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ABSTRACT 
 

Nowadays, many economists and behavioral scientists in society would be as 

effective as politicians accept the role of the entrepreneur. Entrepreneurs with new ideas that 

lead out to retain the path of economic development. These ideas for production, innovation, 

innovation method includes marketing innovation and organizational innovation. Awareness 

of innovation in the business by applying these innovations to reach certain periods other 

than the idea of a new entrepreneurial show the superiority of the new entrepreneurs to reveal 

that entrepreneurial orientation. 

Tourism is an important contribution to many other countries in terms of Gross 

National Product is seen as a means of providing an income. For this reason, efforts are 

important to ensure the continuity and sustainability of tourism. To ensure the sustainability 

of tourism to diversify and that is becoming increasingly popular with tourism and 

ecotourism in the need to address. Coastal tourism, ecotourism is starting to attract more 

attention ensturmanlarından One of the most important ecological farms.  

This study shows an increase in recent years, as the type of entrepreneurship in our 

country is an important ecological farms provide examining the issue and emphasize the 

importance of awareness of this type of entrepreneurship. In this context, the concept of 

entrepreneurship and the importance of our research in general, as a form of tourism, eco-

tourism, eco-farms, the structure of our country, explaining that examined the ecological 

characteristics of the farm entrepreneurs, ecotourism put forward recommendations for 

increasing the number of entrepreneurs. 
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ÖZET 
 

Günümüzde birçok ekonomist ve davranış bilimci, toplumda girişimci rolünün 

politikacılar kadar etkili olacağını kabul etmektedirler. Girişimciler, yeni fikirleri ortaya 

sürmeleri ile ekonomik gelişmenin yolunu ellerinde tutarlar. Girişimcilerin yeni fikirleri; 

üretim için yenilik, yeniliğin yönetimi, pazarlama yeniliği ve organizasyonel yenilikleri 

kapsar. Bu yenilikleri işletme içerisinde belirli dönemlerle uygulayarak yeniliğin 

farkındalığına varmak dışında yeni bir girişimcilik fikriyle yeni bir girişimcilik eğilimi 

ortaya koymakta girişimcilerin üstünlüğünü göstermektedir. 

            Turizm, birçok ülke açısından Gayri Safi Milli Hâsılaya önemli bir katkı sağlayan 

önemli bir gelir aracı olarak görülmektedir. Bu nedenle turizmin sürekliliğini ve 
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devamlılığını sağlamak için önemli çabalar sarf edilmektedir. Turizmi çeşitlendirmek ve 

sürdürülebilirliğini sağlamak için turizm içerisinde yer alan ve gittikçe popüler hale 

gelmekte olan ekoturizme eğilmek gerekmektedir. Kıyı turizminden daha çok dikkat 

çekmeye başlayan ekoturizmin en önemli araçlarından birisi de ekolojik çiftliklerdir. 

 Bu çalışma son yıllarda ülkemizde önemli bir girişimcilik türü olarak artış gösteren 

ekolojik çiftlikleri inceleyerek bu girişimcilik türü konusunda farkındalık sağlamak ve 

konunun önemini vurgulamaktır. Bu bağlamda araştırmamızda genel olarak girişimcilik 

kavramı ve önemi, turizmin bir çeşidi olarak ekoturizm, başlıca ülkemizdeki ekolojik 

çiftliklerin yapısı açıklanarak, ekolojik çiftlik girişimcilerinin özellikleri irdelenerek, 

ekoturizm girişimci sayısını arttırmaya yönelik bir öneriler ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Ekoturizm, Ekolojik çiftlikler 

 

 

1.GİRİŞ 
 

Bacasız sanayi olarak da adlandırılan Turizm bir çok ülke açısından Gayri Safi Milli 

Hâsılasına önemli bir katkı sağlayan bir sektör olarak dikkate alınmaktadır. Latince dönmek 

anlamındaki “Tornus” sözcüğünden türeyen turizm, herhangi bir şekilde seyahat, gezme ve 

bir yerden bir yere gitmeyi ifade etmektedir. Gezmek ve seyahat etmek öncelikle para 

harcamayı gerektirdiğinden turizm, ülkeler açısından önemli bir döviz kaynağı ve istihdam 

olanağı yaratan bir alandır. Bu nedenle Turizm sektöründe gerçekleşen herhangi bir büyüme 

ülke ekonomilerini doğrudan etkilemektedir. 

Dünyadaki hızlı değişim ve küreselleşme olgusu ve teknolojik değişimler ile birlikte turizm 

olgusu ve kavramında da değişim yaşanmıştır. Turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret 

olmadığı aynı zamanda uzun vadeli turizm olgusuna sahip olmak ve bu değeri kaybetmemek 

için turizmde sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağına yönelik ilgi artmıştır. Sürdürülebilirlik; 

bu günün ihtiyaçlarını karşılarken doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillere iyi bir 

çevre bırakmak için yapılan faaliyetlerdir (Kuter ve Ünal,2009). Sürdürülebilirliğin önemi 

ile birlikte turizm içerisinde doğa temelli aktiviteler artmış ve doğaya önem veren alternatif 

turizm çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bu turizm çeşitlerinden başlıcalarından birisi de; ekolojik 

turizm, doğa temelli turizm, yumuşak turizm, özel ilgi turizmi, yeşil turizm, sorumlu turizm, 

alternatif turizm, kültürel turizm, inceleme turizmi, macera turizmi gibi birçok farklı isimle 

de ifade edilen ekoturizmdir. Ekoturizmin ülkemizde dahil birçok ülkede ilgi çekmeye 

başlamasıyla birlikte ekoturizmin bir türü olarak ekoturizm  çiftlik işletmelerin sayısı da gün 

geçtikçe artmaktadır.  

Bu çalışma son yıllarda ülkemizde önemli bir girişimcilik türü olarak artış gösteren 

ekoturizm çiftlikleri inceleyerek bu girişimcilik türü konusunda farkındalık sağlamak ve 

konunun önemini vurgulamak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda araştırmamızda genel olarak 

girişimcilik kavramı ve önemi, turizmin bir çeşidi olarak ekoturizm, ülkemiz ve dünyadaki 

ekolojik çiftliklerin yapısı açıklanarak, ekolojik çiftlik girişimcilerinin özellikleri 

irdelenerek, ekoturizm girişimci sayısını arttırmaya yönelik bir öneriler ortaya konulmuştur. 

Özellikle ülkemizde en fazla ekoturizm çiftliği bulunan illerin başında gelen Muğla ilindeki 

ekoturizm çiftliği girişimcileriyle yüz yüze görüşme yöntemi uygulanmıştır. 

 

 

2.GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖNEMİ 
 

Girişimci, kelimesi Fransızca olan ve bir şeyi yapmayı çağrıştıran “entreprendre”  fiilinden 

oluşmuş ve günümüzde birçok ülkede üretimi gerçekleştiren başlıca bir etken olarak rol 
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oynamıştır. Girişimci; günümüzde doğa(Tabiat), emek, sermaye, teknoloji gibi üretim 

faktörlerini bir araya getiren kişi olarak tanımlanmaktadır. Girişimcinin yaptığı faaliyetlerde 

girişimcilik faaliyetleri olarak nitelenmektedir. 

Günümüzde birçok ekonomist ve davranış bilimci, toplumda girişimci rolünün politikacılar 

kadar etkili olacağını kabul etmektedirler. Girişimciler, yeni fikirleri ortaya sürmeleri ile 

ekonomik gelişmenin yolunu ellerinde tutarlar. Bu fikirler, üretim için yenilik, yeniliğin 

yöntemi, pazarlama yeniliği ve organizasyon el yenilikleri kapsar. Girişimciler tarafından 

başarılı hale gelmeye başlamak müşterilerin yeni fikirlerden memnun olmasıyla ve yeni 

firmaların yaratılmasıyla oluşur. Yeni yaratılan firmalar ekonomik gelişme ve çalışan 

topluma iş imkânı sunma işlemini meydana getirir. Üretim ve iş piyasasını teşvik ederek, 

girişimciler ekonomiye önemli katkılar sağlayabilirler (Kasalak,2012).  

Ekonomik katkı için en önemli üretim faktörü olan girişimcinin yer aldığı en sektörlerden 

birisi de turizmdir. Turizm girişimci açısından birçok uygun fırsatları barındıran bir alandır. 

Çünkü turizm içerisinde ekoturizm gibi birçok turizm çeşidi yer almaktadır. 

 

 

3.TURİZMİN BİR ÇEŞİDİ OLARAK EKOTURİZM ve EKOTURİZM ÇİFTLİK 
GİRİŞİMCİLİĞİ MUĞLA İLİ ARAŞTIRMASI 
 
Turizmin sürdürülebilirliğini sağlamak ve turizmin çekiciliği arttırmak amacıyla günümüzde 

turizmin bir çeşidi olarak ortaya çıkan önemli bir kavramda ekoturizmdir. Kitle turizmine 

bir tepki olarak 1990’’lı yıllarda gelişme gösteren ekoturizm kavramı, kırsal ve kültürel 

turizmin unsurlarını içermekte ve hassas doğal ve kültürel alanlarda geliştirilebilecek en 

uygun turizm türü olarak ifade edilmektedir.Kontrolsüz gelişen kitlesel turizm hareketinin 

çevre ve toplum üzerindeki tahribatları karşısında Ekoturizm, sürdürülebilir gelişmenin 

sağlanmasında önemli bir araç olarak görülmektedir (Arslan,2005) Ekoturizm terimi 1983 

yılında Hector Ceballos-Leascurain tarafından ortaya atılmış ve ekoturizm doğadan zevk 

alma ve doğanın kıymetini bilme şeklinde tanımlanmıştır. Ekoturizmin üç temel belirleyici 

öğeyi içerdiği üzerinde genel bir ortak görüş vardır: 

 

 Doğa Temelli Olması 

 Kültürel Olması 

 Kaynağın Değerini Anlama (Erdoğan, 2003) 

 

Ekoturizmin günümüzde en iyi bilinen en çok kabul gören ilk tanımlarından birini 

Uluslararası Ekoturizm Topluluğu (UET) 1991 yılında; “çevrenin korunması ve yerel halkın 

refahını arttırmaya yönelik olarak doğal alanlara yapılan çevreye duyarlı seyahatler” 

şeklinde yapmıştır (Demir ve Çevirgen, 2006).  Ekoturizmin amacı, turistin istekleri 

bağlamında ele alındığında ekoturizmin bir çok tanımlamalarında görülen doğaya saygı, 

doğanın kıymetini bilme ve takdir etmedir. Bu bağlamda ekoturizm, doğa temelli turizm, 

yumuşak turizm, özel ilgi turizmi, yeşil turizm, sorumlu turizm, alternatif turizm, kültürel 

turizm, inceleme turizmi, macera turizmi gibi birçok farklı isimle de ifade edilmiştir. Bu 

kavramların ortak paydaları kitle turizmine alternatif olmaları ve turizmin varlığının temel 

nedeni olan insana ve çevreye olan duyarlılıkla hareket etmeleridir (Küçükaslan, 2007). 

Ekoturizm, sürdürülebilir bir turizmin alt bölümünü oluşturmaktadır. Bazen sürdürülebilir 

turizmle eş anlamlı olarak kullanılmakla birlikte, ekoturizm sürdürülebilir turizm 

şekillerinden biridir (Arslan:2005). Sürdürülebilir turizm, sektörü besleyen doğal çevre ve 

insan kaynaklarını olumsuz yönde etkilemeden, turizm kapasitesini ve turizm ürünlerinin 

kalitesini arttırmaktır. Başta doğal kaynaklar olmak üzere, arkeolojik, tarih ve kültürel 

varlıkları da koruyarak turizmi geliştirebilmek için önerilen, turizm faaliyetlerinin küçük 



 ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU 

2-3-4 KASIM 2013 MUĞLA / TÜRKİYE 

 4  

ölçekli planlanması ve bölge halkının karar verme mekanizmasına katılımının sağlanmasıdır 

(Akış:1999). Bölge halkının turizme katılmasını arttırmaya yönelikte olumlu bir faktör 

olarak rol oynayan ekoturizme yönelik ilgi, ülkemiz ve dünya üzerinde de artış 

göstermektedir. 

2002 yılında Dünya Turizm Örgütü (WTÖ) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 

tarafından ekoturizm ve dağlar yılı olarak ilan edilmiştir. Turizmin sosyo-kültürel ve doğal 

hayata  olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini,  doğal kültürel kaynakların 

yoğunlaştığı bölgelere ekonomik katkı sağlanarak o yörenin kalkınmasını ve  

bilinçlendirilmesini sağlamak gibi amaçlar güdülerek hazırlanmıştır (Akpınar ve Bulut, 

2010). Ekoturizm, son yıllarda ülkemizde de sık sık gündeme gelmekte, fakat sadece yayla 

turizmi olarak düşünülmektedir. Oysa bir bütün olarak ele alınması gereken eko turizm, 

sosyal ve kültürel faaliyetleri de içine alan, geniş alanlarda birçok aktiviteyi kapsayan bir 

etkinliktir. Turizm Bakanlığı ekoturizmi; yayla turizmi, kuş gözleme turizmi, foto safari, 

akarsu sporları, çiftlik turizmi, mağara turizmi, dağ turizmi ve doğa yürüyüşü, botanik (bitki 

inceleme) gibi başlıklar altında değerlendirilmektedir. Ülkemizin Akdeniz’deki en önemli 

turizm alanlarından birisi olduğu açıktır. Yaklaşık 8000 km uzunluğundaki sahilleri, çeşitli 

uygarlıklardan kalan zengin tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra iklimsel çeşitliliği nedeniyle 

olağan üstü bio çeşitliliğe sahiptir ve tek başına bütün bir Avrupa kıtası ile karşılaştırılabilir. 

Örneğin tüm Avrupa’da 500 kuş türü bulunmasına karşılık, Türkiye’de 420 civarında kuş 

türü tespit edilmiştir. Ayrıca Avrupa’da tespit edilen yaklaşık 12000 bitki türünden yaklaşık 

9000’i ülkemizdedir. Ülkemizde çalışmaları sürdürülen Doğal Kaynak Envanteri’nin 

tamamlanması halinde ekolojik taşıma kapasiteleri belirlenecek, ekolojik verimliliğe ilişkin 

çalışmalar daha sağlıklı bir hale gelebilecektir (Yurik,2008) 

Ekoturizm, yayla turizmi, av turizmi, botanik turizmi, kuş gözlemciliği, yaban hayatı 

gözlemciliği, olta balıkçılığı, bisiklet turizmi, balon turizmi, sualtı dalış, kamp ve karavan 

turizmi, mağara turizmi, trekking, dağcılık, akarsu turizmi, yamaç paraşütü, atlı doğa 

yürüyüşü ve ekolojik tarım ve çiftlik turizmi olarak türlere ayrılmaktadır.  

 
3.1.EKOTURİZM ÇİFTLİKLERİNİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ  

 

Günümüzde ekoturizm türleri açısından ülke turizmlerinin gelişmesine ve de ekonomik 

yönden turizm gelirlerinin artarak turizmin çeşitlendirilmesinde ve küreselleşen dünyada 

bilgilenme ve kültürel gelişim açısından kendini geliştiren turist isteklerinin doğrultusunda 

ekoturizm çiftliklerinin sayısı sürekli artış göstermektedir. Ekoturizm çiftlikleri, hem orada 

bir süre yaşayarak hem de sadece günübirlik ziyaretler yaparak çiftlik yaşamını paylaşmak 

isteyen misafirlerine konaklama ve yeme içme olanaklarının yanında bir takım açık hava 

etkinliklerine de katılma imkânı sunan, bunun yanında asıl işi tarım ve hayvancılık olan 

çiftlik işletmeleridir. Bununla birlikte literatürde ekoturizm çiftlikleri ile ilgili birçok tanım 

bulunmaktadır. 

Çiftlik turizminin tanımlanması ile ilgili olarak Busby ve Rendle tarafından yapılan 

kronolojik sıralama şu şekildedir; 

 

 Dart (1974); faaliyetteki bir çiftlikte her turist veya rekreasyon girişimi çiftlik turizmini ifade 

eder. 

 Hoyland (1982); çiftlik turizmi faaliyetteki bir çiftlikte geçici konaklama ve bir takım 

rekreasyonel aktivitelerin sunulmasıdır. 

 Frater (1983); tatil çiftlikleri, faaliyet halindeki bir çiftliğin bulunduğu ve hatta çiftlik 

faaliyetlerine katılımın sağlandığı turizm girişimleri olarak tanımlanabilir. 

 Murphy (1985); tatil çiftliği, turizm işletmeciliğinin bazı şekilleriyle öncelikli işlevi olan 

tarım uygulamalarını bütünleyen, faaliyetteki çiftliktir. 
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 Wales Tourist Board (1986); tatil çiftlikleri, büyüklüğüne ve türüne bakılmaksızın öncelikli 

faaliyeti tarım olan ve turizmi ek bir faaliyet olarak gerçekleştiren çiftliklerdir. 

 Denman ve Denman (1990); faaliyetteki bir çiftlikte turistler için hizmetlerin sunulmasıdır. 

 Pearce (1990); tatil çiftlikleri, mülkiyetinin ve aktif katılımının çiftçi tarafından karşılandığı, 

küçük ölçekli turizm girişimleridir. 

 Davies ve Gilbert (1992); çiftlik turizmi, faaliyet göstermekte olan bir çiftlikte, çiftlik 

yaşamını paylaşabilen, hem konaklamakta olan hem de günübirlik ziyaretçilerle 

gerçekleştirilen kırsal turizmin bir türüdür. 

 Roberts (1992); çiftlik turizmi, insanların devamlı yasadıkları, çalıştıkları ve her zamanki 

olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışında faaliyet göstermekte olan bir çiftliğe 

gelerek bir gün veya daha uzun süre ile konaklamalarından doğan turizm seklidir. 

 Denman (1994); çiftlik turizmi faaliyetteki bir çiftlikte turistlere yönelik bir takım 

hizmetlerin sunulması ilgili bir terimdir. 

 Clarke (1996); çiftlik ve çevresini çok az tanıyan veya hiç tanımayan turiste turizm 

olanaklarının sunulmasıdır. 

 Ilbery vd.(1998); çiftlik turizmi, çiftlik işletmelerinin gelişimini sağlamanın yollarından biri, 

alternatif bir çiftlik girişimi olarak kavramlaştırılmıştır. 

Bu çiftliklerde yapılan turizm şeklinin ekoturizmle bağdaşabilmesi, doğal kırsal dokuya ve 

kültürel çevreye zarar vermeyen bir üretimin yanı sıra, çiftliklerin ahırlarıyla, evleriyle, 

çitiyle geleneksel mimari ve fiziki dokuya sahip olmasıdır. Bölgenin kendine özgü kırsal 

dokusunun devam ettirilmesi gerekir. Tanımlarda önemi vurgulanan diğer nokta ise, 

çiftliklerde turizmin yalnızca ek bir gelir niteliğinde yapılmasıdır. Zaten çiftliklerde yapılan 

bu turizm seklinin en önemli amaçlarından biri ekoturizmin de özelliklerinden biri olan yöre 

halkına finansal destek sağlamasıdır. Çiftliklerde tarımsal üretimin yanında turizm 

hizmetlerinin de veriliyor olması, gelirlerini destekleme yoluyla çiftçilerin ekonomik 

alternatifler yaratmalarını sağlamaktadır (Yılmaz, 2008). 

Ekoturizm çiftliklerinin çoğu yöre halkı tarafından hayvancılık ve çiftçilikte uğraşı şeklinde 

yapılanması ve kıyı bölgelerden daha çok iç kesimlerde gerçekleştirilmesi duran varlıklar 

olan arsa, bina vb. maliyetlere harcanacak sermayenin daha az olduğunu göstermektedir. 

Başka bir ifadeyle ekoturizm çiftliği kurmak az sermaye ile de gerçekleşebilmektedir.  

Buna göre ekoturizmin bir ürünü olarak tatil çiftlikleri ile ilgili özellikler şu şekilde 

sıralanabilir; 

1) Tatil çiftlikleri tarımsal üretim gerçekleştirirken, turizm hizmetlerinin de sunulduğu yani 

tarımsal faaliyetlerle turizm hizmetlerini bütünleştiren isletmelerdir. 

2) Tatil çiftliklerinde yapılan tarımın mutlaka doğa dostu tarım olması gerekir. Buradaki 

amaç, doğası, mimarisi, kültürü korunmuş yörelerde bu tür organizasyonların yapılmasıdır. 

3) Bu tür çiftliklerde turizm, azalan kârlarla karsı karsıya olan ve ek bir gelire ihtiyaç duyan 

çiftçilere ve yöre halkına finansal destek sağlamak amacıyla ekonomik bir alternatif olarak 

değerlendirilir. 

4) Çiftliklerde yapılan turizmin en önemli çekicilik unsuru, doğal ve kültürel yapısı 

korunmuş, bozulmamış bir çevre yanında, temiz hava, temiz su ve katkısız elde edilen 

yöresel ürünleri tüketme imkânı tanımasıdır. 

5) Tatil çiftliklerinde konaklama süreleri birkaç günlük kısa süreli veya birkaç aylık uzun 

süreli konaklamalar olabileceği gibi günübirlik ziyaretler seklinde de yapılabilmektedir. Gün 

içinde buraya gelen kişiler yöreyi ziyaret etmekte, yöresel ürünleri tüketmekte ve yörede 

yetiştirilen organik ürünleri satın alabilmektedir. 

6) Bu tür çiftliklerde turistler belirli bir konaklama ücreti ödeyebileceği gibi, bu ücreti 

ödemeden tarımsal faaliyetlere katılım seklinde de çiftçilere katkı sağlayabilmektedirler. 

Gönüllü denilen bu insanlar çiftliklerde uluslararası standartlar kapsamında çalışmaktadırlar. 

Gönüllüler günde 5–6 saat çalışırlar, yeme-içme ve konaklama için ücret talep 

edilmemektedir. 
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7) Tatil çiftlikleri müşterilerine konaklama, yeme-içme ve yatak olanaklarının yanında 

üretim, hasat toplama, geleneksel el sanatlarını tanıma ve uygulama, yöreye özgü gıdaların 

hazırlanması ve çiftlik hayvanlarının bakımı gibi çiftlik faaliyetlere katılma imkânı sunan 

isletmelerdir. 

8) Tatil çiftlikleri, yukarıda sayılan çiftlik faaliyetleri yanında doğa ile bütünlesen ve atlı 

doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, ulusal parkları ziyaret, kus gözlemciliği ve bitki 

gözlemleme gibi ekoturizme dayalı pek çok etkinliğin yapılmasına da olanak tanıyan 

isletmelerdir. 

9) Tatil çiftlikleri sınırlı sayıda kapasiteye sahip isletmeler olduğundan belirli sayılarda turist 

kabul edilebilmektedir. Konaklama kapasitesi ikiyi geçmeyen çiftlikler bile mevcut 

olabilmektedir. 

10) Bu tür çiftliklerin mimari yapıları bölgenin fiziki ve geleneksel dokusuna uygun şekilde 

tasarlanmıştır. 

11) Tatil çiftliklerinde konaklayan turistler, kent yaşamının sıkıntılarından uzaklaşmak, doğa 

ile bas basa kalmak, doğayı anlamak ve öğrenmek, amacıyla kırsal alanlara kaçan kentli 

insanlardır. 

12) Bu tür çiftliklerde geleneksel yasam biçiminin yanında kent insanın ihtiyaçları da dikkate 

alınmaktadır. Örneğin, banyolarda duş sistemi, odalarda klima ve mutfaklarda mikrodalga 

fırın gibi ekipmanlar kullanılabilmektedir (Yılmaz,2008). 

 
3.2. EKOTURİZM ÇİFTLİK GİRİŞİMCİLİĞİ MUĞLA İLİ ARAŞTIRMASI 

 
Son yıllarda turizm olgusunda daha çok doğa temelli ve sürdürülebilir turizm yapısına 

yönelik bir gelişimin ortaya çıkması, turizme bakış açısının ve turist isteklerinin değişmesine 

yol açmıştır. Günümüzde daha çok doğa ve çevreye yönelik aktiviteleri kendi bünyesinde 

barındıran ve doğal yaşam alanları ile sosyo-kültürel çevreye önem veren işletmelerin 

sayısının artması da turist yapısındaki değişimden kaynaklanmaktadır. Kıyı turizmi 

açısından hizmet çeşitlendirilmesinde hemen hemen son noktaya yaklaşılmışken ekoturizm 

işletmeleri açısından aynı durum söz konusu değildir. Çevresel faktörleri kullanarak hizmet 

çeşitliliği arttırmak ekoturizm işletmeleri açısından daha kolay bir faktördür. Örneğin, kıyı 

turizm işletmesi havuz başına yeni bir su kaydırağı yaparak hizmet çeşitliliği sağlamaya 

çabalarken bir ekoturizm işletmesi yeni safari güzergahları, yeni tarkking yolları ya da 

işletmesi yakınındaki dereden doğal bir havuz yapma, yel değirmeninde un üretme, yayık 

tereyağı yapma gibi hizmet çeşitliliği gösterebilmektedir.  

Bu etkenler sebebiyle günümüzde ülkemiz başta olmak üzere birçok yerde ekolojik 

işletmeler olarak yer alan ekoturizm çiftliklerine ilgiyi artırmaktadır. Kıyıdan uzak kırsal 

alanlarda kurulması ve maliyet açısından kuruluş aşaması sırasında çok büyük çaplı sermaye 

gerektirmemesi ekoturizm çitliği girişimciliğinin yaygınlaşması açısından bir avantaj olarak 

görülmektedir. 

Ülkemizde Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 69 ekoturizm çiftliğine 

Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri programı uygulanmakta ve bu çiftliklerin doğa dostu üretim 

tüketim modelleri desteklenmektedir. Ayrıca aynı dernek tarafından TATUTA(Tarım 

Turizm Takas) projesiyle gönüllerin bu çitliklerde çalışması hem ekolojik tarımı tanımaları 
hem de bu çiftliklerde turizm faaliyetlerinin artması amaçlanmaktadır. Bu şekildeki 

destekleyici faaliyetlerde ekoturizm çiftlik girişimciliğini cazip kılmaktadır. 

TATUTA projesi kapsamında yer alan 69 ekoturizm çiftliğinin 11 tanesi Muğla sınırları 

içerisinde yer almaktadır. Muğla ilindeki çiftlik sahipleri ile yapılan görüşmelerde ekoturizm 

girişimcilerinin tamamında doğa temelli bir yaşam tarzının benimsendiği ve daha küçük aile 

işletmesi şeklinde kişisel çabalarla faaliyetlerini sürdürdükleri görülmüştür. Girişimcilerin 

çoğu kuruluş aşamasında kırsal kısımda kurulmanın avantajından yararlanarak düşük 
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maliyetlerle kuruldukları ancak uzun vadede daha fazla sermaye gerektiğini ortaya 

koymuşlardır. Ekolojik tarıma yönelik devlet desteğinin eskiye nazaran daha çok artması bu 

tarz girişimciliğe ilgiyi arttırmaktadır. Yüz yüze yapılan görüşmelerde genellikle ekoturizm 

girişimcilerinin eğitim seviyesinin yüksek olması bu alanda daha kaliteli hizmet ve daha 

kaliteli turist yapısının oluşmasına sebep olmuştur.  

Görüşülen girişimciler, Ekoturizm ile ilgili ülkemizde bir manifestonun bulunmayışı, 

ekoturizm standartlarının başta Turizm Bakanlığı olmak üzere turizmi yönlendiren devlet 

kuruluşları tarafından net kriterlerle belirlenmemesinin başta kendi ekoturizm çiftlikleri 

olmak üzere ne kadar ekolojik? Sorusuna cevap vermekte zorluk çektiklerini dile 

getirmişlerdir. Gerekli yasa ve mevzuatların çıkarılmasına dikkat çekmişlerdir. Mimarisinde 

yenilenebilir enerji kullanıyor mu? Mimarisinde çevre bina oranı nasıl olmalı? Mutfağında 

organik ürünler kullanılıyor mu? Çevreye zararlı temizlik ürünleri kullanıyor mu? Atık su 

ayrımını yapıyor mu? Bu unsurlara cevap olacak kriterlerin belirlenip ona göre 

derecelendirme yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. Ekolojik ürünler kullanılması için 

vergi indirimi yada muafiyeti gibi teşvik unsurları kullanılması gerektiğine değinilmiştir. 

Ekoturizm çiftliklerinin özellikle küçük ölçekli işletme olmaları sebebiyle rutin olan kayıt 

ve vergi prosedürlerinde basitleştirmeye gidilmesi önerilmiştir. Ekoturizmin tanıtımına 

yönelik çalışmaların artması gerektiğine değinilmiştir. Fethiye Ekoturizmi Geliştirme 

Derneği yönetim kurulu başkanı olan Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği girişimcisi 

Ahmet KİZEN, ekoturizm çiftlik girişimcilerinin örgütsel birliktelikler kurmaları ve 

ekoturizm eğitiminin gerektiği üzerinde durmuştur. Aynı zamanda yerel halka da 

ekoturizmin öğretilebileceği ve onlara yeni ekonomik imkânlar sunulabileceğine 

değinmiştir.  

Görüşülen ekoturizm çiftlik girişimcilerinin çoğu doğa sevgisine sahip kişilerin, azimli ve 

kararlı olmaları ve günümüzdeki ekoturizme yönelik gelişmeleri takip etmeleri halinde 

ekoturizm girirşimcisi olabileceklerini vurgulamışlardır. 

 

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Ekoturizm, bir turizm çeşidi olarak daha fazla ilgi çekmeye başlaması nedeniyle gelişmeye 

açık bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekoturizm içerisinde yer alan ekoturizm çiftlik 

işletmeciliği sayı olarak ülkemizde dâhil birçok ülkede sayısal olarak artmaktadır. Kıyıdan 

uzak kırsal alanda kurulması ve hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan kesimin bile rahatlıkla 

sahip oldukları mekânları ekoturizm çiftliklerinin yapısına uyumlaştırması kolay olması 

bakımından ekoturizm çiftlikleri girişimciler açısından yeni bir işletmecilik ve girişimcilik 

alanıdır. Doğa kaynaklı turizm olan ekoturizmin çekiciğinin artması, bu alana yatırım yapan 

girişimcilerin karlılık anlamında memnun kalmalarına sebep olacak aynı zamanda turizmde 

sürdürülebilirlik sağlanmasını ve kıyı turizmi yanında ekoturizm ile de ülkelerin turizm 

gelirlerini artmasına imkân tanıyacaktır. Ayrıca kırsal alanda gerçekleşen ekoturizm çiftlik 

işletmeleri, o alanlarda yaşayan yerli halka iş imkânları ve istihdam olanakları sağlayacak 

ekonomik imkânları arttıracak,  hatta kırsaldan kente göçü bile azaltma da bir araç olarak da 

kullanılabilecektir. 

Kısaca, az sermaye gerektiren, kurulması kolay ve günümüzde kıyı turizminden sıkılan turist 

kesiminin ilgisini sıklıkla çeken ekoturizm çiftlikleri, girişimciler için yeni bir girişimcilik 

alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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