا فطرها التي الكون سنن تقتضيه الذي البيئي التوازن على الحفاظ ضرورة مع الطبيعة لموارد األمثل االستخدام أنه على تعريفه تم أيضا     

 بيئي وسط ،وتوفير التلوث من البيئة بسالمة يهتم سليمة بيئة في ،فالحق للبشر الرفاهية ويحقق والخير بالنفع االنسان على يعود الذي األمر ،وهو

 .)3( طبيعية بصورة حياته وممارسة االنسان لعيش مناسب

 أنه في يتمثل وهو ، اليالح موضوعنا هدف يخدم والذي سليمة بيئة في للحق اجرائي تعريف تقديم يمكننا السابقة التعريفات خالل ومن وبهذا     

 بتقليص السياسية والهياكل رد ا األف من كل قيام يتطلب وهذا رمته ا وك لرفاهه مواتية نوعية وذات صحية بيئة في العيش في إنسان كل حق

 .المستقبلية واألجيال الحالية األجيال حياة متطلبات تلبية على قادرة البيئة تبقي حتى البيئية الملوثات

 : الدولية التشريعات . ب

 بين يفصل لم الدولية والمواثيق اإلعالنات في الحق هذا تجسيد ومنذ الدولي القانون فإن ، الواجبات و الحقوق بين التالزم فكرة من انطالقا      

 عليها المحافظة في وواجبه سليمة بيئة في اإلنسان حق بين الجمع طريق عن بينهما الزم وانما له، كموضوع والبيئة الحق لهذا كصاحب اإلنسان

 القوانين به أخذت و الدولي الفقه بعد فيما سايره الذي التوجه وهو ، مستقبال الحق حاضرا و بهذا تمتعه استمرار ضمان أجل من مواردها وصيانة

  )4( .الداخلية

 و الحرية في أساسي حق لإلنسان ": بأن يقضي والذي 1972 جوان في الصادر ستوكهولم إعالن من األول المبدأ في جاء ما إلى واضافة     

 لألجيال البيئة وتحسين حماية هو هام واجب وعليه ، رفاهية و رمة ا ك في بالعيش نوعيتها له تسمح بيئة وفي ، مرضية حياة ظروف وفي المساواة

 وفي والمساواة الحرية في أساسي حق لإلنسان "أن األولى مادته في العامة الجمعية تبنته الذي للطبيعة العالمي الميثاق ،أكد  )5( "والقادمة الحاضرة

 الحاضرة لألجيال البيئة وتحسين حماية في مقدّس واجب وعليه ، رفاهية و رمة ا ك في بالحياة له تسمح محيطة بيئة وفي مرضية معيشية ظروف

  )6( ".والمقبلة

 البدنية الصحة تضمن ظروف في الحق هو : 1979 سنة بستراسبورغ " االنسان وحقوق البيئة " حول األول األوروبي المؤتمر وحسب      

   )7(.الطبيعية البيئة على الحفاظ ضرورة ،مع والمستقبل الحاضر أجيال لكل والرفاهية نفسها الحياة ،وفي واالجتماعية والمعيشية والعقلية

 أي اإلنسان على البيئة وحق البيئة في اإلنسان حق بين الربط أي "البيئة حق" وفكرة"البيئة في الحق" فكرة بين الربط تم قد أنه هنا ونالحظ      

 أن ذلك ، لإلدامة والقابلة بيئيا السليمة التنمية المستدامة، أي التنمية في والحق البيئة في الحق بين أخرى جهة من الربط تم كما ، نحوها واجبه

 في للحق الذاتي المفهوم تبنت التي الدولية واإلعالنات أما المواثيق )8( .ومتوازنة سليمة بيئة في اإلنسان حق مضامين أحد هي المستدامة التنمية

                                                      

 .29 ص ، السابق المرجع ، مراح بن علي (1) 

 تبنته الذي السليمة بالبيئة المقصود إلى األقرب و هو ، Contamination والتلويث Pollution التلوث من بالسالمة يهتم البيئة في فالحق( 2) 

 1994 جويلية 06في الصادر ، االنسان حقوق للجنة التابعة الفرعية للجنة مقدم تقرير ، والبيئة اإلنسان حقوق ، قسنطيني الزهرة  فاطمة : السيدة

 . 80-74 ص ، _ E/CN.4/sub.2/1994 :،الوثيقة

  )3( طاوسي فاطمة، المرجع السابق، ص 17

 االمارات لدولة االتحادي القانون   وكذا ، 1978 لعام االسباني الدستور نذكر البيئة تجاه والواجب الحق بين ربطت التي والقوانين الدساتير من( 4) 

 عن الناشئة المدنية المسؤولية الحميدي، هللا عبد سعيد محمد :،أنظر 2 مادته في وتنميتها البيئة حماية شأن في 1999 لسنة 24 رقم المتحدة العربية

 . 2رقم ، الهامش 28-27 ص ،ص1،2008 ط الجديدة، اإلسكندرية، الجامعة ،دار)مقارنة دراسة( لحمايتها القانونية والطرق البحرية البيئة تلوث 

 .48 ص السابق، المرجع مراح ، علي بن علي( 5) 

 . 10/1982/ 28، 37/7 رقم الالئحة،  المتحدة لألمم العامة الجمعية للطبيعة، العالمي الميثاق (6) 

 .19طاوسي فاطمة، المرجع السابق، ص  (7) 

 األخيرة هذه 4/4مادته في المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 2003يوليو 19 في المؤرخ  10-03رقم الجزائري  القانون عّرف (8) 

 األجيال حاجات تلبية تضمن تنمية إطار في البيئي البعد ادراج أي ، البيئة وحماية لالستمرار قابلة واقتصادية اجتماعية تنمية بين التوفيق "بأنها تعني

 ."المستقبلية واألجيال الحاضرة
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 في 1989 لسنة الطفل حقوق واتفاقية ،)1( 24و 16    مادتيه في 1981 لسنة والشعوب اإلنسان لحقوق اإلفريقي الميثاق في فتمثلت البيئة سالمة

 )2(.24/1مادتها

 : البيئة سالمة في الحق عناصر المطلب الثاني

 ذاتها البيئة عناصر من هاوجود تستمد التي العناصر من بالعديد يتميز البيئة سالمة في الحق أن يظهر السابقة استقراء التعريفات خالل من      

 : يلي فيما رجها ا إد سأحاول ،و األرض ، الماء ، الهواء خالل من تظهر والتي

 الهوائية: البيئة في الحق .أ

 بارتفاع ويمتد ، محورها حول معها ويدور باألرض يحيط الذي األخير هذا ، الجوي للغالف المكونة الغازات من خليط هي الهوائية البيئة      

 وحمايته الجوي الغالف على الحفاظ ضمان على الحق هذا ويركز ، بها ومتأثر المناخ عناصر من عنصر وهو ، البحر سطح فوق كم 100 حوالي

 مائي تلوث إلحداث األساسي المنطلق تعتبر وأنها خاصة اإلنسان تصيب التي المشاكل أهم من يعتبر الجوية البيئة تلوث ألن وذلك التلوث من

  )3(.وبري

 المائية: البيئة في الحق . ب

 إلخ... و البحيرات األنهار و والمحيطات البحار وتشمل األرضية الكرة من % 71 حوالي تغطي التي المائية المسطحات في المائية البيئة تتمثل      

 ، )4(مصونة ومواردها نوعيتها تظل أن وفي ، إدارتها حسن في أكيدة مصلحة الشعوب ولكل ، لإلنسانية جوهرية أهمية ذات المائية البيئة وتبدو ،

 وهذا تلوثه مكافحة إلى باإلضافة ، نظافته وعلى الماء وجود على الحرص الحق هذا يتطلب ولهذا األرض سطح على الحياة مصدر تعتبر حيث

 .الحالي الوقت في البشرية تواجهها التي التحديات أكبر يشكل

 البرية : البيئة في الحق. ج

 اإلنساني الحضاري و التراث، والمباني والجبال التربة ،وتشمل )5(الجوفية الصخرية والكتلة األرض سطح بين الواقعة الطبقة هي البرية البيئة      

 والطيور والحيوان كاإلنسان حية كائنات من عليها يعيش ما و  كل والحقول و المراعي  ،كالغابات بها الموجود النباتي الغطاء ،وكذا عليها المقام

 البقاء لها يتحقق أن يمكن ال البيئة في الحية فالعناصر ، الهواء و الماء عنصري عن أهمية تقل ال البرية فالبيئة ومنه   . )6( إلخ ...رت ا والحش

 .البرية البيئة بسالمة إال والسالمة

 الخاتمة:

ن ، و كما نرى من إن الحق في بيئة صحية مناسبة صار من حقوق اإلنسان، وبالذات من الجيل الثالث منها ، وهي المعروفة بحقوق التضام         

ق يعني ضرورة أن يعيش هذا الحكما أن لكفالتها لكل الشعوب واألفراد . اسمها أنها حقوق جماعية ال يمكن توفيرها إال بالتعاون بين المجتمع الدولي

ان إلى البيئة في عناصرها و قد  أساء اإلنس   بالعمل المنتج، والتمتع بالحياة.اإلنسان في بيئة صحية سليمة تجعله يستطيع التفكير السليم، والقيام 

لقانوني بالحفاظ على البيئة ومنع وقد بينا أساس االلتزام ا    المختلفة : األرض والماء والهواء، والزال يقوم بالعديد من األفعال التي تؤدي إلى تلويثها.

 اإلساءة إليها في القانون الدولي ، و عليه

 :التوصيات

السهر  رورة اتخاذ التدابير من قبل الشعوب والدول اإلسالمية للتوفيق بين مقتضيات التطورات العلمية الحديثة وما تفرضه من قيود، وضروراتض -

 لدولي بكامله بعد ذلك .امتع اإلنسان ببيئة صحية مناسبة، ويكون ذلك بالتعاون بين الدول والشعوب اإلسالمية أوال، ثم مع المجتمع على تطبيق مبدأ ت

 ن تحديات العصر تفترض أن تقوم شعوبنا بواجبات عديدة لمسايرة العصر، وإلشباع الحاجات األساسية لها من مصادرها وبجهود علمائها، والإ-

 التعاون الدولي، ليس من منطق فرض القوة واألخذ فقط، وإنما من منطق تبادل المصالح واألخذ والعطاء . مناص من

لول .وبالرغم من ان الشريعة االسالمية ال تخلو من تدابير وقائية و عالجية لمجموعة العوائق البيئة، لذا البد من االجتهاد في استنباط ما امكن من الح-

قد وضع التزامات على عاتق الدول تقوم بها بالتعاون والتضامن، إال أن الواقع ال يساير القانون دائما، لذا سيظل حق اإلنسان في أن القانون الدولي 

 الحياة الكريمة وفي البيئة الصحية المناسبة تكتنفه الصعاب وسيحتاج إلى جهود متواصلة لكي يتم تطبيقه فعال .

                                                      

 30 في ،اعتمد كينيا بنيروبي، 18 رقم العادية بدورته األفارقة الرؤساء مجلس قبل من أجيز ، الشعوب و اإلنسان لحقوق اإلفريقي الميثاق(1) 

 .1981 جوان 18 النفاذ بدء تاريخ ، 1979جويلية

 49للمادة طبقا 02/09/1990، تاريخ بدء النفاذ  20/11/1989،المؤرخ في  25/44 العامة الجمعية بقرار  اعتمدت  ، الطفل حقوق اتفاقية( 2) 

 األول. الجزء

 ص 27. ، 2007 ، ط.د ، ،عمان اليازوري دار ، وسالمتها البيئة صحة الظاهر، ونعيم الصفدي حمدي  )3(عصام

 49 ص السابق، المرجع ، بكراوي المهدي محمد( 4) 

 71 ص ، السابق المرجع ، الظاهر ونعيم الصفدي حمدي عصام(5) 

 ،كلية الحقوق الدولة تحوالت في ماجستير لنيل ،مذكرة زئر ا الج في البيئة حماية في الالمركزية الهيئات تدخل مجال ، خنتاش الحق  )6( عبد

جامعة السياسية، والعلوم .10ص ، 2011 ، الجزائر " ورقلة ، مرباح قاصدي   
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 قائمة المصادر و المراجع:
  .2003، األولى الطبعة ، العلمية الكتب دار ، األول المجلد العرب، ،لسان األنصاري منظور ابن -

 . 1992 ، مصر 91 العدد ، ، نشر دار.د الدولي، للقانون العصرية المجلة الحيوي، التنوع اتفاقية في نظرات سالمة، الكريم عبد أحمد -

 . 1،2000،ط  ،القاهرة العربية النهضة دار ، "،البيئي ،السياحي االلكتروني : النوعي الخاص الدولي ، القانون سالمة الكريم عبد أحمد -

 . 2009 ، ط.د ، اإلسكندرية ، الجديدة الجامعة ،دار للبيئة الجنائية الحماية ، األلفي ماهر عادل -

 . 2008 ط،.د القانونية، مصر، الكتب دار التلوث، وظاهرة للبيئة الدولي القانون :الحافظ عبد محمد رتيب معمر -

 . 2002 ، ط.د ، القاهرة ، الحديث الكتاب ،دار والحل المشكلة :العصر قضايا في البيئة تلوث ، عيسى سليمان ابراهيم -

 . 2008 ،1 ،ط ،األردن الثقافة ،دار البيئة تلويث ،جريمة الملكاوي ابتسام -

 . 2001 ، ط.د الجامعي، اإلسكندرية، الفكر دار المعاصرة، القانون أسلمة ضوء في للبيئة القانوني المفهوم حشيش، محمد أحمد -

  .2007 ط،.د ، ،عمان اليازوري دار ، وسالمتها البيئة صحة ،الظاهر ونعيم الصفدي حمدي عصام-

 .1979 ، ط.د ، الكويت ، اآلداب و والفنون للثقافة الوطني المجلس ، ومشكالتها البيئة ، صباريني سعيد ومحمد الحمد رشيد  -

الجديدة،  الجامعة ،دار)مقارنة دراسة( لحمايتها القانونية والطرق البحرية البيئة تلوث  عن الناشئة المدنية المسؤولية الحميدي، هللا عبد سعيد محمد -

 .1،2008 ط اإلسكندرية،

فاطنة ،الحق في البيئة السليمة في التشريع الوطني و الدولي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة طاوسي  -

 .2015، الجزائر ،

 والعلوم ية الحقوق،كل الدولة تحوالت في ماجستير لنيل ،مذكرة الجزائر في البيئة حماية في الالمركزية الهيئات تدخل مجال ، خنتاش الحق عبد -

  . 2011 ، الجزائر " ورقلة ، مرباح قاصدي السياسية، جامعة

األوسط  الشرق ،جامعة الحقوق ،كلية العام القانون في ماجستير لنيل ،مذكرة األردنية التشريعات في للبيئة الجزائية  ،الحماية الدميري محمد عامر -

 . 2010 ، ،األردن

 . 2006 ، ،الجزائر للقضاء العليا المدرسة إجازة لنيل تطبيقها، مذكرة في القاضي ودور البيئة لحماية القانونية الوسائل حوشين، رضوان -

في  ماجستير لنيل ،مذكرة العام ولي الد والقانون اإلسالمي الفقه بين مقارنة دراسة: المسلحة النازعات أثناء البيئة ،حماية بكراوي المهدي محمد -

 .2010 ،باتنة، الجزائر، لخضر الحاج ،جامعة اإلسالمية العلوم كلية ، القانون و الشريعة

 بن"2الجزائر  جامعة ، الحقوق ،كلية العام القانون في لنيل الدكتوراه  ، رسالة الحدود عبر التلوث عن الدولية مراح، المسؤولية  علي بن علي -

 . 2007 ، الجزائر، "بن خدة يوسف

 السياسية والعلوم الحقوق ،كلية السياسية العلوم في ماجستير لنيل ،مذكرة البيئة حماية مجال في المحلية الجماعات دور رمضان، المجيد عبد -

 . 2012 ،" الجزائر " ،ورقلة مرباح ،جامعة قاصدي

 والعلوم الحقوق ،كلية القانون الجنائي في ماجستير لنيل ،مذكرة البيئة تلويث جريمة عن المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية ، بامون لقمان -

  . 2012 ، "الجزائر " ورقلة ، مرباح قاصدي ،جامعة السياسية

 .2013 ،يونيو لبنان ، الثاني ،العدد العلمي البحث جيل مركز ، اإلنسان حقوق جيل مجلة ، سليمة بيئة في الحق ، اليعقوبي ليلى -

 . 10/1982/ 28، 37/7 رقم ، الالئحة المتحدة لألمم العامة الجمعية للطبيعة، العالمي الميثاق -

 30 في ،اعتمد كينيا بنيروبي، 18 رقم العادية بدورته األفارقة الرؤساء مجلس قبل من أجيز ، الشعوب و اإلنسان لحقوق اإلفريقي الميثاق-

 .1981 جوان 18 النفاذ بدء تاريخ ، 1979جويلية

 الجزء 49للمادة طبقا 02/09/1990، تاريخ بدء النفاذ  20/11/1989،المؤرخ في  25/44 العامة الجمعية بقرار  اعتمدت  ، الطفل حقوق اتفاقية -

 األول.
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, 1. ve 2. Uluslararası Helal Turizm Kongresi arasında geçen iki yıllık dönemde helal turizm 

alanında yapılan bildirilerin incelenerek alandaki gelişmelerin seyrinin ortaya konulmasıdır. Bu çalışma nitel bir 

araştırma olup, veri toplama tekniği olarak doküman-arşiv tarama tekniğinden faydalanılmıştır. Bu kapsamda, 

2017 ve 2018 yıllarında Türkiye’de düzenlenen turizm ana temalı kongrelerin web sayfaları ile özet veya tam 

metin bildiri kitapları incelenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bildiriler 

sıklık ve yüzde analizlerine tabi tutularak belirli bibliyometrik parametreler açısından ele alınmıştır. Araştırma 

sonucunda 2017 yılında altı ayrı kongrede sekizi tam metin ve dördü özet olmak üzere 12 ve 2018 yılında dokuz 

farklı kongrede sekizi tam metin ve sekizi özet olarak 16 adet bildirinin, iki yılda ise toplam 28 adet çalışmanın 

helal turizm alanında yapıldığı belirlenmiştir. Bu bildirilere 20 ayrı üniversite ile iki kamu kurumunda olmak üzere 

çeşitli unvanlarda 49 farklı yazar katkı sunmuştur. Bildiri çalışma konularının en çok %25 ile “Helal Turizm ve 

Sürdürülebilirlik” temasında yoğunlaştığı, “Helal Turizm Algısı” ve “Dünya’da Helal Turizm” temalarının 

%21,4’erlik oran ile onu takip ettiği belirlenmiştir. Turizm kongrelerindeki helal turizm konulu bildirilerin 1. Helal 

Turizm Kongresi’ndeki bildirilere oranının %24,6 ve çalışmalarda yer alan yazarların benzerlik oranının ise %30,6 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Helal Turizm, Turizm Kongreleri, Bildiriler, Alanyazın, Bibliyometri. 

 
EXAMINATION OF CONFERENCE PAPERS ON HALAL TOURISM IN CONGRESSES OF 

TOURISM IN TURKEY: 2017-2018 

Abstract 

The aim of the study is examining the progress of the developments in the field of halal tourism in the two years 

period between 1st and 2nd International Halal Tourism Congress. This study is a qualitative research and utilized 

the document scanning as data collection technique. In this context, web pages and abstract or full text proceeding 

books of tourism congress, between the years of 2017-2018 in Turkey, have been examined. Descriptive analysis 

method was used to analyze the data in terms of specific bibliometric parameters by frequency and percentage 

analysis. According to result, in two years, 28 studies were conducted in halal tourism, in terms of 2017, 14 papers 

in six different congresses included eight of full text and four of abstracted, secondly 16 papers in nine kinds of 

congresses consisted of eight for both of full text and abstracted in 2018. In total, 49 different authors contributed 

to these papers from 20 universities and two public institutions. It is obtained that, most of the themes discussed 

in the papers are respectively, 25% in the fields of “Halal Tourism & Sustainability”, following that both of the 

themes of “Halal Tourism Perception” and “Halal Tourism in the World” with rate of 21,4%. It was concluded 

that the ratio of the papers on the halal tourism in tourism congresses to the papers in the 1st Halal Tourism 

Congress is 24.6% and the contributed authors’ similarity rate is 30.6%.  

Keywords: Halal Tourism, Tourism Congress, Proceeding Papers, Literature, Bibliometry. 

 
1. GİRİŞ 

Bibliyometri kavramı matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kitaplar ve diğer iletişim ortamlarına 

uygulanması olarak ifade edilmektedir (Pritchard 1969:348). Bibliyometrik analiz ise, belirli bir alanda 

belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınların ve bu 

yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak analizidir (Tübitak Cabim, 2019). Bibliyometrik 

araştırmalarda belgelerin ya da yayınların belirli özellikleri çözümlenerek bilimsel iletişime ilişkin 

çeşitli bulgular elde edilmektedir. Turizm disiplininin gelişimine ve alan yazınının büyümesine paralel 

olarak gerek bu alanda gerekse turizm çeşitlerine ilişkin üretilen yayınlara yönelik bibliyometri verileri 

ihtiyaç haline gelmiştir. Araştırmacılar arasında bibliyometriye gösterilen ilgi zamanla yaygınlaşmış ve 

önemli bir hal almıştır. Bilim insanlarının ve yayın kuruluşlarının sayıların artması ile gerek uluslararası 

gerekse de ulusal düzeyde gerçekleştirilen bibliyometrik çalışmaların sayısı da artmaya başlamıştır. 

Her bilim dalında olduğu gibi turizm alanında da bibliyometrik çalışmaların ayrı bir önemi 

bulunmaktadır. Akademik olarak incelenmesi henüz 19. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan turizmin, 
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ilk günden bugüne kadar üretilen yayınlar açısından incelenmesi, geçmişte unutulmaya yüz tutmuş veya 

basımı yinelemeyen yayınların kayıt altına alınması ve günümüzde de ulaşılabilirliğinin sağlanması ile 

alanın literatüre yönelik birikiminin derlenmesi ve kendi kuramsal kimliğinin oluşturulması açısından 

önem arz etmektedir. Bu noktada bilimsel etkinlikler, turizm alanının teorik temellerinin oluşturulması 

sürecinde belirleyici olabilmekte, birçok yönüyle ilgili alandaki mevcut kuramların ve yeni olguların 

sınanması, farklı izahları ve modellerin ortaya konulması açısından çok sayıda araştırmacının bir araya 

gelmesiyle bilimsel araştırmaların yönü ve niteliği hakkında önemli tartışmalarına imkân 

verebilmektedir. Kongre veya sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve sonrasında tam metin olarak 

yayınlanan bildiriler, bilimsel etkinliklerin somut çıktısı olarak ilgili alana yönelik güncel gelişme ve 

değişimler hakkında bilgi verebilir (Boyraz ve Sandıkcı, 2018:874). Bu doğrultuda, araştırmanın amacı 

helal turizm ile ilgili bildiri türündeki yayınların bibliyometrik paremetreler doğrultusunda incelemektir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Helal turizm ile ilgili yabancı literatürde 2000 yılı, Türkiye’de ise 2011 yılı ve sonrasında farkındalıklar 

yükselmiş ve araştırmalar hız kazanmıştır. Konu ile ilgili makale, bildiri, rapor, tez ve kitap olmak üzere 

tüm yayın türlerinde çeşitli yayınlar ortaya konmuştur. Bu yayınlar ulusal literatürde 1. Helal Turizm 

Kongresi’nin de etkisi ile bildiri türünde, yabancı literatürde ise makale türünde ağırlıklı olarak ön plana 

çıkmaktadır. Helal turizm literatürünün ilk döneminde kavramsal derleme olarak tanımlayıcı nitelikteki 

çalışmaların yoğun olarak gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda ise uygulamalı araştırmalarla alana ilişkin 

literatür desteklenmekte ve helal turizmde otel işletmeciliği, pazarlama, finans, gıda, tüketici algısı, 

memnuniyeti ve şikayetleri, standardizasyon gibi çok çeşitli konular ele alınmaktadır. Bu doğrultuda 

ulusal literatürde helal turizme yönelik helal ürün algısı (Boyraz vb., 2017a), helal gıda (Salha vd., 

2017), helal oteller (Boyraz, Mutluç ve Dikmen, 2017; Kılıç vd., 2017; Avan ve Zorlu, 2018), helal otel 

algısı (Boyraz vd., 2017b; Sandıkcı, Çağlar ve Güzel, 2017), helal turizmde standardizasyon (Soybalı, 

Boyraz ve Dikmen, 2017; Pelit ve Nas; 2017; ), helal turizm ve yönetim (Pelit ve Gülen, 2017; Sandıkcı, 

Boyraz ve Mutlu, 2019), helal turizmde finans ve pazarlama (Çuhadar ve Kervankıran, 2017; Çalışır ve 

Şensoy, 2017) konularında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Ulusal literatür incelendiğinde, Türkiye’de turizme alanındaki yayınlara yönelik yapılan bibliyometri 

araştırmanlarının çoğunlukla tez ve makalelere yönelik gerçekleştirildiği, bildirilere ilişkin 

değerlendirmelerin ise daha düşük düzeyde kaldığı görülmektedir. Son yıllarda bildirilere yönelik 

Boyraz ve Güvenen (2017), Boyraz (2018), Baytok ve arkadaşları (2018), Boyraz ve Sandıkcı (2018) 

ile Sandıkcı, Boyraz, Mutlu ve Gökçe (2018) tarafından yapılan değerlendirmelerin bu boşluğun 

doldurulmasında önemli çalışmalar olarak öne çıkmaktadır. Helal turizm literatüründe ise konuya ilişkin 

bildiri olarak Sarıışık, Akçin ve Çilingir (2017) ile Olcay, Karacıl ve Sürme (2017), rapor olarak 

(Pamukçu, 2018) ve kitap bölümü olarak ise Pamukçu ve Sarıışık (2018) tarafından gerçekleştirilen 

indeks veya bibliyometri çalışmaları yer almaktadır.  

Helal turizme yönelik 07-09 Nisan 2017 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi 

tarafından Antalya-Alanya’da düzenlenen 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi önemli bir kilometre 

taşı rolüne sahiptir. Kongreye yurt içi ve yurt dışından 13 farklı ülke, 48 üniversite (Pamukçu, 2018) ile 

15 kurumdan 119 tam metin bildiri kongrede sunulmuştur. Yedi farklı temaya yönelik 25 ayrı oturumda 

ele alınan bildirilerin temel konularına göre dağılımı ise şu şekildedir: 

 Helal turizm üzerine kavramsal incelemeler konulu 5 oturumda 24 bildiri (%20,2), 

 Helal otel işletmeciliği konulu 3 oturumda 15 bildiri (%12,6), 

 Helal turizm algısı konulu 4 oturumda 18 bildiri (%15,1), 

 Helal turizmde finans ve pazarlama konulu 3 oturumda 13 bildiri (%10,9), 

 Turizmde helal gıda kavramı konulu 5 oturumda 24 bildiri (%20,2), 

 Helal turizmde tüketici memnuniyeti ve şikâyetleri, teknoloji ve sosyal medya kullanımı konulu 

3 oturumda 15 bildiri (%12,6), 

 Helal turizmde sertifikasyon konulu 2 oturumda 10 bildiri (%8,4). 

Sarıışık ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan bildiride helal turizm kavramı üzerine gerçekleştirilen 

araştırmalar incelenmiş ve içerik indeksi hazırlanmıştır. 100’ü yabancı olmak üzere 125 çalışmanın 

tespit edildiği araştırma kapsamında 1989-2016 yılları arasındaki sadece 30 adet çalışma ele alınmıştır. 

İncelenen çalışmaların içerik ve bulguları detaylandırılarak helal turizm kavramında en çok hangi 
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tanımları kullandığı üzerinde durulmuş ve kronolojik olarak listelenmiştir. Araştırma sonucunda helâl 

turizm kavramının ilgili çalışmalarda birbirine benzer konuların işlendiği ve geçmişten günümüze 

uygulama alanlarının genişlediği tespit edilmiştir.  

Olcay ve arkadaşları (2017) ulusal ve uluslararası alanlarda yayınlanan helal turizm konusunda yapılan 

araştırmaları incelemek ve genel eğilimlerini ortaya çıkarmak amacıyla bildiri çalışması yapmışlardır. 

Bu kapsamda 2009-2017 yılları arasında gerçekleştirilen 41’i makale, 5’i bildiri ve 4’ü tez olmak üzere 

50 araştırmayı dil, tür, yayımlandığı yıl, yazar sayısı, yöntemi, veri toplama araçları, örneklem 

özellikleri ile veri analiz teknikleri bakımından incelemişlerdir. Araştırma sonucunda çalışmalarda nicel 

yöntemlerde Likert tipi ölçeklerden ve alan yazın yönteminde ise dokümanlardan yararlanıldığı, toplam 

6752 örneklem kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Pamukçu ve Sarıışık (2018) “Helal Turizm” isimli kitaplarının yedinci bölümünde 2017 yılına kadar 

yapılmış olan helal turizm alanında yapılan akademik araştırmaları yabancı ve yerli literatür olarak iki 

kısımda ele almışlardır. Bu doğrultuda, helal turizm yabancı ideksinde1989-2017 yılları arasında 63 

makale, 2009-2017 yılları arasında 34 rapor, 1996-2011 yılları arasında altı tez ve 2003-2011 yılları 

arasında 4 kitap türünde olmak üzere toplam 107 yayının olduğunu ortaya koymuştur. İkinci olarak ise, 

helal turizm yerli indeksinde 2011-2017 yılları arasında 21 makale, 2008-2017 yılları arasında 90 bildiri, 

2013-2017 yılları arasında 15 rapor, 2012-2017 yılları arasında 7 tez ile 1977-2018 yılları arasında 5 

kitap türünde olmak üzere toplam 138 yayının yer aldığını tespit etmiştir. Ortaya çıkan bu durum, helal 

turizmin Türkiye’de henüz 10 yıllık (2008 yılı ve sonrası) bir geçmişinin olduğunu, özellikle son beş 

yılda konuya olan ilginin arttığını ve çalışmaların yoğunlaştığını göstermektedir.  

Literatürde yer alan helal turizm ile ilgili bibliyometrik araştırmalara bakıldığında, içerik olarak ilgili 

alana yönelik olarak makale, tez, bildiri, kitap veya rapor gibi farklı türden yayınların tüm zamanlar 

itibariyle sınırları çizilmeye çalışılmıştır. Buna karşın helal turizm alanında sözlü olarak sunulmuş 

bildiriler geçmişten 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi’ne kadar olan zaman dilimi çerçevesinde 

incelenmiştir. Aynı kongrenin ikincisinin 2018 yılında turizm temalı bilimsel etkinliklerin 

yoğunluğundan dolayı gerçekleştirilmemiş olması ve her iki kongre arasındaki zaman diliminde 

Türkiye’de 39 farklı turizm temalı kongre veya sempozyumun düzenlenmesi sebebiyle, aradaki bu 

dönem itibariyle helal turizm literatüründe bir boşluk olduğu görülmektedir. Araştırma bu noktada, alan 

yazının eksikliğinin giderilmesi amacıyla, 2017-2018 yıllarında Türkiye’de düzenlenen turizm temalı 

kongrelerde yer alan helal turizm temalı bildirilerin değerlendirilmesi üzerine tasarlanmıştır. Böylece 

iki yıllık mikro düzeye odaklanan araştırma ile elde edilen sonuçların daha hızlı ve etkin bir şekilde 

dikkate alınması hedeflenmiştir. 

3. YÖNTEM 

Araştırmanın amacı, bilimsel nitelikli turizm kongrelerinde/sempozyumlarında yer alan helal turizm 

konulu bildirilerin çeşitli bibliyometrik parametreler açısından incelenmesidir. Bu kapsamda, 

Türkiye’de düzenlenen turizm kongreleri kapsamında helal turizm alanında üretilen bilimsel 

araştırmaların yoğunlaştığı konulara ve kullanılan metotlara dikkat çekilerek alanda yapılacak 

araştırmalara kaynak oluşturacak, yöntem ve konu seçimine yön verecek bir araştırmanın ortaya 

konması benimsenmiştir. Bu kapsamda, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye’de düzenlenen turizm ana 

temalı kongrelerin web sayfaları ile özet veya tam metin bildiri kitapları incelenmiştir. Bu aşamada ilk 

etapta kongre sektörüne yönelik güncel bilgi paylaşımı yapan Kongre Uzmanı (2018) web sitesi 

(www.kongreuzmani.com) üzerinden belirtilen yıllar itibariyle düzenlenmiş turizm temalı kongreler 

tespit edilmiştir. İncelenen alan itibariyle aynı ismi ve temayı taşıyan “1. Helal Turizm Kongresi” 

çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Çalışmaların tespit edilmesinde herhangi bir anahtar kelime grubu 

tercih edilmeyerek tüm bildiri kitaplarının içindekiler kısmı tek tek değerlendirilmiştir. Araştırmada veri 

toplama tekniği olarak nitel araştırma yöntemlerinde doküman-arşiv tarama, verilerin analiz edilmesi 

için ise yine nitel araştırma yöntemlerinden olan betimsel analiz ile içerik analizi birlikte kullanılmıştır. 

Bildiriler, istatistik paket programı aracılığıyla sıklık ve yüzde analizlerine tabi tutulmuş ve 

bibliyometrik parametreler doğrultusunda ele alınmıştır. Araştırma birtakım sınırlılıklar da içermektedir. 

Bunların en büyüğü incelenen yayınların bildiriler ile sınırlı olması ve diğer yayın türlerinin (makale, 

kitap, tez vb.) kapsam dışı tutulmasıdır. Ayrıca bildirilerin 2017-2018 arasındaki iki yıllık dar bir yayın 
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dönem için incelenmesi çalışmanın bir diğer sınırlayıcı faktörü olup, ilgili alanyazın seyrinin ancak kısa 

vadedeki gelişimi açısından fikir vericidir. 

4. BULGULAR  

Türkiye’de 2017 yılında 14 adet turizm temalı kongrede 1310 bildiri, 2018 yılında ise 25 ayrı turizm 

kongresinde 1974 adet bildiri olmak üzere iki yıllık bu dönemde toplam 39 kongrede 3284 adet bildiri 

sözlü olarak sunulmuş ve/veya bildiri kitaplarında yer almıştır. 2017 yılında altı ayrı kongrede sekizi 

tam metin ve dördü özet olmak üzere 12 (%0,92) ve 2018 yılında dokuz farklı kongrede sekizi tam metin 

ve sekizi özet olarak 16 (%0,81) adet bildirinin, iki yılda ise toplam 28 adet çalışmanın helal turizm 

alanında yapıldığı belirlenmiştir. Böylece iki yıllık süreçte yayınlanan tüm bildiriler arasında helal 

turizm konulu bildirilerin oranı sadece %0,85 olarak kalmıştır. Bildirilerin %71,4’ü Türkçe, geri kalan 

%28,6’sı ise İngilizce olarak gerçekleştirilmiştir. Turizm kongrelerinde yer alan helal turizm konulu 

bildirilerin kongrelere göre dağılımına tablo-1’de yer verilmiştir. Bu doğrultuda 2017-2018 yıllarında 

helal turizm konulu en çok bildiri altı adet ile 1. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi’nde 

yer almıştır. 

Tablo 1: Bildirilerin Kongrelere/Sempozyumlara Göre Dağılımı 
Kongre/Sempozyum Adı f Kongre/Sempozyum Adı f 

1. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi 6 
1. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi 3 

17. Güncel Turizm Sempozyumu 3 

2. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 2 
4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu  3 

18. Ulusal Turizm Kongresi 1 
3. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 2 

2. Uluslararası Batı Asya Turizm Kongresi 1 

2. Uluslararası Mikrob 1 
2. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 1 

3. Turizm Şurası 1 
1. Turizm Rehberliği Kongresi 1 

6. Disiplinlerarası Turizm Arama Konferansı 1 

1. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 1 
10. Dünya Lisansüstü Turizm, Konaklama ve Eğlence Arama Konferansı 1 

TOPLAM 12 TOPLAM 16 

 

Tablo-2’de bildirilerin yazar sayısı, anahtar kelime sayısı ve yazar başı yayın sayısı bakımından 

detaylarına yer verilmiştir. Bu kapsamda bildiriler en çok; %60,7’si iki yazarlı, %17,8’i üç yazarlı ve 

%14,3’ü tek yazarlı olarak tamamlanmıştır. Bu çalışmalarda 38 yazar yalnız bir defa, bir yazar ise dört 

ayrı çalışmada araştırmacı olarak yer almıştır. Tercih edilen anahtar kelime(ler) sayısı bakımından 

bildirilerin %39,3’ünde dört ve %32,1’inde üç anahtar kelime kullanılmıştır.  

Tablo 2: Bildirilerin Yazar, Anahtar Kelime ve Yazar Başı Yayın Sayısına Göre Dağılımı 

Yazar Sayısı Anahtar Kelime Sayısı Yazar Başı Yayın Sayısı 

Sıra f % Sıra f % Sıra f % f % 

Tek Yazarlı 4 14,3 Yok 5 17,8 Tek Çalışma 38 77,6 38 60,3 

2 Yazarlı 17 60,7 2 Kelime 2 7,2 2 Çalışma  9 18,4 18 28,6 

3 Yazarlı 5 17,8 3 Kelime 9 32,1 3 Çalışma 1 2,0 3 4,8 

4 Yazarlı 1 3,6 4 Kelime 11 39,3 4 Çalışma 1 2,0 4 6,3 

6 Yazarlı 1 3,6 5 Kelime 1 3,6  

TOPLAM 28 100,0 TOPLAM 28 100,0 TOPLAM 49 100,0 63 100,0 

 

Bildirilerin hazırlanmasına en çok katkı veren yazarların unvanlarına göre dağılımına ilişkin bulgulara 

tablo-3’de, yazar adı ve görev yaptıkları kurumlara göre dağılımlarına yönelik bilgilere ise tablo-5’te 

yer verilmiştir. Buna göre sahip olunan unvanlar açısından yazarların sırasıyla en çok %17,5’nin doktor 

öğretim üyesi (yardımcı doçent), %14,3’ünün öğretim görevlisi ve %11,1’inin ise doçent doktor olduğu 

tespit edilmiştir. Diğer unvanlarda da farklı oranlarda olmak üzere toplamda 49 farklı yazar 63 farklı 

şekilde çalışmalara katkı sağlamıştır. Yazarlar tekil olarak incelendiğinde ise, Kastamonu 

Üniversitesi’nden doktor öğretim üyesi Hüseyin Pamukçu’nun dört farklı çalışma ile helal turizm 

alanına en çok katkı sağlayan yazar olduğu, onu takiben aynı üniversiteden Fethi Alperen Kaynaş’ın ise 

yine üç farklı bildiri ile alana yönelik araştırmalar gerçekleştirdiği görülmektedir.  
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Tablo 3: Yazarların Unvanlarına Göre Dağılımı 

Yazar Unvanı f % 

Prof. Dr. 5 7,9 

Doç. Dr. 7 11,1 

Dr. Öğr. Üyesi 11 17,5 

Dr. 4 6,3 

Öğr. Gör. 9 14,3 

Arş. Gör. 3 4,8 

Diğer 24 38,1 

TOPLAM 63 100,0 

 

Bildirilerin hazırlanmasına katkı sunan yazarların görev yaptıkları kurumlara ilişkin bulgulara tablo-4’te 

yer verilmiştir. Bildirilere katkı sunan yazarların 20 farklı üniversite ve iki ayrı kurumda görev yaptıkları 

belirlenmiştir. Gerek görev yapılan üniversite bazında en çok yazarın %14,3 ile gerekse de üretilen 

bildiri çalışması bakımından %25,0 ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin en çok katkı 

sağlayan üniversite olarak öne çıktığı tespit edilmiştir.  

Tablo 4: Bildirilere Katkı Sunan Üniversitelerin Dağılımı 

 

Tablo-5’te bildirilerde kullanılan araştırma metotlarının toplanan veri, yaklaşım ve alan araştırması 

olması bakımından dağılımına yer verilmiştir. Araştırma kapsamında 17. Geleneksel Turizm 

Sempozyumu bildiriler kitabı yayınlanmadığı için bu etkinlikte yer alan üç helal turizm konulu bildiriye 

ilişkin detaylara ulaşılamamıştır. Bu kapsamda geriye kalan 25 bildiri arasında veri toplama yöntemi 

açısından %67,9’unda nitel yöntemlerin ağırlıkla kullanıldığı, nicel yöntemlerin ise %21,4 ile onu takip 

ettiği; yaklaşım ya da amaç bakımından bildirilerin ağırlıklı olarak %53,6’lık oran ile betimleyici 

(tanımlayıcı) nitelik taşıdığı, onu takiben %32,1’lik oran ile keşfedici araştırmaların yer aldığı ve 

açıklayıcı (nedensel) araştırmaların ise %3,6 oranında kaldığı; alan araştırması olması yönünden ise 

bildirilerin yarısının kavramsal derleme olarak gerçekleştirildiği görülmektedir. Bildirilerde kullanılan 

veri toplama tekniği olarak; nicel olarak tasarlanmış araştırmaların tamamında yüz yüze anket tekniğinin 

kullanıldığı belirtilirken, nitel olarak tasarlanmış bildirilerde ise doküman tarama/ikincil veri analizi 

tekniğinin ön plana çıktığı, onu görüşme tekniğinin takip ettiği belirlenmiştir.  

Tablo 5: Bildirilerde Kullanılan Araştırma Metotlarının Dağılımı 

Araştırma Metodu Türü f % 

Toplanan Veri 

Bakımından 

Nitel Yöntem 19 67,9 

Nicel Yöntem 6 21,4 

Yaklaşım (Amaç) 

Bakımından 

Tanımlayıcı (Betimleyici) Araştırma 15 53,6 

Keşfedici Araştırma 9 32,1 

Açıklayıcı (Nedensel) Araştırma 1 3,6 

Alan Araştırması Olması 

Bakımından 

Kavramsal (Derleme) Araştırma 14 50,0 

Uygulamalı Araştırma 11 35,7 

Belirlenemeyen - 3 10,7 

TOPLAM 28 100,0 

 

Tablo-6’da bildirilerin tema (konu) bakımından helal turizmle ilgili hangi alanda yazıldıkları ilişkin 

dağılımına yer verilmiştir. İncelenen bildiriler konularına göre sekiz farklı tema altında 

gruplandırılmıştır. Bu doğrultuda bildirilerin en çok %25,0 oranında “Helal Turizm ve 

Sürdürülebilirlik” alanında yazıldığı, bir diğer ifadeyle turizm kongrelerinde helal turizm alanında 

yazılan her dört bildiriden birisinin çevresel sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Bunun yanı sıra, “Dünya’da Helal Turizm” ve “”Helal Turizm Algısı” konuları %21,4’erlik oranlarda 

Yazar Sayısı Bakımından Bildiri Sayısı Bakımından 

Üniversite Adı f % Üniversite Adı f % 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 9 14,3 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7 25,0 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 5 7,9 Kastamonu Üniversitesi 5 17,9 

Tebriz Üniversitesi 5 7,9 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 3 10,7 

Düzce Üniversitesi 4 6,3 Düzce Üniversitesi 2 7,1 

Gaziantep Üniversitesi 4 6,3 Gaziantep Üniversitesi 2 7,1 

TOPLAM 27 42,8 TOPLAM 19 67,9 
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ikinci ve üçüncü tema olarak bildirilerin çalışıldığı öncelikli alanlar olmuştur. Diğer taraftan üzerinde 

en sınırlı çalışmanın “Helal Turizm ve Pazarlama” ile “Helal Turizm ve Sertifikasyon” temalarında 

gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.  

Tablo 6: Bildiri Çalışma Alanının Konulara Göre Dağılımı 
# Tema Alanı f % 

1 Helal Turizm ve Sürdürülebilirlik 7 25,0 

2 Dünya’da Helal Turizm 6 21,4 

3 Helal Turizm Algısı 6 21,4 

4 Helal Turizm ve Gıda 3 10,8 

5 Helal Turizm Kavramı 2 7,1 

6 Helal Turizm ve Yönetim 2 7,1 

7 Helal Turizm ve Pazarlama 1 3,6 

8 Helal Turizm ve Sertifikasyon 1 3,6 

TOPLAM 28 100,0 

 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu araştırma, 1. ve 2. Helal Turizm Kongresi arasında geçen zaman dilimi arasında, Türkiye’de 

düzenlenen turizm temalı kongrelerdeki helal turizm temalı bildirilerin, helal turizm ana temalı kongre 

dışındaki gelişim seyrini ortaya koymak için bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme, 2017-2018 yılları arasında Türkiye’de düzenlenen “turizm” temalı 

39 ayrı kongre bildiri kitaplarında yayınlanmış helal turizm temalı 28 bildiriyi içermektedir. Dolayısıyla 

bu araştırma helal turizm araştırmalarının eğilimlerinin mikro düzeyde hızlı, etkin ve geniş bir 

görünümünü sunmaktadır. Bu nedenle, akademisyenlerin mevcut durumu iyileştirmesine, yeni araştırma 

gündemlerini başlatmasına ve etkili araştırma programları geliştirebilmelerine yardımcı olabilecek 

niteliktedir. 

Araştırma sonucunda, turizm kongrelerinde yer alan her bin bildiriden sekizinin helal turizm konusunda 

yazıldığı, bildirilerin kongrelerdeki temsil oranının çok düşük düzeyde kaldığı belirlenmiştir. Bu 

durumun temel nedeni helal turizm ile özdeşleşme yolunda önemli bir bilimsel etkinlik özelliği ve aynı 

taşıyan “Helal Turizm” kongresinin varlığı ile açıklanabilir. Araştırma ile elde edilen önemli 

sonuçlardan birisi ise bildiri çalışma konularının en çok %25 ile “Helal Turizm ve Sürdürülebilirlik” 

temasında yoğunlaştığı, “Helal Turizm Algısı” ve “Dünya’da Helal Turizm” temalarının %21,4’erlik 

oran ile onu takip etmesidir. Turizm kongrelerindeki helal turizm konulu bildirilerin 1. Helal Turizm 

Kongresi’ndeki bildirilere oranının %24,6 ve çalışmalarda yer alan yazarların benzerlik oranının ise 

%30,6 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırma ile 28 bildirinin 49 farklı olmak üzere toplamda 63 yazar tarafından yazıldığı, bildiri başına 

ortalama 2,3 yazar düştüğü, yarısından fazlasının iki yazarlı olarak gerçekleştirildiği ve en çok doktor 

öğretim üyesi unvanına sahip yazarların bu çalışmalara katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Kurum 

bazında bildirilere 20 farklı üniversite ve iki ayrı kurumdan, bunlar içerisinde Sakarya Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi’nin hem en çok yazar hem de en çok bildiri sayısı ile, bireysel olarak ise 

Kastamonu Üniversitesi’nden Hüseyin Pamukçu’nun yazar olarak en çok dört araştırmaya katkı 

sağladığı belirlenmiştir. Bildirilerde veri toplama yöntemi olarak en fazla nitel araştırma yöntemleri 

kullanılmıştır. Bu durumu helal turizm alanının gelişim sürecinde bilgi birikimin artırılmasına yönelik, 

mevcut durumun ortaya konması açısından önem teşkil etmektedir. Nitekim yaklaşım/amaç bakımından 

araştırmaların yarısından fazlasının tanımlayıcı nitelik taşıması, alan araştırması bakımında ise en az 

yarısının kavramsal derleme türünde yapılması bu savı desteklemektedir. Elde edilen bu sonuçlar, helal 

turizm ile ilgili çalışmaların çoğunlukla kavramsal nitelikte ve yayın dilinin Türkçe olması, veri 

toplamada nitel araştırma yöntemlerinin kullanımı bakımından ulusal literatürde yapılmış olan Olcay ve 

arkadaşları (2017); bildiri ve yazar sayısı bakımından en çok katkı veren üniversiteler ve kurumlar ile 

bildiri temalarının Pamukçu (2018) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçları ile örtüşmektedir. 

Araştırma kapsamında incelenen bibliyometrik parametrelerin farklılıklar göstermesi nedeniyle elde 

edilen sonuçların Sarıışık ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan araştırma sonuçları ile 

karşılaştırılamamıştır. 
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Araştırmanın birtakım sınırlılıkları bulunmaktadır. Birincisi, veri temini için elektronik ortamda yer alan 

turizm ana temalı kongre bildiri kitapları incelenmiştir. Bu kapsamda sosyal bilimler alanında genel 

kapsamda düzenlenen kongreler dikkate alınmamıştır. İkincisi, bildirilerin tespit edilmesine yönelik, 

sadece 2017-2018 yılları arasında düzenlenen kongreler dikkate alınmış ve bu zaman dilimi dışındaki 

turizm kongreleri değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Gelecekteki çalışmalarda, benzer nitelikte 

çalışmaların ilerleyen yıllar itibariyle gerçekleştirilerek karşılaştırma yapılması, helal turizm literatürün 

gelişiminin takibi açısından önem arz edecektir. Bildirilerin yanı sıra, makale, tez ve kitap türleri 

açısından helal turizme ilişkin kaynak zenginliklerinin ele alınacağı çalışmalar yapılması bütüncül 

öngörüleri sağlayacak ve sağlamlaştıracaktır. 
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Özet  

Türkiye toprakları, üç semavi din (Müslümanlık-Hıristiyanlık-Musevilik) açısından önemli eserleri 

bünyesinde barındırmaktadır. Ancak nüfusun büyük bölümünün Müslüman olması hasebiyle, sahip 

olduğu İslami eserlerin özellikle iç turizmi canlandırdığı söylenebilir. İnanç turizmi amacıyla seyahat 

eden yerli turistler hem bölge hem de ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlamaktadır.  

Kastamonu’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından şehrin en önemli inanç turizmi merkezleri olarak 

kabul edilen ve özellikle İslami açıdan inanç turistlerini çeken iki önemli değere sahiptir. Bunlar, 

Nasrullah Kadı Külliyesi ve Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’dir. Şehrin tüm ziyaretçilerinin neredeyse ilk 

durağı haline gelen bu önemli eserler sayesinde, ilin ziyaretçi sayısı her geçen gün artmaktadır. Özellikle 

bu eserlerde ve çevrelerinde yapılan iyileştirmeler, bu artışın önemli kanıtları olarak kabul edilebilir. Bu 

araştırmada, bu iki önemli inanç turizmi merkezi, geçirdikleri değişim ve yenilenme süreçleri 

incelenmiş, bu eserleri ziyaret eden yerli turist sayılarındaki değişim değerlendirilmiş ve iç turizm 

pazarındaki durumu tartışılmıştır.  

Anahtar kelimeler: İnanç turizmi, iç turizm pazarı, yerli turistler, Kastamonu. 

THE SITUATION OF KASTAMONU'S IMPORTANT RELIGIOUS TOURISM CENTERS IN 

DOMESTIC TOURISM MARKET 

Abstract  

Turkey is hosting the important works within the terms of the three monotheistic religions (Islam-

Christianity-Judaism). However, it can be said that because of the fact that most of the population is 

Muslim, the Islamic works that it possesses revive especially domestic tourism. Domestic tourists 

traveling for religious tourism make a great contribution to both the region and the country's economy.  

Kastamonu has two important values which are considered as the most important religious tourism 

centers of the city by the Ministry of Culture and Tourism. These are the Nasrullah Kadı Complex and 

the Sheikh Şaban-ı Veli Complex. Thanks to these important works, which have become almost the first 

stop of all visitors of the city, the number of visitors of the province is increasing day by day. 

Improvements to these works and their surroundings can be considered as important evidence of this 

increase. In this research, these two important centers of religious tourism, their change and renewal 

processes were examined, the changes in the number of local tourists visiting these works were evaluated 

and the situation in the domestic tourism market was discussed. 

Keywords: Religious tourism, Domestic tourism market, Domestic tourists, Kastamonu. 

GİRİŞ 

Dünya Turizm Örgütü’ne göre yatırım yapılabilecek 300 turizm türü bulunmakta olup, bunların 

tamamının bir ülkede gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu sebeple ülkeler arz potansiyellerine en 

uygun turistik ürün çeşitlerinde uzmanlaşmaya gitmektedir. Türkiye ise 85 ayrı turizm türünün 

gerçekleştirilebileceği özel bir destinasyon olarak nitelendirilmektedir (Erol, 2003, s. 86-87). Üç tarafı 

denizlerle çevrili olmasının da etkisiyle daha çok yaz turizmi ile anılan Türkiye’de özellikle turizmi tüm 

yıla ve yörelere yayabilmek adına inanç turizminin önemli bir potansiyel teşkil ettiği söylenebilir. 
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İslamiyet’e dair önemli eserlerini bünyesinde barındıran Anadolu toprakları, diğer semavi dinler 

açısından da zengin bir mirasa sahiptir. Bu sebeple Kültür ve Turizm Bakanlığı 1993 yılında inanç 

turizminin geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar başlatmıştır. Yapılan envanter çalışmalarında dini 

açıdan, sanat tarihi ve mimari özellikleri açısından önemi bulunan ve yüksek ziyaret alan, ulaşımı kolay 

olup tur programlarına dahil edilen önemli inanç turizmi merkezleri tespit edilmiştir. Proje kapsamında 

Hıristiyanlık açısından önemli dokuz merkez belirlenmiştir. Bununla birlikte 44 ilde yer alan inanç 

turizmi kapsamında değerlendirilebilecek önemli eserler paylaşılmıştır. Kastamonu da sahip olduğu 

önemli iki değer ile envanterde yerini almıştır. Günümüzde şehri ziyaret eden tüm turistlerin uğrak 

mekânları olarak kabul edilebilecek bu önemli eserler, bunlara zaman içerisinde yapılan yatırımlar ve 

yenilemeler ile ziyaretçi sayıları göz önüne alınarak, iç pazar açısından durumunu tespit edebilmek 

amaçlanmıştır.  

İNANÇ TURİZMİ 

Dünya üzerindeki seyahatlerin, insanlık tarihi ile başladığı kabul edilmektedir (Sarı Çallı, 2015, s. 7). 

Tarihsel açıdan ilk defa, ilk çağda Akdeniz bölgesinde yerleşmiş medeniyetler, birçok farklı amaçlı 

seyahat ile büyük dönüşümler yaşanmasına sebep olmuştur (Goeldner ve Ritchie, 2006, s. 45). Bu 

amaçlar içinde en önemli seyahat motivasyonlarından biri kabul edilen dini gerekçeler de yer almaktadır. 

Orta çağın ilerleyen dönemlerinde ise Hıristiyanlığın yükselişi ile birlikte Avrupa başta olmak üzere tüm 

dünyada din temalı seyahatlerde önemli bir artış yaşanmıştır (Page, 2007, s. 31). Yakın çağ ile birlikte 

asıl mesleği din adamlığı olan Thomas Cook, ilk paket turu düzenlemiştir (Thomas Cook, 2019).  

İnsanlar, ilk çağdan itibaren dini amaçlar ile seyahat etmiş ve bu seyahatler zaman içerisinde katlanarak 

artmıştır. İnsanların ikamet ettikleri adresten ayrılarak, salt dini inanışlarını gerçekleştirmek amaçlı 

inanç merkezlerini ziyaret etmesi “inanç turizmi” olarak adlandırılmaktadır (Mersin İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 09.02.2019). İnanç turizmi, dünyanın en eski turizm türlerinden biri olmakla birlikte, 

merkezini hac ve misyonerlik faaliyetleri oluşturmaktadır. Ancak sadece bir inanç merkezine seyahat 

kadar dar kapsamlı da değildir. İnsanları inanç turizmine yönelten sebepler farklı yazarlar tarafından 

farklı başlıklarda ele alınmıştır. Wright (2007, s. 14), inanç turizmi faaliyetlerini 12 alt başlıkta 

toplanmaktadır. Bunların ilki, dini bir ibadetin gerçekleştirilmesi amacıyla kutsal topraklara yapılan 

ziyaretler yani hac yolculuğudur. Hac ibadetini yerine getirebilmek için seyahat eden Müslüman ve 

Hristiyan sayısının oldukça yüksek olması, bu alt başlığı inanç turizminin en önemli aktörü konumuna 

getirmiştir. Bununla birlikte misyonerlik seyahatleri de inanç turizminin diğer popüler şekli olarak kabul 

edilmektedir. Misyonerlik, İncil’de bir nasihat olarak yer aldığı için Hristiyanlık için kullanılan bir terim 

olmakla birlikte başka dinlere de atfedilebilir. Ancak son yıllarda inanç turizminin sadece hac yolculuğu 

ve misyonerlik seyahatlerinden ibaret olmadığı kabul edilmektedir. İnanç turizminin gemi yolculukları, 

boş zaman/kaçamak, konferanslar/kongreler, destinasyonlar/çekicilikler, inzivaya çekilme/misafir 

evleri, dini kamplar, macera/aktivite, gönüllü seyahatler, öğrenciler/gençler, aileler olmak üzere farklı 

10 türü daha olduğu belirtilmektedir.  

Gemi yolculukları, gemi ile inanç turizmine katılan bireyleri kapsamaktadır. Özellikle Karayipler, dini 

grupların önde gelen tercihlerindendir. Boş zaman/kaçamak, inanç seyahati gruplarının birlikte 

gezmekten zevk almasına dayalı, duygu paylaşımı seyahatleridir. Konferanslar/kongreler, dini 

toplantılara katılıma dayalı inanç turizmi faaliyetleri olup, çok büyük bir pazarı ifade etmektedir. 

Destinasyonlar/çekicilikler, dini oyunlar, ayinler ya da festivaller gibi inanç aktivitelerine bağlı olarak 

inanç turizmine katılma durumudur. İnzivaya çekilme/misafir evleri, Yaratıcı ile zaman geçirme amacına 

dayalı olarak yapılan inanç seyahatleridir. Bazı işletmelerin inanç turistlerinin inzivaya çekilebilmesi 

amacıyla sunduğu inziva evleri de bulunmaktadır. Dini kamplar, orijinal olarak Hristiyan kampları 

olarak adlandırılmakla birlikte, özellikle kiliseler tarafından düzenlenen kampları ifade etmektedir. 

Macera/aktivite, dini grupların kayak, yürüyüş ve diğer macera turlarına katılmak amaçlı yaptığı 

seyahatlerdir. Gönüllü seyahatler, dini grupların ihtiyaç duyanlara yardım etmek amaçlı yaptığı 

seyahatlerdir. Öğrenciler/gençler, din okullarında eğitim alan gençlere yönelik gerçekleştirilen deniz 

aşırı seyahatleri kapsamaktadır. Aileler, sıralanan diğer 11 pazar bölümüne aile olarak katılma durumunu 

ifade etmektedir (Wright, 2007, s. 15-16).  
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On yıl aradan sonra Griffin ve Raj (2017) da inanç turizmi ürünleri olarak adlandırdığı 12 türden 

bahsetmiştir. Bu türler geleneksel hac, inanç turizmi, kilise turizmi, dini olaylar, misyonerlik & 

gönüllülük, inzivaya çekilme, öğrenci/gençlik etkinliği, inanç tabanlı gemi yolculukları, dini rotalar, boş 

zaman/kardeşlik tatilleri/kaçamaklar, manevi hac, dünyevi hac olarak sıralanmıştır. Bunlar içerisinde 

Wright’ın (2007) savunduğu 12 türden farklı olanlar inanç turizmi, kilise turizmi, dini rotalar, manevi 

hav ve dünyevi hacdır. Bununla birlikte, Wright’ın (2007) ayrı ayrı değerlendirdiği 

konfreanslar/kongreler, destinasyonlar/çekicilikler ve dini kamplar alt başlıkları dini olaylar başlığı 

altında toplanmıştır. Misyonerlik ve gönüllülük faaliyetleri aynı kategoride değerlendirilmiştir. 

Wright’ın (2007) değindiği macera/aktivite kategorisi, öğrenci/gençlik etkinliği içerisinde yer almıştır.  

 

Griffin ve Raj (2017) insanlar için kutsal olan, dini açıdan turistik yerlerin ziyaret edilmesine inanç 

turizmi; herhangi bir dini motivasyon için değil, kültürel, tarihi ve mimari nedenlerle 

evlerin/ibadethanelerin/tapınakların ziyaret edilmesini kilise turizmi olarak adlandırmıştır. Kilise 

turizmi türü, İslami açıdan, farklı amaçlar ile ibadethanelerin ya da camilerin de ziyaret ediliyor olması 

sebebiyle kilise/cami turizmi olarak adlandırılabilir. Dini rotalar, iyilik için, yanlış davranışın 

affedilmesi için yalvarmak ya da diğer bazı dini sebeplere dayanarak dini yolların/rotaların ziyaret 

edilmesini kapsamaktadır. Manevi hac, manevi gelişim amacıyla kişinin bulunduğu ortamdan ayrılarak 

yaptığı seyahatleri içermektedir. Bu seyahatler dini olabileceği gibi, dini olmayan, kutsal veya 

deneyimsel niyetleri de içerebilir. Son olarak dünyevi hac ise, kahraman olarak görülen birinin mezarına 

(Jim Morrisson’un Paris’teki mezarı), çevresel ya da insan trajedisi bir bölgeye (Pompei, Hint 

Okyanusundaki Tsunami bölgeleri), savaş alanı ya da atalarının bulunduğu bir eve (etnik kökenlerine 

geri dönen diaspora) yapılan ziyaretler olup, hac olarak nitelendirilmektedir. Bununla birlikte, giderek 

artan bir şekilde, kasten ya da istemeyerek yapılan bir seyahatin, bireyin inanç sistemini etkileyen 

dönüştürücü bir deneyim içerdiği seyahatler de dünyevi yani seküler hac olarak kabul edilmektedir. 

 

İnanç turizmi, sıralanan tüm bu alt kategoriler ile dünya seyahatinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

Ancak bir sektör olarak büyüklüğü ve değeri ile ilgili çok az sayıda güvenilir istatistik bulunmakta, 

yalnızca birkaç ülke turist varışlarını din ya da hac olarak sınıflandırmaktadır. Genellikle ülkeler, 

turistleri eğlence/tatil, diğer eğlence ve iş/konferans amacıyla ziyarete göre değerlendirmektedir. İnanç 

turistleri de çoğunlukla diğer eğlence turistleri içerisinde yer almaktadır. Ancak Suudi Arabistan ve İsrail 

gibi inanç turizminin oldukça popüler olduğu destinasyonlar, uygun şekilde sınıflandırarak 

değerlendirmektedir. İnanç turizminin ölçülmesinde sık karşılaşılan bir diğer sorun ise birçok istatistikte 

inanç turistlerinin yerli ya da uluslararası turist sayılarını içerip içermediğinin açıkça belirtilmemesidir. 

Bu sebeple Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), dünyada yaklaşık altı yüz milyon ulusal ve uluslararası 

dini yolculukla, her yıl yaklaşık 300 ila 330 milyon turistin dünyanın önemli dini alanlarını ziyaret 

ettiğini tahmin etmektedir (Griffin ve Raj, 2017, s. viii).  

 

TÜRSAB İnanç Turizmi 2014 Raporu’na göre, Türkiye’den 61 bin kişi hac, 400 bin kişi umre ibadetini 

yerine getirmek için kutsal topraklara gitmiştir. Aynı yıl, hac ve umre için gidenler toplam 845 milyon 

Euro harcamışlardır. Türkiye’ye 2013 yılında dini amaçlarla seyahat edenlerin sayısı ise 59 bin kişi 

olarak gerçekleşmiştir.  

 

Ülke genelinde giden ve gelen ziyaretçi sayıları bulunmakla birlikte, inanç turizmine katılan yerli turist 

sayılarına dair herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu sebeple her ilin iç turizm pazarındaki durumunu 

tespit edebilmesi önem taşımaktadır. Kastamonu ilinde inanç turizmine katılan yerli turist sayısını tespit 

edebilmek amacıyla şehrin önemli iki inanç merkezinin ziyaretçi sayılarına ulaşılmaya çalışılmıştır.  

 

KASTAMONU İLİNİN İNANÇ TURİZMİ ARZ KAYNAKLARI  

Kastamonu ili farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması dolayısıyla çeşitli dönem eserlerini bünyesinde 

barındırmaktadır. Selçuklu, Candaroğulları ve özellikle Osmanlı dönemlerine ilişkin önemli eserler ile 

dikkat çekmektedir. Kastamonu ilinde bulunan inanç turizmi arz kaynakları cami, mescit, külliye ve 

türbelerden oluşmaktadır. Tüm bu kaynaklar, dönemleri ile birlikte tabloda detaylı bir şekilde 

sunulmuştur.  
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Tablo 1. Kastamonu İlinde Yer Alan Cami, Mescit, Külliye ve Türbeler 

Cami 

Selçuklu ve 

Candaroğulları Dönemi 

Akçasu Cami, Atabey Gazi Cami, Şeyh Ahmet Cami, Yılanlı 

Cami 

Candaroğulları Dönemi  Adil Bey Cami, Deveci Sultan Cami, Hamza Ağa Cami, Halil 

Bey Cami, Honsalar Cami, İbn-i Neccar Cami, İbrahim Bey 

Cami, İsfendiyar Cami, İsmail Bey Cami, Mahmut Bey Cami, 

Musa Fakih Cami, Saray Cami 

Osmanlı Dönemi  Abdülcebbar Cami, Abdürrezzak Cami, Ahmet Dede Cami, 

Alacamescid Cami, Alpaslan Cami, Aycılar Cami, Baba Efendi 

Cami,Cebrail Cami, Çay Cami, Çevkani Cami, Ferhat Paşa 

Cami, Hacı Dede Cami, Halife Sultan Cami, Hasan Çelebi Cami, 

Hasan Efendi Cami, Hepkebirler Cami, Kazancılar Cami, 

Küpçiğez  Cami, Molla Said Cami, Nasrullah Cami, Rüstem Paşa 

Cami, Safalan Cami, Saraçlar Cami, Saray Cami, Server Cami, 

Sinan Bey Cami, Şeyh Şaban-ı Veli Cami, Tabaklar Cami, 

Topçuoğlu Cami, Yakupağa Cami 

Mescit Osmanlı Dönemi Kubbeli Mescidi, Korkoroğlu Mescidi 

Külliye 

Selçuklu ve 

Candaroğulları Dönemi 

Yılanlı Külliyesi, İsmail Bey Külliyesi 

Osmanlı Dönemi Nasrullah Kadı Külliyesi, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, Yakup 

Ağa Külliyesi 

Türbe 

Selçuklu ve 

Candaroğulları Dönemi 

Abdülfettah-ı Veli Türbesi, Aşıklı Sultan Türbesi, Atabey Gazi 

Türbesi, Deveci Sultan Türbesi, Hepkebirler Türbesi, Karanlık 

Evliya Türbesi, Maden Dede Türbesi, Muzaffereddin Gazi 

Türbesi, Müfessir Alaeddin Türbesi, Şeyh Ahmet Türbesi, Vehbi 

Gazi Türbesi 

Candaroğulları Dönemi Adil Bey Türbesi, Ahi Ali Baba Türbesi, Ahi Şorve Türbesi, 

Cemaledin Efendi ve Kargaş Sultan Türbesi, Harmankaşı 

Türbesi, Hatun Sultan Türbesi, İbn-i Neccar Türbesi, İsmail Bey 

Türbesi, Mehmet Bey Türbesi, Musa Fakih Türbesi, Selçuk 

Hanım Türbesi, Süleyman Bey Türbesi, Süleyman Paşa ve 

İbrahim Paşa Türbesi, Şeyh Karaca Ahmet Türbesi 

Osmanlı Dönemi Abdülcebbar Türbesi, Abdürrezzak Türbesi, Açıkbaş Sultan 

Türbesi, Ahmet Dede Türbesi, Ali Asgar Türbesi, Bayraklı Dede 

Türbesi, Benli Sultan Türbesi, Cebrail Efendi Türbesi, Çevkani 

Türbesi, Dai Sultan Türbesi, Dede Sultan Türbesi, Ferraş Sultan 

Türbesi, Geyikli Sultan Türbesi, Göbelekzadeler Türbesi, 

Gümüşlüce Türbesi, Hacı Dede Türbesi, Hacı Hamza Türbesi, 

Halife Sultan Türbesi, Hayran Efendi Türbesi, Hepkebirler 

Türbesi (Doğu), Kalender Dede Türbesi, Karabaş-ı Veli Türbesi, 

Kara Mustafa Paşa Türbesi, Kesikbaş Türbesi, Molla Said 

Türbesi, Nasrullah Kadı Türbesi, Nevruz Sultan (Horoz) Türbesi, 

Hasan Efendi (Saçayaklı Sultan) Türbesi, Seyfi Dede Türbesi, 

Seyyid Sünneti Efendi Türbesi, Şeyh Mehmet Efendi Türbesi, 

Şeyh Mustafa Efendi Türbesi, Şeyh Mustafa Efendi (Kara Şeyh) 

Türbesi, Şeyh Mustafa Efendi (Pişküri Zade) Türbesi, Şeyh 

Mustafa Efendi (Resul Zade) Türbesi, Taraklı Sultan Türbesi, 

Topçuoğlu Türbesi, İmidci Sultan Türbesi, Saçıla Sultan Türbesi, 

Toygar Murat Türbesi, Hacı Murat Veli Türbesi, Şeyh Mesut 

Türbesi, Şeyh Muhlisiddin Türbesi 

Cumhuriyet Dönemi Ahmet Mahir Efendi Türbesi, Mehmet Feyzi Efendi Türbesi, 

Muhammed İhsan Efendi Türbesi 
Kaynak: İbret, Ü., Aydınözü, D., Uğurlu, M. (2015). Kastamonu Şehrinde Kültür ve İnanç Turizmi, Marmara 

Coğrafya Dergisi, 32, 239-269. 
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Kastamonu ilinde eski dönemlere ait toplam 124 dini eser bulunmaktadır. Bu eserlerin 71’i türbe 

olmakla birlikte, türbe sayısının önemli bir miktarı (43) Osmanlı döneminden kalmadır. Türbe sayısını 

takiben geçmiş dönem cami sayısı da 46 adettir. Bu camilerin 30 tanesi yine Osmanlı döneminde inşa 

edilmiştir. Bununla birlikte ilde bulunan iki mescitte Osmanlı dönemine aittir. İlde bulunan toplam beş 

adet külliyenin üçü Osmanlı döneminde inşa edilmiş olup, ikisi ilin en önemli inanç turizmi merkezleri 

olarak kabul edilmektedir. Bunlar Nasrullah Kadı Külliyesi ve Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’dir.   

Nasrullah Kadı Külliyesi, 1506 yılında Nasrullah kadı tarafından yaptırılmış ve zaman içerisinde çeşitli 

ilavelerle genişletilmiştir. Külliye cami, şadırvan, köprü ve medresesiyle şehrin merkezinde yer 

almaktadır. Kesme taştan 6 kubbeli camisi, şadırvanı ve köprüsü Nasrullah kadı tarafından yaptırılmış, 

daha sonra cami genişletilerek 9 kubbeye çıkarılmıştır. Cami içindeki hatlar ve süslemeler, Kastamonulu 

ünlü hattat Ahmet Şevket Efendi tarafından yazılmıştır (Kastamonu İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Cami 

ve Külliyeler, 2019). 1746 yılında Reis-ül Küttap Hacı Mustafa Efendi tarafından caminin kıble tarafına 

Münire Medresesi ve kütüphane binası ilave edilmiştir. Medrese, 23 odalı olup, her odada 10-12 öğrenci 

kalacak şekilde inşa edilmiştir. Günümüzde ise el sanatları çarşısı olarak kullanılmaktadır. Bu medrese 

dışında külliye içerisinde Numaniye ve Tevfikiye medreseleri de yer almaktadır. Nasrullah cami, milli 

mücadele sırasında Mehmet Akif Ersoy’un kurtuluş savaşına destek için vaazlar verdiği ve İstiklal 

marşının ilk defa okunduğu yer olması sebebiyle Cumhuriyet tarihindeki yeri de oldukça önemlidir.  

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, Seyyid Sünneti Efendi tarafından oluşturulmaya başlanmış, cami, türbe, 

şadırvan, asa suyu, kütüphane ve dergâh evlerinden oluşmaktadır. Külliye içerisindeki cami ilk olarak 

Seyyid Sünneti Efendi (ö.1469) tarafından yaptırılmış, bugünkü durumuna 1580 yılında getirilmiştir. 

Yapımında kesme ve moloz taş, taban ve tavanında ahşap kullanılmıştır. Caminin en dikkat çeken 

özelliği külliyenin halveti dergâhı olmasından dolayı arka kısımda yer alan halvet odalarıdır. Türbe, 

Şeyh Şaban-ı Veli’nin vefatından 7 yıl sonra başlanmasına rağmen, çeşitli nedenlerle yapımı 1615 

tarihinde tamamlanabilmiştir. Kesme taştan, kare planlı ve tek kubbeli olarak inşa edilmiştir. İçinde 16 

ahşap sanduka bulunmakta olup ortada yer alan büyük, Şeyh Şaban-ı Veli’ye aittir. Türbenin yanında 

bulunan asa suyu, tat ve kokusu “zemzem” suyuna benzediği için, halk tarafından şifalı kabul 

edilmektedir. Külliye içerisindeki yapılar 1450-1650 yılları arasında yapılmıştır. Külliyenin kuzeyinde 

bulunan iki konaktan biri 2007 yılından itibaren Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı müze olarak 

kullanılmaktadır (Çifci 2006’dan aktaran İbret, Aydınözü ve Uğurlu, 2015, s. 252-254).  

 

KAYNAKLARA İLİŞKİN YENİLEME ÇALIŞMALARI 

Kastamonu Belediyesi günümüze değin tarihi yapı ve çevre düzenlemeleri adı altında birçok projeye 

imza atmıştır. Bu projeler içerisinde Nasrullah Cami Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi 

önemli bir yer tutmaktadır. Meydan, ziyaretçilerin şehre gelir gelmez uğradığı ilk mekân olması 

dolayısıyla tanıtım açısından büyük öneme sahiptir. Bu proje ile birlikte meydan ve çevresindeki 

niteliksiz, alanın siluetini bozan yapılar ortadan kaldırılarak, bozulan yerler günümüz modern yaşam 

gereksinimleri de göz önüne alınarak eskiye uygun şekilde yenilenmiştir. Proje, Tarihi Kentler Birliği 

tarafından ödül almıştır (Kastamonu Belediyesi, 2014-19 Projeler).  

 

İki etapta tamamlanan projede meydan kaplamaları, peyzaj, alt yapı ve aydınlatma çalışmaları hayata 

geçirilmiştir. Uygulama sürecinde meydanın tarihi dokusunu bozmamaya özen gösterilmiş ve 

malzemeler buna uygun seçilmiştir. Alan zemininde hasır donatılı beton üzerine özel bir kaplama olan 

traverten kaplama uygulanmıştır. Meydanda yer alan tuvaletler yıkılıp, iç ve dış mimari açısından 

meydanın havasına uygun malzemeler ile desteklenerek yeniden yapılmıştır. Dış kaplamada meydan 

zemininde kullanılan traverten, iç kaplamada ise mermer ve granit kullanılmıştır. Bununla birlikte 

meydan yayalaştırılarak rekreatif bir alan niteliğine kavuşturulmuştur (Kastamonu Belediyesi, 2017 Yılı 

Faaliyet Raporu, s. 78).  
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                Kaynak: Kastamonu Belediyesi, Nasrullah Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi, 2019. 

Fotoğraf 1. Proje Sonucu Meydanın Son Hali 

Kastamonu Belediyesi, bir diğer önemli inanç turizmi merkezi olan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’ne 

yönelik Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileştirme Projesini yürütmüştür. 

Proje ile Cumhuriyet caddesi üzerinden Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’ne uzanan 1100 m. uzunluğundaki 

Şeyh Şaban-ı Veli caddesinin yaklaşık 450 m. uzunluğundaki 1. etap çalışmaları tamamlanmıştır. Bu 

etapta, 32 adet tescilli ve tescilsiz yapının dış cephe onarımı ile sokak sağlamlaştırma çalışmaları 

yürütülmüştür. Sokak, şimdiki hali ile gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmektedir (Kastamonu 

Belediyesi, 2014-19 Projeler). 

       
Kaynak: Kastamonu Belediyesi, Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileştirme Projesi, 

2019. 

Fotoğraf 2-3. 1. Etap Çalışmaları Sonrası Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi 

İkinci etapta ise Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’nin bulunduğu Hisarardı mahallesine bağlanan eski 

Kastamonu olarak tanımlanabilecek Akmescit, Honsalar, Atabey, Hepkebirler, Yavuzselim 

mahallelerinin sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme projeleri yürütülmesi planlanmaktadır. Bu 

alanda 5 adet anıtsal yapı, 18 adet tescilli ve 50 adet tescilsiz yapı ile 550 m. yolda tarihi ve kültürel 

müdahalelerde bulunulacaktır (Kastamonu Belediyesi, 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe 

İyileştirme Projesi, 2019). 

İNANÇ TURİZMİ MERKEZLERİ ZİYARETÇİ SAYILARI 

Kastamonu’nun önemli inanç turizmi merkezleri olarak kabul edilen Nasrullah Kadı Külliyesi ile Şeyh 

Şaban-ı Veli Külliyesi’nin iç turizm pazarındaki durumunu tespit edebilmek amacıyla turizm 

merkezlerinin yerli ziyaretçi sayılarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla TÜİK (Türkiye İstatistik 

Kurumu) Kastamonu Bölge Müdürlüğü ile iletişim kurularak bilgi talebinde bulunulmuştur. Kurum 

yetkilisi, Kastamonu’ya gelen ziyaretçi sayılarının tesise geliş sayısı (tesislerde konaklama yapan kişi 

sayısı) ile saptandığını belirtmiştir. Ancak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün müzelere dair ayrı bir 

istatistik tutuyor olması dolayısıyla ilgili verilere sahip olabileceği ifade edilmiştir. Bu sebeple İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü ile irtibata geçilmiş ve bilgi talebinde bulunulmuştur. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü yetkili personeli de ilgili bilgilere dair aynı verilere sahip olduklarını, ancak Kastamonu’ya 
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gelen ve tesislerde konaklayan tüm ziyaretçilerin muhakkak şehrin tam merkezinde bulunan Nasrullah 

Kadı Külliyesini ziyaret ettiğini ifade etmiştir. Bu bilgilerden hareketle, Nasrullah Kadı Külliyesi yerli 

ziyaretçi sayıları, Kastamonu merkezde bulunan tesislere geliş sayıları göz önüne alınarak 

değerlendirilmiştir. İlde bulunan tesislere geliş sayıları, Bakanlık belgeli ve Belediye belgeli tesisler 

olmak üzere ikiye ayrılarak Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Nasrullah Kadı Külliyesi Yerli Ziyaretçi Sayıları 

Yıllar Bakanlık Belgeli 

Tesis Ziyaretçi 

Sayıları 

Belediye Belgeli 

Tesis Ziyaretçi 

Sayıları 

Toplam Yerli 

Ziyaretçi Sayısı  

Bir Önceki 

Yıla Göre % 

Değişim  

2007 43.783 12.260* 56.043 - 

2008 48.827 11.264 60.091 - 

2009 40.390 41.439 81.829 +36,1 

2010 38.008 56.956 94.964 +16,1 

2011 32.501 66.984 99.485 +4,7 

2012 48.933 71.713 120.646 +21,3 

2013 42.821 63.507 148.149 +22,7 

2014 36.898 56.132 93.030 -37,3 

2015 37.627 63.822 101.449 +9,0 

2016 38.647 57.545 96.192 -5,2 

2017 36.948 117.423 154.371 +60,5 

2018 57.931 105.694 163.625 +6,0 
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Yıllık İl-İlçe Konaklama Tabloları 

ve Yıllık İl-İlçe Konaklama İstatistikleri, 2019. 

*2007 yılına dair Belediye Belgeli Konaklama İstatistiği bulunmadığı için 2006 yılı verileri paylaşılmıştır.   

İki inanç turizmi merkezi verileri uyumluluğu açısından, araştırma 2007 yılı ve sonrası verileri ile 

kısıtlanmıştır. Bakanlık belgeli tesisler açısından 2007-2009 yılları arasında yalnızca Kastamonu 

Merkez ilçe verileri bulunmakta olup,  2010 yılında Merkez ilçe ile birlikte ilk defa Daday verileri 

derlenmiştir. 2011 yılında bu ilçelere İnebolu ilçesi verileri eklenmiştir. Günümüz verileri ise Merkez, 

Daday, Pınarbaşı ve Tosya olmak üzere toplam dört ilçede toplanmaktadır.   

Belediye belgeli tesis istatistikleri incelendiğinde 2007 verilerinin bulunmadığı tespit edilmiştir. 2006 

verileri ise sadece Merkez ilçe ve diğer ilçeler olarak ayrılmıştır. 2008 yılından 2017 yılına kadar 

genellikle 14 ilçe verileri paylaşılmıştır. Yalnızca 2010 yılında 12 ilçe verileri derlenmiştir. 2017 yılında 

ise 11 ilçe, 2018 yılında 12 ilçe verileri paylaşılmıştır. 

Tablo 2 incelendiğinde 2007 ve 2008 yıllarında Bakanlık belgeli tesislerde konaklayanların sayısının 

daha yüksek olduğu ama 2009 yılı itibariyle Belediye belgeli tesislerde konaklayanların sayısının 

Bakanlık belgelilere oranla daha fazla olduğu, hatta son yıllarda neredeyse iki katına ulaştığı 

gözlenmektedir. Toplam yerli ziyaretçi sayısı ise yıllar içerisinde artmış ancak 2014-2016 yılları arası, 

bir düşüş yaşanmıştır. Özellikle 2014 yılında bir önceki yıla göre %37,3’lük bir düşüş yaşanmış, 2015 

yılında 2014 yılına göre artış görülse de, 2013 yılı dikkate alındığında azalan oranlı bir artış yaşanmıştır. 

2016 yılında ise tekrar düşüş gözlenmiştir. 2017 yılı ile birlikte, Kastamonu’nun ve Nasrullah Kadı 

Külliyesi’nin ziyaretçi sayısının tekrar yükseldiği söylenebilir.  

Şey Şaban-ı Veli Külliyesi ziyaretçi sayıları, Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi ziyaretçi sayıları 

aracılığıyla değerlendirilmiştir. Müze, 2006 yılında Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’nde kullanılan eşyaların 

korunması ve sergilenmesi amacıyla kurulmuştur. Külliye içerisindeki konaklardan birinde hizmet veren 

müzenin eserlerinin büyük bölümü Kastamonu’dan, bir kısmı da Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 

sorumlu olduğu illerden toplanmıştır. Müzedeki ana eser grupları, kandiller, el yazmaları, Şeyh Şaban-

ı Veli’nin kişisel eşyaları, halılar ve hatlardır. Şeyh Şaban-ı Veli’nin kişisel eserleri, 1600’lü yıllardan 

kalma ve çok önemli bir geleneği gösteren Sadaka Taşı, 1182 yılından kalma el yazması Kuran-ı Kerim 

ve Kastamonu’ya özgü kandiller en çok ilgi gören eserlerdir (Kastamonu İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi, 2019).  
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Müze, 5 Mayıs 2007 tarihinde ziyaret açılmış, 20 Haziran 2007 tarihinden itibaren ziyaretçi istatistiği 

tutulmaya başlanmıştır. Bu sebeple 2007 yılı verileri Haziran-Aralık ayları ile sınırlıdır. Bununla 

birlikte, ziyaretçi istatistikleri, yerli ve yabancı ziyaretçiler olarak ayrıştırılmamıştır. Ancak müdürlük, 

ziyaretlerin çoğunun yerli turistler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etmektedir. 2007 yılından 

günümüze müzenin ziyaretçi sayıları aylar itibariyle Tablo 3’de sunulmuştur.   

Müze ilk defa 2007 yılının son altı ayında toplam ziyaretçi sayısını tespit edebilmiştir. 2007 yılı Haziran 

ayı sadece 10 günlük verilerden oluşmaktadır. Bu sebeple 2007 yılının yarısında 35.248 ziyaretçi 

ağırlamıştır. Bu rakam 2008 yılında tüm yıl verilerini içerdiği için yaklaşık iki kat artarak 78.425 olarak 

gerçekleşmiştir. Yıllar içerisinde ziyaretçi sayıları devamlı artma eğilimi gösterirken, 2012 yılında bir 

önceki yıla göre %7,2 düşmüştür. Özellikle 2016 yılından itibaren ise ziyaretçi sayısı azalmaya 

başlamıştır.  

Aylar bazında değerlendirildiğinde, Mayıs-Ağustos ayları ziyaretçi sayılarının en yüksek olduğu 

aylardır. Bununla birlikte Nisan ve Eylül aylarında da, özellikle 2013 yılından sonra ziyaretçi sayısı 

yükselmeye başlamıştır. Bu zamana kadar en fazla ziyaretin gerçekleştiği ay, 172.378 kişi ile Temmuz 

ayı olmuştur. Yoğun ziyaretçi alan ayların bazı yıllarda ziyaretçi sayılarında düşüş gözlenmiştir. Yıllara 

göre aylar dikkate alındığında, o yılın Ramazan ayına denk gelen aylarda ziyaretçi sayılarının düştüğü 

gözlenmektedir.   2010-2011 yıllarında Ağustos ayı ziyaretçi sayıları düşerken, 2012-2014 yılları arası 

Temmuz ayı rakamları düşmüştür. 2015-2016 yılları arası Haziran ayı ziyaretçi sayılarında, 2018 yılında 

ise Mayıs ayı ziyaretçi sayılarında azalma yaşanmıştır. Kuvvetle muhtemel 2019 yılı Ramazan ayına 

denk gelen Mayıs ayı içerisinde de ziyaretçi sayıları diğer yoğun aylara nazaran daha düşük olacaktır.  

  



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          725 

 

Tablo 3. Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi Aylara Göre Ziyaretçi Sayıları 
Kaynak: Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi Müdürlüğü, 2019 

*2007 ve 2019 yılı verileri dikkate alınmamıştır.  

**10.000 ziyaretçinin aşıldığı aylara ilişkin ziyaretçi sayıları kalın gösterilmiştir.  

 

Yıl  Ocak  Şubat Mart  Nisan Mayıs Haziran  Temmuz  Ağustos  Eylül  Ekim  Kasım  Aralık Toplam  Önceki Yıla 

Göre % 

Değişim 

2007 - - - - - 2.391 6.196 11.356 4.768 4.575 2.875 3.087 35.248 - 

2008 1.738 1.850 5.591 2.853 11.555 12.019 15.581 15.795 2.801 4.406 2.919 1.317 78.425 +88,3(son 7 ay) 

2009 2.090 2.998 3.416 6.059 12.702 12.364 15.846 12.145 6.486 4.849 1.683 2.220 82.858 +5,6 

2010 2.421 4.034 5.031 7.673 11.803 9.462 18.460 7.985 8.191 5.692 3.862 4.794 89.408 +7,9 

2011 4.118 4.536 6.253 8.361 12.233 9.734 21.948 5.601 6.153 3.762 3.073 4.797 90.569 +1,3 

2012 1.618 1.344 4.359 7.248 11.243 11.704 10.359 10.736 8.922 7.495 4.485 4.614 84.127 -7,2 

2013 3.796 5.946 8.576 11.186 19.137 20.298 10.829 16.882 13.034 9.284 9.080 5.679 133.727 +58,9 

2014 5.177 8.149 10.340 14.777 22.026 17.757 7.831 24.228 9.595 9.594 6.393 5.460 141.327 +5,6 

2015 4.773 5.753 7.717 11.298 23.583 11.218 16.475 25.541 17.373 14.847 10.329 7.137 156.044 +10,4 

2016 7.093 10.442 12.101 12.930 22.891 8.550 19.267 15.496 14.587 9.885 6.659 3.892 143.793 -7,9 

2017 4.625 6.715 8.101 11.873 20.895 11.739 17.943 18.136 13.597 8.624 7.531 6.188 135.967 -5,5 

2018 7.266 7.139 8.269 10.936 8.814 10.026 17.839 18.582 13.184 10.424 7.831 5.701 126.011 -7,4 

2019 6.802 5.873 - - - - - - - - - - -  

Toplam*  44.715 58.906 79.754 105.194 168.682 134.871 172.378 171.127 113.923 88.502 63.845 51799   
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Kastamonu ili, Selçuklu ve Candaroğulları dönemi eserleri ile birlikte, yalnızca Osmanlı dönemi eseri 

olan 46 cami, iki mescit, 43 türbe ve üç külliyeye sahiptir. Külliyelerin özellikle ikisi, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından, Türkiye’de bulunan önemli inanç turizmi merkezleri içerisinde 

değerlendirilmektedir. Nasrullah Kadı Külliyesi ve Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, zaman içerisinde 

Kastamonu’yu ziyaret eden tüm turistlerin ilk ziyaret noktaları haline gelmiş olup, özellikle yerli 

turistlerden büyük ilgi görmektedir. Külliyelerin gerek turlar gerekse münferit ziyaretler ile her geçen 

gün ziyaretçi sayıları artmaktadır. 

Bu araştırmada, Kastamonu açısından oldukça önemli bir turistik arz kaynağı olan külliyelerin yapısı, 

yenilenme süreçleri ve yerli ziyaretçi sayıları ele alınmıştır. Nasrullah Kadı Külliyesi, şehrin göbeğinde 

ve açık alanlı bir yapıya sahip olması sebebiyle, şehre gelen her ziyaretçinin gördüğü ve rahatlıkla 

ziyaret edebildiği bir alan olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple Kastamonu il merkezindeki tesislerde 

konaklama yapmış tüm yerli ziyaretçi sayıları değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler sonucu 

2014-2016 yılları arası ziyaretçi sayılarında bir azalma olduğu ancak genel anlamda artma eğilimi 

gösterdiği tespit edilmiştir. Bir önceki yıla göre en büyük artış 2017 yılında gerçekleşmiştir (%60). Bu 

rakamda 2016 yılındaki düşüşün önemli bir payı olsa da, artış oranı düşüşten çok daha yüksek bir orana 

ulaşmıştır.  

Şey Şaban-ı Veli Külliyesi ziyaretçi sayıları için vakıf müzesi ziyaretçi sayılarına ulaşılmıştır. Müze 

ziyaretçi sayıları yıllar içerisinde devamlı artma eğilimi göstermiştir. Ancak 2016 yılından itibaren 

ziyaretçi sayısında bir azalma yaşanmıştır. Müze en çok Mayıs-Ağustos aylarında ziyaretçi çekmektedir. 

Ancak bu aylar içerisinde bazı yıllarda düşüş yaşanmıştır. Bu düşüşün Ramazan aylarına denk geldiği 

gözlenmiştir. Düşüşün iç turizm pazarına hitap edilmesi ya da inanç turizmi merkezinin daha çok yerli 

turistleri çekmesi sebebiyle ortaya çıktığı söylenebilir.  

KAYNAKÇA 

Erol, M. (2003). Turizm pazarlaması, İstanbul: Ekin Kitapevi. 

Goeldner, C. R. & Ritchie, J. R. B. (2006). Tourism: principles, practices, philosophies. New Jersey: 

John Wiley & Sons. 

Griffin, K. & Raj, R. (2017). The importance of religious tourism and pilgrimage: Reflecting on 

definitions, motives and data, International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 5(3), 

i-ix. 

Sarı Çallı, D. (2015). Uluslararası seyahatlerin tarihi gelişimi ve son seyahat trendleri doğrultusunda 

Türkiye’nin konumu, Turizm ve Araştırma Dergisi, 4(1), 4-28.  

İbret, Ü., Aydınözü, D., Uğurlu, M. (2015). Kastamonu şehrinde kültür ve inanç turizmi, Marmara 

Coğrafya Dergisi, 32, 239-269. 

Kastamonu Belediyesi, 2014-19 Projeler, https://www.kastamonu.bel.tr/2014-2019/#p=10 Erişim 

Tarihi: 23.02.2019 

Kastamonu Belediyesi, 2017 Yılı Faaliyet Raporu, 

http://kastamonu.bel.tr/Faaliyet%20Raporu/2017.pdf Erişim Tarihi: 24.02.2019 

Kastamonu Belediyesi, Nasrullah Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi  

https://www.kastamonu.bel.tr/v2/portfolio/nasrullah-meydani/ Erişim Tarihi: 22.02.2019 

Kastamonu Belediyesi, Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileştirme Projesi, 

https://www.kastamonu.bel.tr/v2/portfolio/seyh-saban-i-veli-caddesi/ Erişim Tarihi: 26.02.2019 

Kastamonu Belediyesi, 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileştirme Projesi, 

https://www.kastamonu.bel.tr/v2/portfolio/2-etap-sokak-sagliklastirma-ve-cephe-iyilestirme-

projesi/ Erişim Tarihi: 28.02.2019 

Kastamonu İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Cami ve Külliyeler, http://www.kastamonukultur.gov.tr/TR-

93960/nasrullah-kadi-kulliyesi.html Erişim Tarihi: 22.02.2019 

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi, 

http://www.kastamonukultur.gov.tr/TR-93951/seyh-saban-i-veli-vakif-muzesi.html Erişim 

Tarihi: 05.03.2019 

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İnanç Turizmi, http://www.mersinkulturturizm.gov.tr/TR-

73394/inanc-turizmi.html, 21.01.2019 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          727 

 

Page, S. J. (2007). Tourism management: Managing for change. Oxford: Elsevier Butterworth- 

Heinemann. 

Thomas Cook, Thomas Cook History, https://www.thomascook.com/thomas-cook-history/ Erişim 

Tarihi: 15.01.2019 

TÜRSAB İnanç Turizmi Raporu, (2014). https://www.tursab.org.tr/haberler/tursab-inanc-turizmi-

raporu_11333 Erişim Tarihi: 07.02.2019 

Wright, K. (2007). Religious Tourism, A new era, a dynamic industry, Leisure group travel, Special 

edition, November, 8-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS  / 04-06 APRIL 2019 / ANTALYA / TURKEY  

 

          728 

 

Muhafazakârlık ve Kültürel Açıklığın Helal Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerine 

Etkisi 

 
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TAŞPINAR 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 Turizm Fakültesi  

oguztaspinar@comu.edu.tr   

Dr. Öğr. Üyesi Serkan TÜRKMEN 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 Turizm Fakültesi  

sturkmen@comu.edu.tr  

Doç. Dr. Lütfi ATAY 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 Turizm Fakültesi 

lutfiatay@yahoo.com  

Özet: 

Amacı: Bu çalışmada, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin muhafazakârlık ve 

kültürel açıklık düzeyleri belirlenerek helal turizmde kariyer yapma istekleri üzerindeki etkisini 

ortaya koymaktır 

Araştırma Yöntemi: Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmış ve 

araştırma Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Turizm Fakültesinde eğitim gören 412 

öğrenciye uygulanmıştır. 

Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgular, araştırmanın amacına uygun olarak, yüzde, 

frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılarak 

çözümlenmiştir.  

Sonuç ve öneriler: Korelâsyon ve regresyon analizi sonucuna göre değişkenler arasında 

anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. 

Kısıtlılıklar: Araştırma verisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi 

öğrencileri için toplanmıştır. Diğer üniversitelerin turizm fakültelerinde eğitim gören öğrenciler 

bu araştırmanın kapsamı dışında kalmıştır. Bu durum araştırmanın verisel sınırlılığıdır. 

Anahtar kelimeler: Helal turizm, Muhafazakârlık, Kültürel açıklık, Kariyer yapma isteği 
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The Effect of Conservatism and Cultural Openness on Career 

Request in Halal Tourism 

Abstract: 

Aim: In this study, the level of conservatism and cultural openness of the students studying 

tourism education at the undergraduate level is determined and their effect on their career 

request in halal tourism is revealed 

Methodology: Survey technique was used as data collection tool and the research was applied 

to 412 students studying at Çanakkale Onsekiz Mart University Tourism Faculty. 

Findings: The findings of the study were analyzed by using percentage, frequency, arithmetic 

mean, standard deviation, correlation and regression analysis. 

Conclusion and implications: Correlation and regression analysis revealed significant 

relationships between variables. 

Limitations: The data were collected for the students of Çanakkale Onsekiz Mart University 

Tourism Faculty. Students studying in the tourism faculties of other universities were excluded 

from the scope of this research. This is the verbal limitation of the research. 

Keywords: Halal tourism, Conservatism, Cultural openness, Career request 
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