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Öz 

Küresel tüketim kültürü, dünya geneline nüfuz etmiş bir üst kültür olarak ulus kültürleri 
tekdüzeleştirmektedir. Bu kültürel yayılım birtakım araçlar ile gerçekleştirilmekte olup, turizmi bu 
araçlar içerisinde kabul eden iddialar söz konusudur. Bu kapsamda, araştırmanın amacı, turizmin 
neden ve nasıl bir küresel kültür aracı olduğu iddialarından yola çıkarak turizm sisteminin söz konusu 
rolünü tartışmaktır. Bu amaçla, literatürdeki iddia ve bulgular bir arada değerlendirilerek turizmin 
küresel kültürü toplumlara yayma süreci rapor edilmiştir. Araştırma sonucunda, turizm sisteminin, 
küresel kültür aracı olma niteliğini ortaya koyan beş koşulu tespit edilmiştir. Bu koşullar, modernleşme, 
McDisneyleşme, ticarileşme, türdeşleşme ve şehir kültürüne aşılanma şeklindedir. Araştırma 
kapsamında, turizm sisteminin küresel tüketim kültürünü hızlandırıcı yönünü ortaya koyan 
çıkarsamalarda bulunulmuştur.  
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Abstract 

Global consumer culture crystallizes national cultures across the World as a superior culture. This kind 
of cultural diffusion has been fulfilled via some means among which the tourism system is alleged to 
operate to serve the same ideal. In this context, the aim of this research is to argue the role of tourism 
system as an agent of global consumer culture based on assertions of why and how tourism system 
operates as an agent of this culture. For this purpose, process of promulgating the global consumer 
culture by means of tourism system was reported by evaluating hypothetical claims and findings 
together. In conclusion, five conditions set forth the characteristics of tourism system as an agent of 
global consumer culture was determined as modernization, McDisneyization, commoditization, 
homogenization, and infusion into urban culture. Some implications for literature and sector was drawn 
in the scope of this research. 
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