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Çalışmanın amacı belediyelere ait web sitelerinde yer alan turizme dair tanıtım bilgilerini
şehir turizmi potansiyeli açısından değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma deseni
benimsenmiştir. Bu kapsamda Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesinin web sitesi
incelenmiştir. Web siteleri literatür taramasından elde edilen ‘turizm bilgisi’ ve ‘işlevsellik’
ölçütleri dikkate alınarak analiz edilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda belirlenen
ölçütlerin tamamını karşılayan bir şehre rastlanamamıştır. Bununla birlikte bazı
destinasyonlar şehir turizmi potansiyeline sahip olmasına rağmen belediyelerin web
sitelerinde bu potansiyeli ortaya koyamadığı göze çarpmıştır. Diğer yandan turizm
potansiyelini ortaya koyan belediyelerin özellikle yabancı turistlerin ihtiyaç duyacağı
bilgilere kolay erişim imkânı sağlamadıkları ve şehre ulaşım bilgilerine yer vermedikleri
sonucuna ulaşılmıştır.
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The study aims to evaluate the tourism information on the websites of the municipalities in
terms of city tourism potential. The qualitative research design was adopted in the study.
Websites of the 30 metropolitan municipalities in Turkey were examined in this context.
Websites were analyzed by considering ‘tourism information’ and ‘functionality’ criteria
obtained from the literature review. As a result of the content analysis, no city was found
to have the whole determined criteria. Although some destinations have the potential of
city tourism, it has been observed that municipalities cannot reveal this potential on their
websites. On the other hand, it has been concluded that municipalities revealing the tourism
potential do not provide easy access to the information that foreign tourists may need and
do not inform about transportation opportunities to the city.
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