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Turizm sektörü 1980’li yıllardan sonra hızlı bir gelişim göstererek ülke ekonomilerine
önemli katkılar sağlarken aşırı turizm hareketlerinin destinasyonlara yönelik olumsuz
etkileri de doğal ve sosyal çevre bağlamında tartışılmaya başlanmıştır. Bu süreçte turistlerin
belirli destinasyonlarda yoğunlaşmaları yerel halkın yaşam kalitesini etkilemiş ve aşırı
turizm olgusu turizm hareketlerine karşı protestolara neden olmuştur. Bir destinasyonda
turizm yoğunluğunun ölçülmesi için destinasyonun nüfusu, yüzölçümü, gelen turist sayısı,
geceleme sayısı, yatak kapasitesi gibi değişkenler kullanılarak farklı yaklaşımlar
geliştirilmiştir. Bu çalışmada ise Fransız coğrafyacı Pierre Defert tarafından geliştirilen
Defert Endeksi (DE) ile turist sıklık endeksi (TS) kullanılmıştır. Antalya, İstanbul, Muğla,
Aydın, İzmir ve Nevşehir gibi Türkiye’nin önde gelen turizm destinasyonlarının 2009-2018
yılları arasındaki turizm yoğunlukları hesaplanmış ve Türkiye’nin genel DE ve TS
ortalamaları ile karşılaştırılmıştır. DE bakımından Antalya, Muğla, Aydın ve Nevşehir
Türkiye ortalamasının üzerinde iken İzmir ve İstanbul Türkiye ortalamasının altındadır. TS
bakımından ise bütün destinasyonlar Türkiye ortalamasının üzerinde hesaplanmıştır.
Turizm yoğunluk göstergelerinden DE ve TS turizm planlarının oluşturulmasında, turistik
yatırımlara yön verilmesinde göz önünde bulundurulan önemli turizm göstergeleri olarak
düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilere yer
verilmiştir.
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While the tourism sector has made significant contributions to the country's economies by
making rapid progress after the 1980s, the negative effects of overtourism movements
towards destinations have also been discussed in the context of natural and social
environment. The concentration of tourists in certain destinations has affected the quality
of life of local people and overtourism has led to protests against tourism movements
among to local people. Different approaches have been developed using variables such as
the population of the destination, the area, the number of tourists arriving, the number of
overnight stays, bed capacity to measure the tourism density in a destination. In this study,
the Defert Index (DE) developed by French geographer Pierre Defert and the tourist density
index (TS) were used. The tourism density of Turkey's leading tourism destinations such
as Antalya, Istanbul, Mugla, Aydin, Izmir and Nevşehir was calculated between 2009 and
2018 and compared with Turkey's DE and TS averages. In terms of DE, Antalya, Mugla,
Aydin and Nevşehir are above the Turkish average, while Izmir and Istanbul are below the
Turkish average. In terms of TS, all destinations are calculated above the Turkish average.
DE and TS considered as important tourism intensity indicators using while creation of
tourism plan in a destination. In this context, recommendations are offered to the extent of
results.
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