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Günümüzde uluslararası turizm hareketleri içerisinde gittikçe artan bir paya sahip olan helal
turizm olgusunun Türkiye turizmi içerisinde de önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir.
İslami öğretiler doğrultusunda mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirildiği helal turizm
hareketinden gayrimüslimler de yararlanmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı
gayrimüslim turistlerin helal turizme nasıl baktığı, helal turizm ürününe yönelik düşünce ve
değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Araştırmada veriler yüz yüze görüşme tekniği ile
toplanmıştır. Araştırma alanı olarak İstanbul tarihi mekânlarından Sultanahmet Meydanı
seçilmiştir. Kolayda örneklem yöntemi kullanılarak sokak ve kafelerdeki turistlerden
görüşmeyi kabul eden 25 gayrimüslim turist ile görüşülmüştür. Bulguların analizinde ise
nitel araştırma yöntemlerinde sıklıkla kullanılan, katılımcıların düşüncelerinin de
okuyucuya aktarılmasını sağlayan betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen
sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde katılımcıların helal turizme karşı olumlu bakış
açısında oldukları ancak cinsiyet ayrımı ile ilgili uygulamalara ise çoğunlukla karşı
oldukları anlaşılmıştır.
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It is seen that the phenomenon of halal tourism, which has an increasing share in
international tourism movements, also has an important share in Turkey's tourism. NonMuslims also benefit from the halal tourism movement, where goods and services are
produced in line with Islamic teachings. In this direction, the aim of this study is to reveal
how non-Muslim tourists view halal tourism, their thoughts and evaluations about halal
tourism product. The data in the study were collected by face-to-face interview technique.
Sultanahmet Square, one of the historical places of Istanbul, was chosen as the research
area. Using the convenience sampling method, 25 non-Muslim tourists who agreed to be
interviewed from the tourists in the streets and cafes were interviewed. In the analysis of
the findings, the descriptive analysis technique, which is frequently used in qualitative
research methods, and which enables the participants' thoughts to be conveyed to the reader,
was used. When the results are evaluated in general, it is understood that the participants
have a positive perspective towards halal tourism, but they are mostly against the practices
related to gender discrimination.
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