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Özet 

Ülkemizde aynı ekosistemden yararlanan ve sorunlarını bir türlü çözemeyen 
sektörlerden biri turizm, diğeri sutarımı (su ürünleri yetiştiriciliği) sektörüdür. 
Ülkemizin yıldız sektörleri arasında yer alan turizmin milli ekonomiye katkısı çok 
önemlidir. Tarım sektörünün ekonomiye ve istihdama katkısı giderek azalmakta 
iken, sutarımı sektörünün genel tarım sektörü içindeki ekonomik payı giderek 
artmaktadır. Yani tarım sektörü genel bir küçülme trendi gösterirken su tarımı 
sektörü büyümektedir. Bu nedenle, gelişmekte olan bu iki sektör arasındaki 
sorunları çözmek veya minimuma indirmek için herkesin çaba göstermesi 
gerekmektedir. Turizm ve sutarımı sektörlerinin sürdürülebilir olması için sadece 
bu iki sektör değil, aynı ekosistemde faaliyet gösteren diğer sektörlerin de 
yarattığı olumlu ve olumsuz etkiler irdelenmelidir. Bu makalede, özellikle turizm ve 
sutarımı sektörleri arasındaki sorunlar bilimsel bir yaklaşımla ortaya konulmaya 
çalışılmış ve bazı çözüm önerileri sunulmuştur. 
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TOURISM AND AQUACULTURE 

Abstract 

Two sectors using the same ecosystem and never solve their problems in Turkey 
are tourism and aquaculture sectors. As one of the country’s major sectors, 
tourism contribute significant amounts in our national economy. In spite of the 
decrease in agricultural contribution ratio in Turkish national economy and 
employment, aquaculture sector increases its economic ratio in general agriculture 
sector gradually. Therefore, everybody has to effort to solve or minimize the 
problems between these two developing sectors. For sustainability of tourism and 
aquaculture sector, scientific investigation of positive and negative effects of not 
only these two sectors but also all sectors that show activity in the same 
ecological system will be needed. The present article specifies the problems 
between tourism and aquaculture by scientific approach and suggests some 
solutions. 
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