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I(. T. I3. : KUltUr ve Turiz::-rr Ba:::cın.lı]ı 



G İ R İ ş 

Günü,nüz e}:onm:ülerinde :tur iz.::n; yaraJc tı(;ı ekono:üJ:., 

303 ~ral, k;:ı türel, po i_ i tik etkileri ve ulaştığı boyutlar ;Jo-

nucu, ÇJGre}:: iç ekoc1Cui1: a:.:ıralarda gerekse ulu:Jlararası ekc-

nc;:1i}:. a::ı:~ılarda yarc:ı.ttı.jı et:-:ilerle giderek artan ~)ir önem 

·~e~ i tli ne:.':.enlerle ç].elişerek 1 dc1ha ;:re::-ıi;; tc;ılı..ı;:1 ke-

. ı . . ~ ı t ld ı, ı ' .. t - b" .. , , . ı h sır:ı._erını:-ı ete ,ça ı ı,::. arı ve ougun ar ı:: uyu:·: Kıt e ı. <J.re-

ketlerine yolaçabilen turizm olayı; iç eLc:-ıoı:Tiide yatırımla-

:ı:ı uyar ıp g.eli:.;;ti::::-:,1e1:te 1 harcornalar ve to~).l_:ın talep ycluy-

la milli geliri eU:il2:.~ekte, cblc::y:Jız ve Cl.ola'!lı i:>tihç_z:ı.m 

imka~1ları yarata.bil;:-ı:::·;;:tedir. Bunun yanı::::;ıra ülkec-ıin döviz 

gelirlerini artırarak; dış öd~neler denge3ine olumlu etki-

ler yarat:n:::J;:ta, ithalat im:!.::.~nlarını arttırmakta, döviz dar-

bdğazL:crının aşıl:.:2.sın·:l.a rol oynayabilt.1e;:tedir. Du ö:::elli:!;:-

leri; turizme her:ı gelı:y\ı~} 1 hem de geli::; ;e}:·te olan ül'!c.ele-

rin gidere~"- artan oranlarda önem verr:ıeleri scnucunüdoğura-

biL1ektedir • 

.,, . J ı "l tt .. .. t ı . .. . . d ı t.Jçono,·;u.::. a an: a yara ıgı çe7ı _ı ve on•e:·1ı gı ere,ç 

artan etkileri, te8elde so3yal bir faaliyet olan turizmin 
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ekonomik yönünün ön pl~na çık:na.sına neden oLmştur. Biz de 

çalış;namızda turizmin bl! yönünü ele alara~-.; el:ono ,üdeki ba-

incele~eye ÇiJ.lıştık. 

Çalışmamızda ı dalaylı araştıc:ıa tekniği ı kullanıl-

mıştır. Araştırma sonucunda elde etti~i~iz verileri,makro 

ç.:ılı:J !a:~nzd::; konuyı..:ı üç bölümde inccüe:.1eye ç~~'lıştık. 

Bi::cinci böU.ir:ıde; 1 Turiz::ı ı v2 ı Turist ı k<:ı.vramlarını tanı;~üa-

yara:: 1 bunlar hak;:;.ınc~aki genel bilgileri ve turizr:lin DJnya 1 

da-:~i ve TürJdye 'dek.i tari!·ü .geli.şi:~1ini ele aldık. 

İJdnci bı::;lümde; turizr:ı. arzı ve turizm talebini, tu:-

riz~in ~illi gelire, enflasyona ve i3tihda~a olan e~:ilcrini 

incele.:'.eye çalıştı~:. Bu bölür:ı:::1e ko:-::ı...üara Ö'.lC2 ·t:.::;.:.;j:-i~·~ açıdan 

yal-:laşara::: ,, literatürde::i teorik açı3-;:la;:ıalara yer verdik. 

Daha sonra C!.a olayı Tiir1dye açısından incelGyerek 1 deÇ;erlen-

di rm eye çalıştı~::. Bu deÇerlendirraeleri:-üzde; , kullanılaca};: ni-

telikte ve ,.:;ağlıklı istatistiki verilerin yeterli olmayışı 

nedeniyle oldukça ba3it formülasyonlar kullanıl~ış ve bazı 

var3ayı~nlara başvurmak zorunda kalınmıştır. 

Üçüncü bölümde; konunun geniş kap3a·n ve öne:rıi ne'::1e-

ni yle ayrı bir ar ... ştı1:-;:ıayı gerektirdiği görüşünelen 1wreJ::.et 

ederek; turizmin TÜrkiye eko~'1omisinde yarattığı et;.:iler±n 

arttırılabilme:;i için neler yapıL1ası gerekti?ji, ana başlık-

lar halinde ele almaya çalıştı}:. Daha sonra turizmin Ti.irkiye 

e~<.0~'1'.~mi3 inde yarattığı etk.iler hak.3<:ındaki değ·2rlenclirrae ve 

görüşlcrimize yer vermeğe çalıştık. 



Bİ ~ÜHCİ 3ÖLÜM 

TURİ Z11 KONU:3UNA GENEL YAKLAŞIM 

Birinci I\ı.:;ım 

Gürıümüzde insanlar 1 süreidi yaşadıkları yerlerlan 

geçici sürelerle ayrılarak ba~ka ülke veya bblgelere gitmek-

te ve bu ra larda gezme 1 görme 1 dirılen:ne 1 e.~;lerı.·tıe ve öğrenme 

gibi sosyc:.l ve kültürel ihti:.fa-;lcı.rı :u gider .ıe:;:tedirler. İ :ş-

te bu ~lay "Turizm" olarak i3imlen~irilmekte ve hem ekcno-

:nik ve ben de S03?al an lar:1::1a :;e:li7 et\iler d.Jğurmal;:ta:Jır. 

Turizm olayını veya kavra·nını belirle~ek amacıyla 

ya-::nlan çalı }.ıalar XIX. yÜZ'[ ılın so~1larırıa :\.alar uzan·na:~-

tadır. Olayın de~i~ik yönlerin~ farklı önem atfelen yazar-

lar bugü~1e ka lar oirbirinden oldukça ayrı la:-ı tanı-nlar yc:.J-

mışlardır. Bu tanıılardın birkaçı şöyledir: 

Prof. Dr. Hm:ıziker ı e göre; "Turiz:n 1 herhangi tica-

ri.bir a~aç izleme.Jek üzere in3anların kendi konaklama yer-

leri J.ı ]ında seyahat ve konakla~·nalar Ln::lan :c.eydan.::ı. ;ı-elen o-

lay ve ilişkiler bütünüjür" (1). 

Uluslararası turiz,a '>Özlü~:ünJ.,:; i.ss: "Turiz,·.ı 1 zevk 

a nacıyla taya:::ıı ~an .:>eya~ıat.leri ifade e'3en. bir deyim, bu özel-

li~i taşı}an seyahatleri g~rçekleştir1ek i~in yapılan so3-

faaliyetlerin bütünü, turist in ihti y·a -;:ları~ı kar7ıla ~1aya 

imkan veren bir endüstridir" (2). 

Ulu3lararası Turizm Uzmanları Birliğinin tAIEST-

Adsociati::ın international d ı Ex':?ert::3 3cientifiquis du Tou-

risme), AIEST Kongre3inde şöyle bir tanım yapılmı~tır: 

( 1) William HU:-JZİ::ER, Un Siec:' le de Tourisme en Suis:Je 1 Berne 1 

1947, s. 3• 

( 2) "TourL3ne", DİCTİONNAİHE İN'l'S~~~TATİOl:1AL DU TOU~Ü3 '1E- r-lo:-ıte-
Car lo, 19 58 , s ·_:_2~1-_-7-__:_• ___________________ __. 
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"Turizm yabancıların seyahat ve gecici veya d\!:vmlı, aali 

kazanç elde et::ıe:-faaliyetleri i:;in yerleş neye dönüş :ıemek 

koşulu ile konakla:nalarınd:m doğan ili.ş.kilerin ve olayların 

bütünü:.iür" ( 3). 

Prof. Dr. Tunca Toskay•ın tar:ıımlama.sı; "Turizm in-

sa~!arın devamlı i:~~net ettikleri,çalıştıkları ve her zam n-

ki ola~an ihtiyaçlarını karşılajıkları yerlerin 6ışına se 

y2hatleri ile buralardaki, genellikle turiz~ işlet~eleri-

nin Ur~tti~i mal ve hizmetleri talep ederek, geçici konak-

lanalarından do~an olaylar ve ilişkilerin bütünüdür" (4) 

şe};:lindedir. 

Yzpılan bu tanı~ların genelde hepsinde g~rülen, tu-

riz:;-ıe iliş'~in belirleyici czellikler ana:ıatlarıyla .]unlar-

dır; 

i) Turizmden sc)zedebilnemiz için, öncelikle bir 

seyahat olayının v2.rlı(:ı gere:~ir. 

ii) Seyahat; süre!:li yaşanılan, çalışılan ve do-

~al ihtiyaçların karşılandı~ı yerlerin dışına ve geçici 

bir ;üre ile ya~ıl0alıdır. 

iii) Seyahat; ticari a;-ıaç veya herhangi bir görev 

nedeniyle yapılrnamalıdır. 

iv) Ayrıca turizm, seyahat olayına katılan insan-

ların :Jeyahat ve konakla;;ıalı sırasın::la ihti·?açlarını kar-

şılayan turizm işletınelirinin t:_:münü de kapsamına alır. 

(3)Paul BER~ECKER, 8rundlag~nlehre des Fremdes Verkehrş, 

?re:ndenverkehrslehre und F're!'"lde.:; Verkchrs 

Politik, Österreichisc~er Gewerbeverlag, Wien 

( ~) Tunca TOSIZAY, 
1962, s.7 

Turizm Ola!? 8enel Yaklaşım, Der Yayınevi, 
1st:::.nbul, 983, s. 3:). 
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Ya~nlan turizm tanı:nları ve belirlsyici özellikleri 

gözöntine aldı~ı~ız~a; 

E~lerrne ve dinlen-le amacıyla, 

Sa~lık ve hava degi~imi için, 

S9or1 sanat ve kliltlir etkinliklerine katıl~ak veya izlc~ek 

amacıyla , 

- İnceleme 1 ara]tıc1a 1 ~congre veya :;ir to:::ılantı'(a ~-\:atıl>ıak 

veya izle:ıek amacıyla, 

- Dini açıdan kutcıal savılt:m :::ölgelere ibadet ar;-ıacıyla 1 g:ı::u1!-

lar halinde veva te:-\: olara:< ıgerçei:::le:;;tirilen sey-3hatlar tu-

rizm olöıyı -::ın ka?s?::u i -;:inde :.ı ayılabilir. Buna k.ar]ın, 

- Ya::ılızca te:::lavi a::ıacına yönelik oL:ırak hasta:ıe.lerde::-::.i ::c,-ıa~ç:-

la:ıalar 1 

- ö:;reni::ı gör;;-ıe am=?cıvla ya<;,a:nlan :Jölge ::1ısın a~d uzun süre-

li kona"}:;:la::-,alar 1 

- İş arama veya stire~li verle~il2cek veni bölgelere ya9ılan se-

yahatlarl 

dışına hargün yapılan 3:Lizanli ~::eyahatlar turizm olavının k."'!.n-

sa:nına .:~ahil edile ıezle:r. 

II- . . . 
2'H TELIKLEIU 

Turizm olayı ttim dtinya tilleelerinde genic;leyi'?
1 

önem 

kazanınca; ola·~'ın uygulamada bU ttim hacmi yle kav:ran::ıası zorun-

lu hale gebıi?tir. Ya~:ıılacak istatistiki çalı ]Jıalarda kavram 

birli0inin .Ja~lanması ve dolayı_ııyla do~ru ve eksiksiz istatis-

tiki bilgil?re ula~ılma3ı, sonu]ta da turiz~in:.tlim yönleri ile 
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ölçtilerek uluslararası kar'ılartırmalarda kolaylık sağl2.n-

ması gibi amaçlarla, uluslararası kuruluşlar tara:fından or-

tak bir " Turiat " tanımlamasına gidil~iştir. ~e~itli tilke-

lerin derledikleri istatiJtiki bilgilerde bu ortak tanım.:.an 

hareket etmeleri s ağlam:-ıaya çalışıbnştır. Böylelikle ül:~e-

lerara~ı bilgi alı-?veri ~lerinde de kolaylılc sa~ lanacaktır. 

İD;: turist t=mımı ll nilletler Cemi'Jeti Turiz::ı r<:omi-

tesi '' tarafınlan 1937 yılında yaDılnı~tır. Bu tanı::ıa gôre; 

(, ..... o(""•u·:-.:ı,ı_.L, o·ı-ı; ...... ·~u<~'u ""'~·~'en 'n·· a"" 1'"a 1::ıı'r u''l'-e,,ı· ?.
11 t :.:J . l.- ......... ' ç_ ··- ... __ ,., ::: _;: ·~ .L. '··-'- ..ı. .- ·? ,.... ' J~ ~ <.;..... ~' 

saatten 

fazla bir ıij :ce ziyaret eden };:inse ) ( 5) ''abancı turisttir. 

1963 yılın::la Rona' da to _ılanan " Birle]'ni.·:;. Hilletler 

Seyahat ve Turizm Konferensı "nda 'ziyaretçi' ve 'turist• 

kavra~ları yeniden ele alınarak tanımlanmıstır. 

"İstatistiki amaçlarla ziyaretçi; deva~lı ik~met 

etti~i ülke dışın~a herhangi bir Ulkeyi, o Ul~ede çalı~ma 

amacı dışında ziyaret eden ki~idir" 

Turistler, ziyaret ettiği ülkede asgari 24 saat ka-

lan ve zivaret amacı ~şa~ıda verilen ba~lıklar altında tas-

nif edilebilen geçici ziyaretçilerdir. 

i-) Boş za12n de~erlondirme (eglenme, tatil, saQl~k, 

diri, spor, k:ltür, e(';i·ti:n) 

ii-) İs, ailevi lebepler, ~iplomatik sebepler, toolan-

tı gibi. 

Günübirlikçiler; { Exı.u:·:Jionists) ziyare·t edilen ülke-

de 24 saatten az kalan geçici ziyaretçilerdir. (Deniz sivaha-

ti ya~anlar 0ahil)"(6). 

-----·---
( 5) Ergun GÖK)AN, Turiz~i1:Jlo-ji , İzmir, 1978, s. 25. 

( 6) TOSK.'\ Y, a. g. e. , s. 42. 
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Yabancı turist hakkın~aki bu tanı~larlan lcnra, şi~di 0e y~r-

li turiatin t~nı~ını vereli~. 

"Turi3t her han'} i bir 're ri a;.;ga;:i 2 ~~ saat ;.;ijr.e ile ziyaret G-

den ki}idir. Ze~: için 24 saatten az bir lÜre :::ıeyahat e~en-

ler günüb.i.rli1tçi olarak ( E:~cur:.:;ionist) r:ıütala edilirler 11 ( 7). 

B, ta•1ı:nla:nalar ::;onucu turi3tin ( yerli-'!ab<:>.ncı) te-

rı'?l nitelikleri gen.el ol ::ırak ]U ;;eki.L.1e b2lir1?~-ıcbilir. 

a) Turi3tl:=-r, 

ba<]ka ül1:elere (veya bölqelere) .Jeyahat e:~en in3<-nlo~rc1ır. 
•) P'l' 1 D L. l l ~::; 8._ 

1 

oL:ralz k.a})ul eJ.ilirler. 

) lTI ·r'·~t tc" 1 C .:.. U~ l,.;, 1 ••.. ,e. anacı p3ikolcjik tatmin 3~0la~ak 

olan, seyahat ~UreJince mal veya hizmet Ureti2i ve~a Jatı:ı 

a:ıca]:: z2n1anı 3ınırlı olan bir ld]iClir" ( 8). 

Yukarıc.ı.a .,;e.v·::lı(ımız ni teli J~lere sahip z:Ly:>retcileri 

"turist ıı olarak i~_; i-:11:-::-:ıciirebiliriz. Bu ni C:.e.likle.:-i ta '}ı:-:ıo..-

a~acıyla seyahat edenler, ba,ka bir lilk2ye göçaen 3tatlisün~ 

de ::ı eyahat e:Je~1ler, e,"';i t:irn--ö:~retim, tedavi vevc.. benzer bir 

amaçla, aJıl yaşanılan bBlge~en ba~ka bir bölseye veya lil-

( 7) 
(8) 

TOS:,:AY, a.g.e. 
1 

s .41 • 
I. . ~ .. t P \:::ı'J"P'""'J·etL . sme-ı: .::>aoı ~, __ ,. ~ :· .:ı_ , T••rı· 7~ İ~ı~tma~ili*i • '-'l. ~l;l ; ...................... _.._.._ .. ::..:::1. 1 

Uni. Ba~ımevi, BurJa, 
Uluda(j 

1982, "'· it - . 
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iiD:.eye seyahat edi"?, o belge veya ülkede bir yıl·ian fazla 

ika::-ıet e~:en ziyaretçiler turist oL1.rak kabul edibıezler. 



İki!lci I<ısım 

TU~İZMİN TARİHİ GELİ.Şİr!İ 

I- İLI\: ve ORTA ÇN-:;LARDJ\ TURİZ(·l 

"Turizr:ı olayı!lın başla!lgıcı; yazıyı, parayı ve te-

kerleQi il~ bula~ ve kullanan Sümerlere, yani M.ö. 4000 yıl-
larına kadar geriye göbirülebilir" ( 9). 

Sü:nerlerle ba;;layan seyahatler, Feni::eliler tarafın-
dan modern a:-ılamda ilk ticaret :sevahatlerine dönüstUrüLıüs-

..~. .;, .,) 

tür. "Gi..iney Doğ-u Asya' da 1 ba::.la":/an 1 a:1alar arasın:lan 'Je:;e-

rek, daha uzaktaki a:ialara lJolüıezyalılar 'ın yaptıkları se-

yahatler" (10). 

"H.Ö. 3000 yılların.:::ıa pİra)ı.itler ve tapınaklar nedeniyle .':h-

sır" (ll). 

"Eski Yu:-ıan 'da ;.·I. o. 700 yıllarınc~a Olirıpivat Oyunları·.nn ba}-

lar:ı.asııı {12). 

Bunlar ilkça~da turiz~in ilk işa~etleridir. Bu seya-

hatler bugün anladığı:~ıız ::;eldiye birer turiz:7t olayı olarak 

ni teleneLh?.:>eler de 1 turiz;Ü'1 başlayıp geliş::ıe_3ine yol açacak 

olaylar olar :ık kabul edil.ebili.cler. 

Roma İm.::1aratorluğu tarihte ilk defa gelL_;;tir:Uği ge-

niş, sağlam stratejik karayolları ağı ve yol diJiplini ile 

yer de,~iş-ticıeleri kolay.J.aştır u ştır. Bu olayda dü :şüncc:.ıizi 
güçlen'-Urmektedir. 

Ortaçağlar Avrupası'da din büyük önem kazanmıştır. Bu 

dönemde inJan yaşamının tj:n yönlerini et:dleyen din, seyahat 

leri de etkile::ıi:;tir. Bu nedenle, bu dönemde yapılan seyahat-

lerin büyük bir çoğu~-ılu-ju~m din a::-ıacına yönelik seyahatler olu§-

(9) BARUTÇUGİL, a.g.e. , s.28. 

(10) 'rOSI\AY, a.g.e., s.77~·. 

(ll) BARUT,;:JGİL, a.g.e., s.28. 

(12) BARUTÇUSİL, a.g.e. s.28. 
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turuyordu. Sonuçta da bu döne::ıin turi.3ti;ç merkezleri, kutsal 

bölgeler olrlu]tur. "?ransa' da i·iont-Sain·t-Hichel (Non secı L'Iisel) 

Manastırın~, Efes'te Saint-Jean (Sen Jan) Kilisesine do~ru bU-

yUk turistik hareketler görUlmU,şti.ir" ( 13). 

Avnı -:ıe:dlde İ.Jlaa Dini de; te;nel ibadet sekli olaraiç kabul 

ettiği "Hac" müessese.3i ile .Suudi Arabi3tan'daki Ilekke şeh-

rine seyahatlerin gerçekle~mesinde önemli hir rol oynamı~tır. 

Ortaça0ın 3eyahat dJnyasında önegli bir isim de Marea Polo' 

"· dur. 
Iran ve Afganistan • :jan ge:-;:erek Pa:-ıir Yayla.:ıı • na ve 

ora::1an da C"..obi ~öHi • nU a:ara;ç qin • e ulası:-:-ıı~, . . . . . Daha don-

ra da Ja'fa Sumatra ve HinJistan' ı gezere:ç İtal?a • '!a dön:ıUs-
tür"(l4). 

Orta9a01araaki se~ahatlerin yapıl~a ne1enleri; din, 

sağlı:!ç, yaba71cı til'ce ve in.:>onları ta'l.ı•ıa, dinlen:ne, nEı.cera 

hevesi v.b. ne~enlerJir. Bunl0rdan aa~lık, Jinlen ıe ve va-

bancı Ulke ve inaanları tanı~a amacıyla seyahat edenler a-

zın lılctadır. Bunun dı ']ı-:ı:l.s:Jd ne .lenlerle .:J·8'(<::hat eden.'.. 2r ise 

ekono~ik fayda sa0la~a~, giJilen Ulke veya ~~lgeler2a tica-

ret ya~Tıak, Eristh·anlı~·;: Dini' ni yay~·na a.rt.:ıcıyL::ı düzen]_c;,ıcn 

haclı 3eferle.ci:ıin turiz;üe ili:J:çisinin oldu.:'u .3Öy1enirse 
... :> • •• ~~ 

de sonuçta bunların birer sava~ olduGu göz :en uzak tutulma-

m.3.lı;:lır. B ura~ an da o dönem:'l·eki 11 S eyabat 11 ve "sevai1ate" ka-

tılanların, g\.inü:11Uz le ki ·nodern 11 turiz~n" ve 11 turis t" k.=:vra;·a-

larıyla aynı anı .xaJa olmadığı sonucunu çıkarabi li riz • 

. (I3}.HaJan OL.I).LI, 'Tnrizm.Per.:;leri, Ege Üniversite,>i .Hat

baası, Bornova, 1971, s.41. 
(14) BARUTÇUGİL, a.g.e. s.29. 
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II- 'lENİ ve YAKII:i ı;.n..SLl\RD.ll. •ru:ı::İZH 

OrtaçaÇ~lar Avrurya;:;ı 'nda Hri.stiyanlık Dini kisvesi 

altında "J;:ilil3e"nin tonlurnlar üzerindeJd baskısı Rönasans-

la birlikte sona er:~1L;tir. Bilim yaşamınc:taki ilerleMelerin 

yanısır2 Jı.merika 'nın ke~fi ve Dünvanın cevresinin dola;;,ıl-

insanların uzak yerleri g5ree konusuni~ki meraklarının u-

"1492 '::le Kristof Colomb 1 un .z\ınerika Kı t?.sına 1 d~ha 

sonra 14-97 1 de Vasco de Gama 'nın Ünü t Burnu etra.fınd2n Hint 

denizine ve nihavet 1520 1 de Macellan'ın denizden yaptı~ı 

ilk d~nya turları yeni seyahat y~relerinin ortaya çıkması-

na yol aç~ı~tır"(lS). 

Osmanlı donanmasının kaotanlarından olan Piri Reis~ 

XVI. yüzyıl ba:;larında .;;ava:;lar ve ba-,..ka nedenlerle pek çok 

gezi yapmı ';tır. Bu gezileri so'·ıucun::":.a "I\i tab-ı Bahri ye" 

adlı eserini ortaya çıkarmı~tır. Bu eserinde gez~i~i tUm 

eenizlerin haritası yer alır. Piri Reia 1 in bu ola~anüstü 

sayılacak çalı:;:nası deniz ::r:-yahatlerii:.in daha güvenli ve hız 

lı va~ılmasında önemli bir yer tutar. Yine 1611-1682vılları 

aracnnda yaC:;ayc:n ü:ılü Türk Gezgini 'Evliya Çelebi 1 de ge-

zip dola~tı~ı ~erlere ili~kin gözlem ve izienimlerini 10 

ciltlik "Seyahtname"sinde toplamıştır. Bu eserinde insan-

lc:rın deği" ik yöreler haklanda bilgi .:;ahibi olmasında ve 

bu yöreleri gez:ne ü::tekleri '!.in doğmasında öne;nli bir payı 

olduğu 3Öylenebilir. 

Bu aeli~:ı:ıcüerden sonra, ilk grup seyahati 1841 yı-

lında gerçekle~tirilmiştir. 

(ıs) Abdullah TtTRKO~I .. U, "Turizm Tariheesi" 1 Ak İktisat Ans. 
c. II ,Sermet I"lat. , İstanbul ,1973 s. 9 
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"Thoma:; Cook 9 Haziran 184l'de İngiliz Yeşilay ör-

gütü'1Ün LiececJter'deki top~_antı:n için 15 millik ~ir yiiri..i-

yü 1 yaytıktan .son.ra Longbrorough Kongresine bir tren kira-

lasayı kararlaştırdı. İlk geziye (5 Tesmuz l84l'de ya?ıldı 

ve ki~i ba~ına 1 şiling alındı) 579 kişi katıldı"(l6). 

Bu dönemde -;ok :Jayıda in.Janın birarada ve dönem ko-

sullarına göre hızlı bir biçimde seyahat et~esini sa1layan 

de;11iryolu ulaştır:·nacılığı, Avru"Ç)a Kıtası, Kuzey Amerika ve 

İngiltere'de büyük bir hızla gelişıi-,tir. Buhar giiclhiin 

ke·şfedilmesin:ien so.1.ra deniz ulaştırma.Jında yelkenli gemi-

lerin yerini, buharlı gemiler al~aya basla~ı~tır. 

Genel olarak sıraladığımız bu olaylar ve çalış~a-

lar donucunJ.a bölgeler veya üD;:elerara::an:Ja ;3eyahat et:7tek 

büyük ölçüc..:1e kolaylaşmıştır. Bu kolc.ylık ve de.:.::ıtekleyici 

diğer faktörlerin de etki3iyle seyahat edenler artını~, se-

yahatlar daha uzak ve daha çok bölgeye yöne;lr:ıi:;;tir. Bu ge-

geliJ~eler, seyahatlerin önceden plAnlanması ve organize 

edilnesi ih':iyacı:-ıı doğurarak; "Seyahat Acentaları 11 nın or-

taya çık::ıasını :3ac'jL=.ı.:nı~tır. Ayrıca konaklaJ"ta tesisleri ü-

zerinde ~e etkileryarat~ış; demiryollarının geçti~i ve ula1 

tı(:ı v·::rlerö.e k.o:::a.\:l.amc. i :~letE<eleı:-i hızla artT:.ış, bu i :3let-

meler de '::;evrelerine ekc:ıo~ük canlı1.ı1ç getirmişlerdir. 

Bu dbnemin ilk zamanlarında genel olarak iki tlir 

insandan Jözede:)iliriz. BirincL3i ya.]amı boyunca hep çalı-

şan to?rakJız ki~iler, ikincisi ise ya~amı boyunca hiç ça-

lı ?:-nayan soylular V\::! ter_) rak sahibi zenginler. Seya~ıat 

-------·-----·-- ---
(16) GÔKSAN, a.g.e., s.7. 
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bil~nLer de ikinci tUre giren 3cylular ve zenginlerdi. DB

nemin ortalarından itibaren; buharlı gemilerin ve de~iryol

ları~un hızla geli?;nesi, çok bölqeye hızlı-gi.ivenli ve hepsin 

den cne:nlL.>i daha ekonomik koşullarda -~eyahat imJd!nı doğ

ması, soylular ve zenginlerin yanısıra bazı küçük tüccar 

ve emek geliri elde edenlerin de ''ıeyahat edebil:nelerini mUm 

kün kıLıı ştır. 

XX. yUz~:'ılın il}ç yarıaında :neydana gelen I. ve II •. 

Dünya 3a.va:;,ı ları; tt:~., Dün·_ra Devletleri :-ı.i deqi ?ik ölçülerde 

ve pek çok yö:ı:5.e et:dlerüştir. Bu etkileurnelerden turiz.::';1 de 

~avını al:-:ııştır~ 

I. Dünya Savaşı':1 da, motorlu araçlar yaygın bir 

bi.çirnci.e kullanıltu ?tır. Kullananlar bu araç·ıar hakkında 

bilgi sahibi olmuşlar, bunun sonucunda da motorlu araçların 

kullanımı, savaş donrası çok ]eni7 ~oyutlara ulaşmıştır. 

Aynı şekil ::le II. D'Jn~·a Sava.<ı 'nda kullanılan motorlu hava 

ula~ tır .ıa araçları ve bu a1a::-ıda çalı~an bol 3ayıdaki tek

nik elc~an; 3avas sonrası civil havacılı~ın gelişrne3inde 

öne-di yararlar 3a:~ıa::-;:ıı ::;ı tır. 

Sava::;J.ar .>onr.:uı ıla :nato:.-lu kara ve hava taşıt La-

rında elde edilen hızlı geli~~cler, daha çok bölgeye-daha 

hızlı-daha güver.li ve dahcı. ekonomik ko:;ullarda seyahat ya

pılmasını cilimkUn kıl~ıştır. Ayrıca çalışma yöşamında sos

yal hakların gUn~e~e getirilneJi (örneGin: licretli yıllık 

izin uygulaına3ı) tU:n tonlu:nun .::ı eyahat edebilmesi imkanını 
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doğun.ıuştur. Bir ba~:ı::a deyi.s,le, toplu·m,.1 tü:n birevleri tu-

Turizmdeki bu hızlı ve kap3amlı geli~menin di~er 
nedenlerine gelince: 

"Fertlerin gelirlerin~eki devamlı artış, 6zellikle 

II. ::::.ünya Savaşı • ndan 3onra gelir yü~oe:?li:;indeki istikrar, 

gelirin daha ac'laletli dacrılı'rn gi ttikr;:e ar·tan 0i·:;iı:;:ıde ki t-

lelerin -Jeyc:hat etr:ıe i:ıka~1ına kavu·::ıma3ına yol a:::mı:-:~tır. 

Verimlili<'rin artı :cı ile, bir taraftan. :;ih Hik ve 

haftalı~-: çalıs·rıa .>aat ve gün.l?ri kı:ı.::ı.lı:c::en, di(ier t2.rat-

tan u~retli yıllık izin hlittin geli~~i~ ve birç~k geli~m~k~· 

cevre~in tahiatla iliski3inin en ~3 . . 

Ayrıca, to~lumların gittikçe artan bblU~Unün her 

yıl şeyaiıat etn;::-:3i h.enüz 3eya:rat etnıe'te:-ı:..er üzerinde .:ıe-

ya>ata te-,vi!-: e'~Uci bir etk.i yanna::ta, daha a-~ık bir deyi·?-

le .::ıe,lahat et ıe, ta·til ya-:;:ı'·;1a bi:ı: presti~j mese.lcai haline de 

geL:le'!<:tedir. 



Fertlerin de~iryik yerlere seyahat etme ihtiyacına 

g:Jnü:nüz ula-:;:;tırma aras:ları tat:ün edici bi -;ünde cevap vere-

bil:ıei:te:J.ir. Bu ala:ı::1a gi.ive:1lik, hız ve kanfor a-;ı3ından geç 

niş clöneml2rle kar~ıı::ı.~tırılamayacak bir düzeye ula§..t.:lm.ı-.ş-
tır. 

Seyai1at ve t -,til yap::1c:ı.k iste·:'en ki·c;ilere turizm or-

ga;-ıiza.:::yon ları ~üufiJ.:: imkanlar sağla1:1akta<J.ır. İster grun se-

ya':-ıati 1 L:ıter fer-Ji seyahat ya?ıl.:.>ın ulaştırma konak. lama ve .. 

diğer ihtiya-;ların gLle::-il::ıe;;i 1 se~raiıatin planlan-rıası, fi-

nan;; <anı ve hatta s ig::)rt3 edil;ı2.3i dahi müm::Undür~- Bu konu-

da ~eyahat acentaları ~ok çe?itli alternatifi mtişterilerine 

sun ıaktachrlar. 

İkinci Di3wra 3ao.r::ı.sın~~ıan sonra Batı Dünyasın:laki li-

beralle-:ı:ne eğilL'li ulus l2.rarası aland.aki anlavı ş havası, s c:-

yahat sı:1ırla::ıa ları ve fcrmali teleri~ün vava::; y2va.~ ;ç:a.B\:rna-

atmosf2r yarat~ı~tır. Batı 

-r,,.~,,_.., .-~- 'hı·~~ lr ··ı -~·t, ,_ 11 { 1 7 ) 
.::.... ...;..ı_ l.<Oı-l.~.i..·:.l -•~ ... .J.., c.:.;'::ı..•t _: -ı...J... - -. 

ve ucuz bir bi~imde uzun süreli tatil ~anmayı dü3linenleri de 

turizm alayına katmaktadır • 

• • • Ulu:3 larara.n ekono·ük ve rol i tik ili :;ki leri n art-

ması 1 farklı ü.lkrler ara:nn ~ak.i eğiti:n, bilim 1 kUltür 1 sanat 

ve spor an2.r;:lı ili"'kilerin yoğunluk kazanması ve ulu.;;al ve 

( 17 ) TO S I(ı\ Y 1 a • g • e • 1 :3 • 1 O 3 -lO 4 • 
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ulu~lararası dlizevde turizmi geli~tirici politikaların uy-

gulan:nası da turizme katılanların ,Jayı;,;ını arttıran bir di-

ğer önemli faktördlir" ( 18). 

IV- TÜR~\İYE' DE TU:~İz~~~İ~·T TARİEİ GELİ:]İ:-1İ 

Ti.irkiye'de turizm ile ilgili ilk önemli olavlar 

. . 
"1846 yılı:-L~a Ist:;;n::)ul'claki Aya Irini kilisesinin 

Asi:eri Nlizeye ctÖ 11Ü]türUlmesi 1 1863 yılında İstan0ul 'daki 

"Sergi-i Umu~i-i Osman!" adı ile ulu3al bir fuarın açılması 
a n .., vıl ,,; "'"" I' ·~t::o·n···ul 1 r~~ Y< - .l - .~ -d~ V :: •.•. ' ·-- --<C. ~ir ~cyahat acentasının kurulması 

ve 1890 yılında "seyyahlara tercümanlık edenler hakkında 

190 sayılı nizamncırnenin" ya';ınlan;ı1.::sı Tür1d'!e 'de turizmin 

ilk önemli ·::ılay.ları olaral-:: :cabul edilir. " ( 19). 

Bu ilk. giri •i:nler.:1..en .:::;onra XX. yc.izyılın ille yılla-

rında; bir yanıan Os~anlı Devleti'nin ?arçalanması ve ~~kU~ü 

öte ya.n.:l.an I. Dlin~:ra Sava?ı 1 tul:'iz'1ıirı geli.:Fle3ini önle:;en b2? 

lıca fa2·:törler olcJtF,•tur. Pa:::-çala•:.an Osma·:üı Devletinin veri-

ne kurulan ':Pürk.:i.ye Cumhuriyeti, her alandA- ::ıldut'[u gibi tu-

"Bu ko::-ıu::.::-.:d ilk ç-ıiri -im, Atatürk'ün direktifiyle 

1923 yılın 5.a 
11

Turing ve Otomobil KulübU" nUn kurulma.:ndır" ( 20). 

Turiz;n alanında oluşturulcm ilk kamu kurumu ise 

"Türk Ofi:;i'ne" batrlı "'I'urizm Bliro3u"dur. 

(18) BARUTÇUGİL, a.g.e. , s .32-:. 
(19) BARUrr~UGİL, a.g.e. 1 !1.197. 
(20) BARurr:;uc İL, a.g.e. s.l98. 



1939 yılında Ticaret BakanlıS"ına bağlı bir Turizm I1i..idUrlüğü 

oluşturul~uştur. 1943 yılında turizm işleri, Başbakanlı~a 

ba,~lı olarak kurulan "Basım-Yayın ::;enel HüdürlUc}ü "ne devre

dilerek bu kurumun g5revleri arasında kabul edilmiştir. 1949 

yılından itibaren "Basın-Yayın ve Turizm Genel :Nüdürlüğü" 

adını al ara}~ çalı ]r:ıaları:ıı si.~r::"i~ren bu örgüt bUnyes inde tu

rizm i:;ılerin:S.e etkinliği sağlar:ıa}ç: amacıyla bir de "'l,urizm 

Dairesi" oluşturul~u5tur. 

O :_u~tur;_üan bu kuru.::n ve kurulu -:ı ların a:rıacı; Türk 

turizminin sajlıklı bir ~elişme sürecine girebilme3iydi. Bu 

kuru:n ve kuruluşlar bu ama.cı gerçekleştirernemi.~lerdir. Av-

rıca 1948 yılın::1a topla:ıan I. Turizm Danışma Kurulunda or

taya atılan ön'?rilcr dosrri.ll tu·3und::'; Turizm Daire.:dnin ha

zırla:.:ıış olduğu, "TurizrJ Ana Erogra:Ttı "nın milli turizn po

litikasına temel ol~rak alın~ası a~açlanmıştır. Fakat ne 

bu program uygulaıı:-:ıı<J ne de sonraki yıllarda yeni bir mil

li turizm po li tiJ:ası sa _>tanmasına g±dil:-ai gtir. 

195 S yılında ç~.)!]i t.li ban::aların iştirakiyle }~urulan 

"'I' .c. Turizm Ban:~a.3ı"; hem ALD (_"ı.gency for İn ternational 

Develop~ent) tarafından olu]turulan turizm tonlarından, 

Türkiye ı ye cnerüi ı:ıiktarlarda ve dü djk faizlerle kayna}.;: ak

tar:nı~ hern de Tlirkiye ı de modern turizrrı i?letmelerinin kurui

maJını 3a~lamıştır. 

Türkiye ı de pla:ı.lı kalkın:na döneminin başladığı 1963 

yılın4a turizm alanın~a da önemli sayılabilecek bir girişim

de bulunulmi.lştur. Yalnızca turizmle ilsili olarak çalışacak 

"Turizm ve 'I'anı tma BaT::.anlı<;:ıı" kurulmuştur~ 
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B6ylece iç ve dıs turizmi geli-tir~ek, turizmi ekonominin 

verimli bir kesirni haline getir~ek, turiz~le ilgili czen

dirici, yol g~sterici, bi~leştirici çalı~malar yaD~ak, bu 

çalı~malar sonucu mill~ turizn politikası~ın olu~~asını saey 

lamak görevleri bu ba!:anlığa veril:-:ıi.:]tir. 

B- ?L:ı\NLI !JÖITS~ILBRD8 TURİZI·I 

TürJdye 'de uygulan.na::ta olan :~arr;1a ekcno;ni mo-=:.e

linc:J.e ya~ıı i. an planlar karnu :.:e JLü için ernre :lici, özel ):esi:-:1 

için yol g~sterici3ir. ?l§nlar; 1953 vılından ba~la~a~ Uze-

re, be?''ıllıJ: dcner:üer için ya~nlır. TJlanlarda ekonomideki 

tıc:;:ı sektörlerde, ilgili plan dcne:1lerinde uygulanacak ?oli

ti~alarla, bu politikalar ilke ve heiefler belirl2nir. Plan

lar hakkı~Jaki ~u kısa hatırlat~alardan sonra; Dlanlı ~ö

nen.lerde ':;.ur2dyFO turizrüni be:3 ı:;üan Jöne:'ıinde incel::: .:eye 

ç::ılı;alım. 

1-) ( 1963-1967) Birinci Be.ş Yıllık Kal:unnıa Pla1ıında Turizm 

a) İlk0ler v2 Ee~eflsr 

lir seviyelerine oaral2l olarak gelisen turizmJen, cj2~e 

lerine v2 hatı;:-"' e:;yası .sanayiine de büyük öne::::: veri.lo::cektir. 

b- Onil~Uz~eki h0ş yılda kaynakların 3ınırlı olrnaıı 

3e0ebiyle yur:"lun turiz:ne elveri:;li bcl:;relerden aneale bir 

kı,=r:ıı;ıın ;re li::: ti r.iL:~3i mi..im;dh olacaktır. Bu bakıcn ian se:!le-

resiz bir da0ını!(lıGın 6nlenme3i içi~ çalı~malar turist 
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çekme 1<abiliveti viik::;ek olan ve kısa zamatı:::ia netice alına-... ~ -

.. 1 ' ı ··ı ı t ' . - =ı. ı ' t. rı ( 21) nı._ece.:: oo :;e_ere e:\.sıı: e,:,J_ ece,::. ır... • 

I.B.Y.K.?. dön,?min.~e 1.4.38.000- yabancı gelece(i tahnin edil 

miş, gerc'::kleşen ra::a!Tl. ise; 1.804.4354 olıu-;ıtur. Aynı dönem-

de hedeflenen turizm geliri 139.000.000- A.B.D. doları idi, 

gerçekle~en turizm geliri ise 55.000.000- dalarda kal~ı9tır. 

2-) ( 1963-1::,7 2) İJdnci Bes Yıllık Kal~u·mna P la,ıında Turizm 

a) İL:eler v2 Fe:-lef"ler 

"a- t:dnci nl2.n :3Üre3ince turiz:nin ekono:~ıik, .scsyc:ü 

ve kiiltUrel Zon;ç_siy::mL:ırındai"l tc=ı.m olarak yararla;1ılacaktır. 

b- Ozelli:":le ::::1ı ~:1. turizm geJi:-leri, vabancı turi.Jt - - -
sayı:n ortaL~:;1a biJ-::.:eti,'ıleri arttırara;,: yiik3el tilece}< ve iç 

tu::-izm hare~:etleri qeli"tirilecektir" ( 22). 

Bunların yanısara yatırı~ların yo~unlaştırıl3ası, 

fiyat no li tikasının uluslararası rek-::ı.bete uyuın s;J.(~·lar:ıası, 

ve örnek te3isl0ri gerçekle~tirmesi gibi ilke ve hedefler 

sapt:::mnıştır. 

II. B.Y.K.P.'nja dönem i~inie toplam 4.288.000-

i,:;e, 3.9:32.923 'dür. Yine bu :1ö~errde tahnin ed.ilen toDlam 

tu:ciz~:ı geliri 422 ;:ıilv.:m :::~olardır. Gerçeklesen turiz:n geliri 

ise 278.9- milyon dol2rdır. 

3-) ( 1973-1977) ÜçUn(,;ü Be::ş Yıllık Kalkınma Pl~nında Turizm 

a) İlkeler ve He2efler 

"a-· Yatırımların, tanı tma faaliyetlerinin, se1-::töri1n 

tüm organiza3yonunun ve ka~u deneti~inin kitle turiz8i esas-

(21) D.P.T. 

(22) D.P.T. 

Biriı:ıci Bes Yıllık Kalkınma Pl~nı,D.P.'r. Yayını 

Ankara, 1963, s. 425-429. 
İkinci Bes Yıllık KalkJ.n!na Planı,D.P.T. Yayını, 
Ankara 1967 s. 593-594. 



ları na uygunluğu sa~'lanaca}:tır. 

b- Turiz:n yatırım ve işletmecilH;iin·:le dı'? ve i; tu-

rizm talebine uygun bi-~imde özel se;.~tc..Jr esas alınaca:"-tır" ( 23). 

Bunlarda:ı. ba~~:a turizm ya·tırır:üarın.ın gerçekleşti-

ril1e;;inde fizik3el olanlara uyuLcı.ası, kıyıların turistik 

ve milli park niteli~indeki alanların toplum yararına kul-

lanıl;·;1asını sac;layacak gerekli- yasal düzenlernelerin yapıl.:na-

sı, turizm sektörlindeki kre0i ihtiyaçları,ın, Turizm Bankası 

yanı:ı.da di~er ~ankalar~an da karşılanma3ının sa~lanrnası, tu-

ri3tik ~~nakla~a te3i3lerinde istihiam edilecek ~er~onelin 

akade~ik e~itim yerine, beceri eGitimine döntişttirtilrnesi gi-

bi ilko ve he::l.efler ca:>tan~ı?tır. 

Bu dönemde tor.ılam 8.015.000- ya~ancı geleceği tah-

min e:a Lnı", fakat qerc;ekle::en sayı 7. 237.362- ki 3i olmuş-

tur. Yine bu dönemde 669.7 milyon dolar turizm geliri hedef 

len:niş 1 gerçekleşen rakamlar ise he·:iefin üstüne çıkarak, 

951.6 milvon dolar olmustur • . ~ -~ 

4-) ( 1979-1983) DördUncU Beş Yıllık I\al~·a:n..ıııa .!?l~~ıında Turizm 

a) İl~Pl~r v~ uo~c:ı:~ler J ... ....,.. ....... ~ .~. ........ __ ,_- -

"a- Se'-;: tör'-in işleyi .i_ önceli>;:le kitle turizmi il::<:.e-

si·ne gör o d'iiz0!1len2cektir ••• 

b- Tu~izn yatı~ım ve i~letmecili~inde kamunun etkin-

liği arttırılara:!-ç, özel ke.:3ir:1 yabancı sermaye ve kUçUk tasar-

rufların yatırımlara d5nlişttirlilmesi özendirilecektir. Bu yol-

la özellikle konakla~a kanasitesiDin arttırılınasına çalışıla-

ca};:tır. 

----------------
(23} D.P.T. 1 Ucüncti Bes Yıllık Kalkınma Pl~nı, D.P.T. Yayını, 

Yayın No: 1272, Ankara, 1973, s. 619-620· 
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c- Ulu.3l2rarası OTJti,:ıal bUy1:ik ıJ~lderin al tın·:::la oL1a-

mak ko]uluyla yaba:-ıcı turL::m yatıı-ımcıların yatırır:ıları, 

maye paylarına bakılmaksızın 6zendirilecekti~1 (24). 

Bunların ya::ıısır2; kamu kuruluşlarına ait ka:TI') l2rın 

teJç elden y6netiri1iyle daha çok ki03i cin buralardan yararlan-

ması saQlanacakl turizmd~ çalışanlara iliş~in sosyal gtiven-

lik önle:nleri 1in arttırılna.sı 1 yoluna gidilecek 
1 

deniz ve 

göl k2narlc.rı ·ın };:3.mu yararına kulL::mıl:::ıasına iliC]>;:in ya...::;al 

düzenle ;ıslcr :;onuçlanc'lırıl-?.C:}k, yılın belirli ::':ö1e:ü2rin.de 

yo~unlaşan talebi, t~m yıla dengeli da~ılımını sa~layahil-

rnek amacıvla ı:::rerekli yatırım ve yönlendl:rmeler ya""nlacaiç_tır 
1 

turiz:n ist.::tistikl2ri geliştiri lece;<.tir 1 çri'.::ıi il!~e ve hedef-

ler 3a?t~nıı~tı::c. 

Du :::1öne:-K1e turiz::1 .gelirleri tah :nin: 2. 413. OS J. 000-

Jolar olun, Jerçekle~en turizm geliri i..::;e; 1767.327.000- do-

lardır. Yine bu dönr?-::L:1e ülkr~:nize ge.Lne3i t::ı.h::ün ı::dilen Jcuri3t 

sayı:Jı 13.942.000 di~. ~erçekleş2n rakam iJe, 7.351.076 ol-

mu~tur. 

5-) (1985-1989) Be~inci Be~ Yıllık Xalkınma Dl~nında Turiz~ 

) . -a Ilkeler ve ~e~otl2r 

varlJ_ğı, kı<:;, av v.:? su 3Y)orl -::-.rı 1 festival, 32cHı:c ve ~;on -;li}: 

turiz:ni ile ~,1evcut diğer turizm potan.3iyeli 1 e~-:olojik den-

geyi l<.oruma ç:evı:-e~ri tewiz ve .33.c'rlıl:lı tutma ve ~ıi.izc:::lle]tir:-ıc 

il~eleri 1o~rultu3un~a de~e=lendirilecektir. 

b- TiJrk.iye 0E'~8 ve C''?EC ülkelerinin yn.nısıra Balkan 

ile turi3tik ilişkilerini 

-----------·---·-.... --- ·---~-

(24) D.P.T. 1 _Do __ :~?_l._in_,..._-_iJ_Bes Yıllık Ke>.lkıni"'la P~Z\nı, D.P.T. 

Yayını 1 Yayın i'TO: l66Lt, 1979, s. 430-432 • 
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recektir. 

c- ~Utle turizrüne öncelik verilecek ancak birevsel 

turiz~ de ihmal edil~iyecektir. Çalı~anl3rın en uy~un ~art-

larda tatil Y2'/fl21arı ve d5.:nlenmeleri saqlc.nacaktır" ( 25 )·. 

Ayrıca turizme ilişkin istatistiki verilerin yeter-

sizliği gözö~ün:3.e tutulacak, tur i ziTlkocıuJı.:mda güncel ve :::ı ağ-

lı:!<:lı veriler to'Jl_.'J.yc..bilme::: c:ırnacıyla modern teknik ii!lk2:nla-

rınd0n yararla~ılma3ı yoluna gidilmesi, doeyal ve ~iltlirel 

~evre de-~~rerler5.~ün turizr,1 amacına yönelü: kullanı:ü.::ırırıd?_ 

koru~a ve turiz~i gelistir~e stratejilerinin birle~tiril~e-

Gi yolmıa gLlilece}<:.tir. Son olarak da Turizm Ban~;:ası 'rnn 

do~rudan yatırı2 ya?~2~ı ?erine, 3a~lanan fonları~ ~redi 

Bu ÖÖ!.F::01C-:ı.e ta hı i :ıi tur iz~ geli ri 3. 333. 2 milyon 

lardır. Be:::L:-nPn yab2ncı turist 3 ;oyısı ise, 12. 3:JO .000 ',:~ür. 

------·--------~--~--~ 

(25) D.?.T. , BE0}nc~:'Be.'? Yıllık KaD::ın:na !?1~..!.!.:!:., D.P.T. Yayını, 
Yayın NJ: 1'374, Ba]ba:::anlık Bası.71evi, An~:::c.ra,lC\8'3, 
s. 120. 



İKİNCİ BÖLÜM 

TU ~İ ZN EKO ~~mü S İ 

Birinci Kısım 

I- TU~ İ z:m.s i\RZ 

A- ARZ ve TUR.İ~~,ms }\RZ KAVRAc:I 

Ekono :ı ik anlac:ıda arz; belli bir döne:nde ( qenellikle 

bir yıl) , belli fiyat düzeylerinde s atılmak istm·en :nal veya 

h iz net Jiktatıdır. rranından da anlaşılaca:::ı qibi 1 herşeyden 

önce ekono.nide ·nal ve hiz :1etlerin varol:nası ( üretilı!7!iŞ olma-

·-, ) ""- gerekir. Buradan hareketle, turiz~ arzından 3~Z edebil-

-nek i·:;:in turistik nal ve hizmetlerin varalıması ~;erekir. ~:~ı-

saca varalan turistik zenginli~lerin hepsine bir~en turiz~ 

arzı denil~ektedir. 

ll Turizm arzı, belli ,artlar altında belirli bir fiyatta, 

bir -nemleketin veya bir bölgenin turistlere sat-naya ya da 

turistlerin faydalan~aJına 3Uniu~u turi3tik zanJinliklerin 

bütünü1ür" (26). 

Bu tanınlaınadan sonra, şimdi de turizm arzına etki 

eden faktörleri inceleyelim. 

1) Do;jal Kay:ıaklar: 'I'urizD arzının en öne:nli kayna-

ğı:Jır. Ülkeler veya bölçelerin diğer e:ç_ono ıik zenginlikle-

ri; 'en farklı olarak; in,~anların herhangi bir ka~kısı ve 

eme~i olmajan do~al olarak meydana gelmiş kaynaklardır. Bun 

lar: Do0al gUzellikler, iklim, şifalı sular ve }caplıcalardır. 

Ülkeliz bu kayn~çlara fazlasıyla sahipt~r. 

(26) Orhan M. SEZ3İN, -Yıldırım ACAR, Turizm (Tanıtına-Pazar

lama-Zkono.ai) Ankara, 1983, s. 28. 



-26-

Bugün dünyanın değişik bÖlJalerinde yaşayan pekço1c insa;)ın 

tarihi 1 kiil türel ba('~;ları ülke:ıize de•:}in uzamıa:ctadır. 'lurk 

konukseverliği dünyada belli başlı özelli~i~izdir. So~uçta 

ülkemizin psikolojik kaynak larının da zengin oldu~u söyle-

nebilir. 

4) Ekono~ük Kaynaklar: Turiz:n piyasasına sunulabil e-

cek mal ve hizmetlerin ara:Jında ilgili ülkenin ekono:ııik ge-

liş:ıişlik ve zenginliği ile doğ~udan bağıntılı olan kaynak-

lardır. Bunlar: Turistlerin ihtiyaçlarını )çar:şılayabilecek 

ni telikte1d konaklaıa işletıüeler;Lyle di(~er turi.3tik tesis le-

rin arz ettikleri hiz~etin lcaliteJi 1 di~er bir deyişle bir 

ülkedeki turizm enJUstrisidir. 

Günü ııüzde turiz;n arzının en öne:ali elei:ıanı ola.rak 

turL>tlerin ihti?acına cev<:ıJ ver:eoileceJ:;: ni telü::teki konak-

lama tesi3leri ( otel 1 ~otelltatil köyü,pan~iyon v.b.) gibi 

turistik işletmeler ile diğer turi~tik kuruluşlar (ulaştır-

ma 1 sanayi, d eyahat acentaları v .b. ) kabul e::lil ne:·~tedir. 

çünkü yukarı,:ia .. ~ayılan di(:Jer kayna:ıç_lar; e}:ono ıü~ k.ıynaJclar 

olmadan turistlere satılamaz 1 onların faydalaru:ıalarına su-

nulamazlar. Turizm arzından :3Özec1ebil cıek. iı:;in kaynakların 

"S atıl :ıası" veya "Fay:lalan,,1aya Sunul:nası" ge:-cekli olduğun-

d . . ı. f kt .. /' ı J • ' ı ı t an en cnem ı a or ,cavna,ç e :;:oncr:ııj;:;: ,;:;:aycı.cı_x ır. 

II- TURİZi1DS TALEP 

E}:;:o:.1o·ıik anlam::.:1a talep yeterli satın altna gücü i:le 

desteklenen bir arzu veya L:;tek olarak tanımlanır. Bu tanım-

da sözü edilen "arzu veya icteJ:;:N turizıne katılma diger bir 



deyişle turistik bir gezi ya :::ıma şeklinde oluşur.:;a, bu durum-

da turizm talebinden s~zedebiliriz. Turizm talebi ş~yle tanım-
lanabil·:1ektedir: '"ruristik gezi yapma arzu.;unJa olan ve bu ar-

zu:ounu gerçekleştirebilecek gelire ,;ahip olan in.;anların mik-

tarına 
turizm talebi ~len:ir:~ ( 27). Oluşacalç bu turistik gezi 

yapma arzu.; unun nerede tatminedildiği de, turizm talebinin 

tUrlerini belirlemektedir. Ş~yle ki; eğer kişi kendi lilke-

3inde kalmak kaydıyla bu arzu...;unu tat ıi::ı ediyor.3a bu 
ı • • . 
i;-.ışının 

talebine de iç turizm talebi, kişi kendi lilke3i dışına çık-

mak isti'{or.:;a kişinin talebini dış turizm talebi olarak nd:-

telendirebiliriz. 

B- TURİZ.NDE TALEBE ETKİ EDEN ~-\\IZTÖRLER 

Gerek iç gen::kse dı ş turiz·n talebind:; e·tki eden pek 

çok fakt~rden 3~zedilebilir. Bu faktörlerin en ~nenlileri 

ekono nik ve .>osyal faktörlerdir. Bu fakt~rler ş~yle sır ala-

nabilir: 

1- f'Iilli ge1ir, 

2- Fiyatlar, 

3- U1aştıPcıa 

4- .şehirleşme, 

5- DiQer fakt~r1er, 

1) L'lil1i Gelir: 

Turizm olayına katılmayı:, satın alma glicli olan ya-

ni geliri ile geçin'li :>ağladıktan 3onra, bir miktar daha tti-

ketilecek geliri k:ı.labilen insanlar gerçekleştirebilmektedir-
ler. Fertlerin geliri arttıkça turiz~ talebi de artabilecek-

tir. 

(27) SEZGİN-ACAR, a.g.e. , s. 37. 
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3) Ulaştır·.1a: 

Il'- Fiyatlar 

T- Turizm Talebi 

A-D Talep Eğrisi 

Turizm Talebi 

_ Turizm talebini etkileyen faktbrlerden biri de ulaş-

tır~adır. Kurulan turi3tik tesise ulaşım yolları 3ınırlı ise 

buraya ycn.:üecek t~:lebin de istenilen diizeyde olaayacağı açık-
tır. 

Ulaşı;nı sağlayadık yolların çok iyi yapılmı:J olı:ıası 
1 

bu yollarda çok çeşitli araçların Tç:ullanılabil ıe::3i 1 ula·;tırma 

araçlarının fiyatlarının L:.;ti~<.:rarlı ve e::onomik olma~: ı, hem 

ülkedeki iç turiz:-.1 tc:üebinin hem de dış ülk2lerden oözkonusu 

üD:eye yö:ıelecek dış turizm talebinin art;;-ıası sonucunu d:::;ğu-

rabilccektir. Dış turizm talebine ülkelerarası uzaklıkta da 

etki eder. Mesefa uzadıkça ula~tırma gi~erlerinin ~rtması 1 
talepte azaltıcı bir etki yaratabilecektir. 

Tatil yöresine veya ülkesine gidilirken yararlanıla-

bilecek ulaştırma araçlarının çe7itliliği de öneı~lidir. Ka-

ra 1 hava ve deniz ulaştır c1a arc:ıçlarınc1_~._n h2n•;;ilcri·ün ::ul-



lanılabileceği, bunların özellikleri de ( ekonoTniklik, güven

ce, zarJ.an ta; arrufu, konfor gibi) turistin gideceği ülke ve

ya bölgenin seçL:ti~de etkili ·:ı labilmektir. Bu konuda yapılan 

araştırmalar; kısa ve orta mesafelerde karayolu ula~ım araç

larının mesafeler arttıkça havayolu veya denizyolu ulaşım 

araçlarının tercih ec."ildit·ini ort.aya ~wyı.c:-,aJ<.:.ta[ır. 

4) Şehirleşme: 

İnsanların ilk ç:ır,]larda güvenlik gerekçe,:;iyle 'baş

layan toplu olarak y2.ş.:ı. :ca gelene:I;:leri günü~nüze de.;in artarak 

devam etmi 'tir. Günü.~1ÜZ"J.e güvenli}>. faktörü daha alt ::;ırzılara 

dü :mü7.se de; teknolojik geli:]:wler p:.:.;il::.olojik ve so.:3yolojik. 

faktörlerin de olaya katıl;-:ıası ile, in.;;anlar daha çok .::;ayı

larda ~:Jirarada ı:ıulun,n2.ya/yaşamaya ba.şla.u;ılardır. İn_; anların 

"şehir" adı verilen yerle :im biri~t1lerinde toplanmaları ve 

nüfus artışı; ~ehirlerin giderek beton yı§ınları haline dö

nü':?me...;ine neden olmu'}tur. Teknolojik geli~ :ıeler :.:ıonucun:la 

çalışılan yerlerin de (ofis, büro, fai:ırH::a v. b.) betona:o:me 

yapılara döntiş~e.:Ji insanların do~adcn giderek daha fazla 

uzaklaşmalarına neden olmuştur. 

~ehirlerin betonar~e yapılarla dol~a~ı, aşırı kala

balıklaşma, gürültü v.b. fak-törler in.,:;a~-ıların bo.ş za~ıanla

rıncb ya-7anıla:1 yerden fari\.lı yerlerdo dinlerı.me ihtiyacını 

du·,.ınaları sonucu~u doğurmuştur. İşte bu ihtiyaç yeterli sa

tın alma gücü ile desteklendi,Jin:le turizm t;:ılcbi ortaya çık

maktadır. 

5) Di~er FaktBrler: 

Mevsimler, sosyal haklar, politik geliş~eler, rekl3m 



propaganda (tanıtım) v.b. faktBrler de turizm talebine etki 

edebil rıektedirler. Gidilecek ülke veya yöredeki ~1ev:Jim 
1 

tu-

rizrn talebielin :::ırtayaçıJi:.tığı anda 1 i:::ıte'"lilen :nev sim ol,:ıa.yaoi~ 

lir. Bu durumda talep ba.şk.a bir ülke veya yöreye yönelebilir. 

Sosyal haklar; çalışanlara sa~lanan haftalık ve yıllık izin-

ler, tatilleri tatil kredileri v.b. haklardır. Bunlarda Ja~-

lanan olu8lu geli,8eler turizm talebine yan3ıyabilir. Sıcak 

veya soğuk. sava.şlar üH:elerara,::;ınJa ortaya çıkan siya.3al so-

ru:-üar 1 ger9in l..i];:ler; in.J an '-arın turiz;ne ;;:atılma L;te1-:::.lerini 

olumsuz yBnde e~:ileyebilir. Turistik z~nginliklerini reklam 

ve propagando yoluyla tanıtan ülke veya yörelere daha fazla 

turizm talebinin yöneleceği .Jöylenebilir. 

C- DEV.l\LÜASYOl'JUiJ TU:ÜzH SEI\:TÖRC'ı:m:::;Kİ FİYATLARi\ ve TU~ÜZ!1 

TALEB üm ETKİ3 İ 

Devalüasyon; Bir ülke milli paracının yabancı para-

lar karşısında de0erinin dü;ürülmesi işlemi olarak tanımla-

nabilir. Bi :ı; ba-~ka anlatırola, döviz kuru pari telerinin yaban-

cı paralar lehine de5iş~esidir. 

Bir ülke devallia3yon yaparak yabancı paralar karşı-

sında milli paraJını ucuzlattığında ulu3larara,::;ı turizm ?i-

yasaaındaki turizm alarnlarının yBnü de değişebil ,:ektedir. 

Devalüasyon yapan ül;:::.ede 1 turizm sektöründeki fiyatlar 1 ya-

bancı paralar cim:ıinden düşebilir. Bu durum yabancı turi.Jt-

lerin paralarının .>atın aLna güçlerinin artması, diğer fak-

törler sabit kalmak kaydıyla ülkeye yönelen dış turizm ta-

··.;··ün art:nası sonucunu doğura'.::ilir. Fakat devalüa.syon 
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yapılmasıyla ülke e}~ono ai s inde ortaya çıkabilee e;-. bazı ere-

lişmeler devc.lüa .. :>:JC'.1Un turizr:ı scktörün:1:::Jd fiyatlar ve tu-

rizın talebi üzeriride yarataca~ı etkilerin azalmasına hatta 

yok ol~asına yol açabilir. 

Devalüasyon ya;>ıL.ıa:nyla ülkeye i thal edilen üre-

tim girdileri ve her türlü malın fiyatı artacaktır. Bu ül-

ke eko.no:·:ıisinde çe-:itli enflasyonist ba;J}aların ortaya çıJç:-

malına ve fiyatlar genel seviyeıinin yük~elme;ine nejen o-

labilecektir. Böyle·::e devalüa,:;yonla yabcıncı turi3te .Jağla-

nan tüketici rantı ortaian kalkabilec·21ttir. 

Devali..ia.:ıyonla '...!irlikte :::ievalüa:Jyon yapan üll::.e'den 

dış ülkelere yönelec~~ talepte de (dış fiyatların artması 

ne~eniyle) azalmalar görülebilir. tilke vatandaşlarının bir 

kı3 ~ı ic; turizme yönelir. Bu arada yaba:-ıcı üE:elerc:'.en gele-

ce:<. olacıları::1 da 1 devc.lüasyon ne:.ı:_:_,niyle art 1a . .i ı ülkede to :_::ı-

lam turizm talebini arttırır. Top~am turizm talebinin art~a-

sı; turizm arzının esnek ol:nama n ne::1·::niyle 1 turiz~:ı .::ıektö-

rünün tam 1-.a::ıasi te ile ç.:üıştığı bir duru:-.1 GÖzkonu3u ise, 

turizm fiyatlarının artmasına neden olur. Böylece s~:törde-

1<.~ ·fiyat i.:;ti;::.rarı bozul ıuş olur. 

İ şte '::mnun gibi olu:~uuz geli·;>:1:·0lerin di:·::.katle ince-

len:ne ,;i ve önce::_en gere?~li önle::ıleri:-ı alı:1,cıa.>ı <]erekir. Bu-

nun yanıGıra: 1 et:dn bir devalüa:::;yon için di}çkat edilmesi ge-

reken hu.Juslar şöyle 8ıralanabilir.(23): 

i) Devaliiasyonun za,,,anlama3ının iyi yapılması gere1:ir. 

Seyahate ç:ıkacakların ge~i angaj.:ıanlarının yapıldığı pr:)g-

(28) Alp TİMUR 1 "Turizm Açısından Devc.lüasyon Kararları ve 

Tür};_ Turizmi" 1 Turizm İşletmeciliği Dergi >i 1 

Sayı. 8 1 ~-Iart 1981 1 Aydın 1 1981, s.· 240. 
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ramların kesinlik }c.azandığı ve .ıeyahat acentalarının anlaş

malarını yaptıkları bir tarihten sonra yapılan devalüa~yon

ların dış piyaJalara yan~ıması ve eecin sonuçlar vermesi çok 

güçt:Jr. 

ii) Devalüa,Jyonun be;zleı:J.en etkilerini yaratr~1ası için, se k 

törde faaliyet gösteren kuruluşların yabancı seyahat acenta

ları ile anlasınalarını ülke ~arası üzerinden yapması gerekir. 

iii) Devalüa.:oyon ::.an bekle'1en faY"J.aların turizm açı andan 

gerçekleşme~i için, 3i~er bir öne~li faktör de ziyaret edi

lecek ülkenin nihai seçiminde önenli rolü olan siyasi i3tik

rarın sa~lanmasıdır. 

Yukarıda ;3ayılan hu.m3lar dikkate alınarak yapılacak 

devalüasyonun yarataca(Jı :ı.mhte:::el et!dler şö~:{le sırc:ı.l<::ı.nabi-

lir·. 

"i) Kısa döne~ler içinde, turizm talebi üzerinde fiyatla

rın et1dnli}i ol:..Lukça yü:csektir. 'ra·til bütç2:ıini hazırlamış 

olan turi3t için, bir ülke devalüasyon nedeniyle ucuz bir 

ülke durumuna gel:liğinde, turL>tin satın aliila gücü l~en::1ili

ğinden artacak ve artıştan yararlan:nak için turist devalü

asyon yaparı ülk.eyi tercih edebilecektir. Çünkü, bu duru:-J tu

rist için bir tüketici rantı sa0layacağından kendi tatil 

bütçe.::;i ve tatil prograruna göre ta:;acladığı turistik ürün 

dernetini, ö::.le ·ıeye hazır olduğu fiyatta.rı daha diisük bir fiya

ta satın alna olanağına }cavuşmuş olacaktır. 

Bu durumda dev,:Üüasyon yapan ülkenin (ülkeye yöne

lik) turizm talebinde ve gelirlerinde bir artış meydana ge

lir. 

(, 



ii) Uzun dönemde ise, fiyatların etkinliği daha değişik-

tir. Coğrafik b~~ımjan elverişli yerde bulunan, alt-yapı do-

natıiaı elverişli bir ülke devalüa;3yon yaptığında; turLJtik 

~al ve hiz~etlerde 3ağla~an bu ucuzluk az çok uzun ~ir süre 

turL:;ti}-c akımların bu ülkeye yönelmesine ne:l_en olur. 

iii) DevalUasyon ,_wnra:n iç turizmde de bir canıanna o-

lur. Devali..iasyonun yarattığı ::;ok etkisi ve enfla::ıyon dönem-

lerin:leki antL3ipa3ycn konjon}~ti..:rü (önce gelen genişleme 

konjon:cti..irü) nedeniyle, ür:.: v~-ıtanda::].ları iç turiz,:::.e yöne-

li:c:-ler. 

ÇU:ıkü, devalüa.sy8nun ::L:den olc'luğu yurt dışı ~>ey anat 

maliyetleri~d~ci artış kisilerin 2rtık ~ış turizm yerine 

iç turizme yön:::l.:ı.e";i sonucunu doğurur. 

iv) Turistik akı~ların ülkeye yönelmesi ve iç turiznin 

gelis;~~:esi sektörün iş hac:nini arttıracağın:lan bu canlanma 

uzun dönemda yatırımları uyarır~(29). 

( 29) Alp Tİ!·IUR, 11 Turizm Açı.:.;ınJan Devalüa:3yon I<a:::-arları ve 

Türk Turizmi 11
, •rurizm İşlet:::ıeciliği Der9L'>i, 

Sayı: 7, Aralık, 1030, Aydın, 1980, s. 239. 
---------~ - ________ _L ________________ ~ 



İkinci Kısım 

TURİZM ve MİLLİ GELİR 

Hill i gelir ta:-ıııtıla:-na:.a çeşitli yönlerden yapılabil-

mektedir. Bunlard..n harcamalar yönüyle milli gelir; " ••• mal 

' 
ve hizmetleri üret;nek i;:in harcamalar yapıLıaktadır. Bu harca-

malar tü:cetim ve yatırım harcamaları olarak ikiye ayrılır. 

Bu harca:lalar:1an ar:ıortis .ıarüar ve v:ı :>ı talı vergiler dü ?el erek 

milli gelir değeri hesap edilebilir" ( 30). Gelir yörı.ün -~en i..;e; 

"~1illi gelir ,·:ıal ve hiz::ıet ürctLı±:-ıe 1catıla'.1 i_:retim fal;:tcr-

lerinin verimli hizme~leri kar]ılı~ı elde ettikleri gelirle-

r~ tooL::ımı"'. ( 31) olarak tanı:nlan::ıaJçtadır. İnsanlar bir üretim 

faktörü ol3rak elde ettikleri bu gelirlerinin bir kısuını; 

turiz:n olayına katılarak bir ba:ş.ka ülkede harca~Jaya dönd-]tÜ-

rebil Je]<.:tedirler. Böylece harcaı::ıanın ya~)ıldığı ülke ::ıilli 

geliri~ıe kat]cıda bulunr:ta::talırlar. 

Açık bir eko~c.]ide ~illi gelir eşitliği şu 3ekilde 

yc:ızılabilir; 

Y-: Ct I+ G+ (X-M) 

E;itlikte; 

Y: Hilli geliri, 

C: Tül;:eti:"n harcamalarını, 

I: Yatırım harca:: aları cıı, 

a: Kamu (devlet) harcaJaları, 

X: İhracatı, 

M: ±thalatı ifade etmektedir. 

( 30) Halil Dİl:ür .. ITEKÜ1, Genel--İktisat:- ']eoı:.i:.si --J:I ( Nakro) , 

Sevinç Matbaa3ı, A~:ara, 1985, 

(31) DİRİ~TEKİN, a.g.e. , s.l~ 

s. 12 • 
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Turi~tin ziyaret etti~i ülkede yaptı~ı turistik harca-

mal ar; çe:;d tli gelir ve harca:na a};:ı:nları:-ıa yol açarak milli 

geliri oluşturan kalemlerin bir veya birkaçının artmasına ve 

böylece milli gelirin de artrna::ana yol açabilirler. Turistin 

kendi ülkesi açısın<lan ise, bu turistik harcama milli geliri 

azaltıcı bir etJ.::.iye 5ahiptir. 

Günü :·,üzde bir ülke hem yabancı turistlerin ziyareti-

ne hedef ol~akta hem de bu ülkeJ2n di~er ülkelere turistik 

s4-yahatıe,r crer:::ekle:; ·1ektedir. Böylece turistik harca,·aalar 
:..; ..J ).!i 

aynı döncm~e hem milli geliri arttırıcı hem de azaltıcı et-

kiler gösterebilme~tedir. Sonuçta nihai etki pozitif olaca0ı 

gibi negatif de olabil 01Gj:;:tedir. 
( 

/rr'::;_ TURİZ:Ü~T i·ÜLLİ G::::LL~E E~·:\İ,sİ 
/ 

--·"' 

ülli gelire eH:L:;i çeşitli yönlerden ele 

alınarak incele~ebilir; 

B- Turiz:::ıin Katmç:t Değ'er EtJd::>i 

C- Turiz.-ün Dış Öde.cıeler Den;ec:ine Etl:::L>i 

ÜlJ:eye ;;elen yubancı turi.Jtler ile tilke içinele tu-

rizr:ı olayınu. :~atılan yerli turL;tlerin harcar:ıaları ve turizm 

arzını arttırmaya yönelik turizm yatırımları için yapılan 

harcamalar; turiz'n sektöründeki ve ili:]kili clan diğer .;ek-

törlerdeki üretim faktörlerinin gelirlerini :::üuştururlar.Bu 

gelirler ::lolay.:;ız olarak ::ıilli gelire etJd ederler. Bunun ya-

nı nra; yerli ve yabac1cı tu:cL;·tlerin yaptığı tüketi:n harcama-
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/ları "turistik tüketim çarpanı 11 ka~ıalıyla müte::;ebhi.:;lerin 

yaptığı yatırı;n harca :ıaları da "turi.:>tik yatırır,ı çarpanı 11 

yoluyla ~illi celire etkide bulunurlar. 

1) TurL:.ıti}.: Tüketim Harca;rıalarırıın ~>lilli Gelin=> 

Et:dsi 

TurLJtlerin yapını.ş cl.1ukları ti.~::etim harcaıalarının 

ilk :nuhatapLarı ula§tıJ::1a Lşlet:.-ıeleri, konakla::ı.a işletrnele-

ri ve di(:er turistik i;;let:.1eler:J.ir. Bu :1ola~r..>ız olarak til-

li gelire etki eder •. Turi~tlerin bu harcamalarını gelir ola-

rak eL1e eden turiz:n ael·~töri5ndeki çeşitli i:~;let:1eler, bu çe-

lirlerinin bir kıs.:ıını ç2şitli gider kalemlerine (ücret ve 

maaş, ver·-:jri, t=:e-,itli alı~cılar) harcaııta olarak 'Y· öneltirler. . . ~ 

Böylece e2:.•Y:-ıo.ü için:J.e bir ·.1evir ba.ş.Lı..~uş olur. Bu · . .:levir ola-

yı da dolay.:.nz yönden nı.illi g·2liri etkiler. 

"Bir i.:D:::;:.::.c:d. turizm harcaz:1aları, tüketici ve üre-

tici ~a~e~elerinde her el de0iştirişte hacninJen marjinal 

ta3arruf eğili ıi kadar kaybederek. gelişir. ve kU:·üUatif ola-

rak ilk değe.::-inden çarpan ::atsayı.:n ::a:i.ar fazla gelir ya-

rat:.uş olur" (32). 

Kla-.:;ik çarpan Jcat.:;ayı,Jı for-.·:·ilü ::;öyle yazılabilir: 

k: ı Ac c: .. Jl.Y 
l-e 

formülde, 

k: Çarpan kat3ayısını, 

c: :·IarjLıal tüketim ec'rili~cıini ifu:le etinekte::lir. 

( 32) Ha Jan OLALI- Alp TİI·1UR, Turiz:nin Türk Ekono::ı.isindeki 

Yeri , Ofis Tic. Mat. San. Ltd 

Şti. , İzmir, 1986, s.59'dan 
Brian H. 2\RCI·IE~, Touri.;m İn the Third World: Some Elcono:nic 
Con~iderations, Universty, of Surrey , ~uildford, 1979, s.7 
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Bu for~lile "Michael Jeters tarafından marjinal ithal 

eğilimini ifade etmek amacıyla lilke vatandaşlarının yurt dışı 

seyahatlerindeki ttiketim e·9ilimleri" ( 33) , "Donald E. Lundberg 

taraf.ından da ülkeye gelen turistlerin ithal malı ttiketim e-

ğili:nleri" ( 34-) ilave edil üş ve for:Zlül şu :şekle dönliş:nliştlir: 

k: l-t 

1 -c:.-m 

Fonılilde: 

m: ACT 

AY 

k: Turistik Ttiketim Çarpan Kat >ayısını, 

t: Turi3tlerin ithal Malı Kullanma Eğilini, 

c: Harjinal Ttiketim Eğilimi, 

m: Ulke Vatandaşlarının Yurt dışı Seyahatlerindeki Ttiketim 

E'Jilimini, 

CT: Ülke Vatandaşlarının Yurtdışı Seyahatlerindeki Harcamala

rı İfade etmektedir. 

Bu kat:Jayı yar-:.lı.nıyla turistlerin yaptıkları turi3tik 

harcamaların lilke :nilli gelirini hangi :::ıH;:tarda değiştireceği-
ni bulabiliriz. 

AY: k. YT 

Formülde: 

AY: Hill i Gelirdeki Değiş·!1e r1iktarını, 

k: Turistik Tli~.:::eti:u Çarpan Ka.ta§r:yısını, 

YT : Brüt Dı) Turizm Gelirlerini İfade Et:nektedir. 

( 33) OLALI-Tİ.lUR, 

(34) OLALI-TİMUR, 

a.g.e. , den, Michael PETERS, "international 

Tourism" HutchinGen{ 1969, s. 236-238. 

ll ~·. 
- -

a.g.e. , den Donald E. LUNDBERG, "The Tourist 
Bu.>ines3 (Second Printing) ", :Kohcahners ?ub-

lishinge co. , Chicago, 1972, s •.. 236. 
- --·-- -- ~ --------------~----
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,_ç·· 2) rruristi!: Yatırım Harcar:ıalarının r1i),l;i._ Gelire Etki3i 

Keynezyen ekonc ·ük görü.şte ·.'Sici:t:ı:r.ımlarda neyc1ana gele-

cek bir artış; ki~ilerin gelirlerini arttıracaeyından toplam 

talepte bir artışa yolaçacaktır. Bu artış marjinal ttiketim 

e~ili~inin bliyüklü~ü oranında fazla olacaktır. Yatırımlar ne-

deniyle yaratılan bu gelir tüm ekonomiye harcamalar-gelir-

harca~alar dBnli~Urnti ile yayılacak ve aonuçta ~illi geliri ar-

tış y~nünde etkileyecektir. Milli gelirdeki artışın miktar 

olarak he ;aplan.c:a n ise aşa(;ıdaki f:::>rmül yardımıyla yapıla-

bilir. 

AY: K.AI 

AY: -::;elir Artışını 1 

K: 1 

1-c 

K: Turi3tik Yatırım Çarpanını, 

AI: TurL;tik Yatırımlardaki Artışı 1 

K: AY 

AI 

c: i'Ia.rjinal Tilket i n E·~iili:nini İ fade Etmektedir. Burada ;:;özünü 

etti-ğimiz yatırım artışı 1 oton::m yatırımlardaki artıştır. Oto-

no2 yatırmlardaki bu artış sonucu yaratılan gelir ve harcama 

a~ı~nı uyarıl~ıJ yatırı~ları da harekete geçirecektir. Böylece 
i•~ 

Uyarıl ıa yatır-ı::üarın1a yaratacağı gelir ve harcama akımı 1 mil-

li gelirdeki artışın hızlan:nasına neden olacaktır. 

B- TURİZ~İN KAT~A DEÖER ETKİSİ 

Üretim yolu ile katma dejerin tanımı şöyledir: 
.·.-..... 

["Katma değer 1 ·:;atı;şa arzedilen malın fiyatından, bu /:-./ 
,C '-"-' 

. ··~ 
malı liretnek üzere daha önce başka kişiler veya fir:oıalar ta-.>·.§' 

-~ ~ 
ii) ~ 

-·~$ ·(" ~-
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rafın:::lan yapıl n? ara tüketi:n harcamaları çıka.rıldığında ka-

lan f:>r]~ olmakta ve ülkede büt'.-~n ek.rJno nil< biri nlerin .::al ve 

hizcıet üretLün::le yarattıkları kat:na değer topla:u nilli ge

liri vec:1e~~tedir" (35).,; 

lHiz~etler sekt6rtinde yer alan turizm ~ekt~rü~ün ü

rettiği Jıal ve hizmetlerde ]enel olarak 'ara tüketi::ı harca-

maları' düşük kalaca~ınd~n, sektörde yaratılacak kat3a de0e-

rin yük~ek oranlarda gerçekleşebilece~i söylenebilir. Sek-

tbrde üretilen nal ve hiz::ıetl2ri~ her biri için (Mikro ~ü-

zeyde) katma değer hesaplanaıına gidilebilece~i gibi, tüm 

ı h . tl . . ( ... l 1 " - ' ) , 1 t c] " h ma ve 1 ızr.:ı.e er ı :;ın ı.'LaAro c..uzey:~e ae KCl :na SJer "e ... ap-

lanabilirf Di~er bir ayır8 da 1al ve hizmetler~ harca~alarını 

yönelte;:-ı tı .. ·ristlerin, yerli ve y2bancı olara:~ sınıflandırı-

larak he3a9lamalara gidilme3idir. 

r Tur i z::ı s cktc·rUn::Je; "dal;:r:J açıJan tt.~riz::ı sek.törü kat-

ma de(]eri hesaı;>lanırl:eı.ı, ur:,:!nin iç ve :iış turiz:n gelirle-

rinden hare~çet edilir. Bu yr.~·ntemde, turiz~.1 gelirleri üretir.:ı. 

(çıktı) olara~ kabul edilip, sekt~rel kat2a 3e0er oranı üre-

tL.:ı. de(ieri:ı.e UY·JUla':'laral::. :::.at".1a değer bulucıur" ( 36). 
/ __ , 

ae.saDla.:\aJa öncelH:le turistleri.n yc.p::uş oldukları 

harcaınaların turiz;;ı .Jcktc~rü için..: .. ::ı.e~:i c:l t sektörlere ( ula]ı:n, 

konaklama, e~lence v.b.) hangi oranlarda da~ıldı~ı bulunur. 

Böylece her sektbdi.n elde etti~i gelir tah.ün edilii:bilir. 

Sektör gelirlerine, ilgili 3ektörün katma de~er cranı uygu-

lanarak o ;sektbrde yaratıl ~:;n kat ·ıa de,]er bulunur. Sektbrleri:ı 

katma de~er raka~ları to9lanarak da, turizm sektörlinde top-

/ 

( 35 ) OW\LI -Tİ:IUR, (a. g. e.) , s. 7 6. 

( 3 6 ) O ,;:,ALI -'rİ:'.tU R , ( a. g. e. ) , , .J • 7 6. 
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lam kat~a de~ere ulaşılabilir. 

1) Dış Öde~eler Dengc~i Kavra~ı 

viz' ile yapılır. 0öviz, uluJlararası ö:le:ne gücüne sahip ol1n 

para cinsi·ür. 

Bir ül:::?'l.in belli ))ir dö::ı.2mde { ge!!.elli1:le bir yıl) 

~ . . 
üızme-c, 

ser:naye akıc.üarınJ<J.n ::::1o·j·an döviz hare:-;::etlerini gösteren tablo-

ya; dış ö1e~eler denge~i (öde1eler bil&nço~u) adı verilir. 

Tablo i~i a~a bölü~den olu]ur. 

i. Aktif Bölümü: Ül!:eye döviz girdi3i sar]layan l;:alem-

lerdecı. olu :;;ur. 

ii. '!?a c: if Bölü:Jü: U lke ~1en d.öviz ;ıkı'ğına nedGn olan 

kalemlcr~en oluşur. 

2) Turizmin Yeri ve Öneilli 

Turizm olayının üD~eler ara:nn:.:ia gerçe}deş::ıe .. -oi :1ii]er-

bir deyişle dış tcrizm harekbtleri; turi3tin ken1i ülkesi açı-

sından döviz talcbi,in, ziyaret etti~i ülke açıJından da döviz 

arzının art::ıa;ına yola:;:::.r. Bir ül;;::eye hem dış üı;:eler>:ien tu

riJt geldi~i, hem de o lilke1en di0er ülkelere turist gittigi 

kabul e~ilirse; bu turistik harek~tler ülkenin dış ödemeler 

dengesinin hem al(tif b<:üümünJ.e, hem de pa,sif bölü;nünde yer 
. ' 

~l~rl kalemiere yan3ıyacaktır. Turict ziyaret etti~i ülkenin 

milli parasını talep ederek, döviz arzedecek, böylece döviz 

girdisi sa~ladı~ı için ziyaret etti~i ülkenin 6demeler bilAn-

çosundaki aktif bölUmün artmasına neden olacaktır. Kenli ülke 



-42-

ekonoJi3in~en d5viz çıkı~ına neden olmasıyla da, kendi lilkesi-

nin ö:1e ıe.J.er bilançoJu:ıun pa.Jif böllinli.1ün artışına. neden olacak-

tır. 

Dış turiz:ün döviz arz ve talebini etkil(::yerek. ödeme-

ler bilançosunu olumlu yön:le etkileyebiL1e3i, bazı ~coşulların 

gerçekleş~e;ine ba~lıdır. 

-· ------ Döviz gelirleri elde edilirJ::.en yapılan döviz harcamala-

rının, elde edilen döviz g;:üirlerine oranı 1 • }en küçük olmalı-

dır. Yani; 

geliri iqi~ ~aa:la~ dHv~z harca~aları)4 olmalıdır. 
Dovı:Ez 0elırlerı 

Net turizm döviz gelirlerL'.in, bu geliri s.?,ğlayabilmek 

amacı:la ~illi para ile belirtilen toplam giderlerden fazla 

ol~aJı çerekliJir. Yani; 

(Döviz gelirleri~ ı 
~·oplam giderler}/ 

olr:1alıö.ır. 

___ Turizm::ı..::§;_ı elde edilen döviz gelirleri:ıin, söz konu,:;u ül-

J<:ede turizm -3ektörü bulun::Ja.;ıa;::>ı halinde getirece·)i dövizden 

daha fazla olJası 7erekli~ir. 

Bunun için de ;,turizm sektörUndeki (Döviz oelirleri) 

Toplam gi;~lerler 

oranının, ihracat se:::.törlo:::-inJe1:.i (Döviz ge~ ~rleri) ara-

Toplam gıcterler 

nından bUyük ol~a3ı gereklidir. 

1 Dış turizmin öde~eler bil~nçosu üzerindeki etkisi 

·somut olarak, tilke~in turizmden elde ettiği döviz gelir ve 

gider ı:1iktarlarıyla göcterilebilir. Ancak kambiyo :ner'çezle-

rinde işlem gören döviz ı·üktarı gerçek döviz arzından ge·:1el-



likle düşük kalmakta ve yurt dışına çıkan vatandaşlar yasal 

oL<ayan yollarla ülke :J.ı-ş.ına döviz ';;ıkararak. ç::rerçek rakamla:::,_.·.-.. --

rın istatistikiere geçmesine engel olmaktadırlar. Bu neden-

lerle de istatistiki veriler yetersiz kal~c:ıkta ve turiz~in 
öde ıeler bilg_nço.suna olan etkisi tam ve net :::üarak ortaya 

Dış turizm sonucu ortc:lya çıkan döviz gelir ve gi:~er-

leri Ulke~in ederneler bilAnçosunun hem aktif, hem de pasif 

bölümünün • görün:neyen işlemler • kale 1irıde yer alırlar. Ülke-

ler ara =ın.''.aki turizm hareketleri sonucu ortaya .:;ıkan ekono-
, ~ 

mik ili ~Jciler, birer dış ticaret ilişkisi ( ih:ı:;-acat-i thalat) 

ole,rak da ni telenebilirler. Bu nitelemeden Y'?la çıkarak tu

rizm harel~etlerinin dış ticarette yarattı0ı etkileri ince-

leyolim. 

3) Turizmin İhracata Etkisi 

Herhangi bir mal veya :hizme:t:in di(;er ülke veya ül

j~olercleki tüketicilere c:rze:Jtlmesi duru:7lunda bu ticari iliş-

ki;,m2l veya hiz:7ıetin üretildi~i ülke açısından ihracat ola-

rc:ık adlandırıL1aJ:::ta ve milli gelir eşitliğinde (X) kalemi 

içinle yer alm2ktadır. 

Turiz'rıin ihracata etkisi ik.i şekilde olabilmektedir: 

a) Turiz:-:ıin Görün:ıeyen İhracat Olarak Etkisi : 

Bir turist ziyaret ettiği yabancı ülkede çeşitli ihtiyaçla-

rını (ulac;:ım, konakla·.:ıa, yeme-içme v.b.) karşılayabilmek 

amacıyla harca~alarda bulunur. Bu harcamaların yöneldiği 

kişi veya fir8aların elde ettikleri gelirler bir bakıma ih

racat geliri gibidirler. çünkü burada da ülkede üretilen 
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bir mal veya hizmet yabancı bir tUketiciye arz ediliyor. 

Tek fark ise arz yabancı ttiketicinin tilkesinde de~il mal ve-

ya hizmeti tiretenin ülkesin:le gerçekleşiyor. Böyle bir ticari 

deği ?im re.s:ni olarak til~~enin dış ticaret lcayı tl arındaki ih-

racat (X) kaleminde yer almıyor. Elde edilen gelirler ödeme-

ler }::ıilançosu:mn a};.tif bcılü,1ündeki görünmeyen işlemler kale-

mine kayde:liliyor. 

b) Turizr:ıin Ek İ11rac'"'t Olarak Etkisi: Turizw milli eko-

nemi için bir ek ihracht ve dolayı;:.;ıyla milli geliri arttı-

rıcı yönde etkileyen bir kaynaktır. tilkelerdeki ekonomik ge-

lişme ve refah artışı, ve buna paralel olarak turizmin hızla 

gelişmesi; turistlerin yabancı ülkelere gitme e~ilimlerinin 

artmasına neden olmuştur. 

Deği ;ik ülkel12reJeyahat eden turL:;tler, buralardaki 

zorunlu ( ulc:şı:-'.1, kona];:la;;ıa, yeıne-içıne v .b.) harcamalarından 

başka harcamalar da yapmaktadırlar. Kişilerin turizm olayı-

na katıldıklarında "Nor-.1al yaçamını sürdürdü(,"'Ü yerde alıştı-

c'ından claha fazla harcama eöilimi içinde" ( 37) oldukları da 
~ ~ ~ 

göz önünde tutulur.ıa, turi;:.;tlcrin diger harcanıaları genel-

likle yapt~:ları s5ylencbilir. Bu harcamalar turiGtlerin 

zevk ve tercihlerinin yanısıra, ülkelerin özelliklerine gö-

re de~işik şekil ve boyutlarda gerçekleşmektedir. 

Turistin kendi ülkesi gelişmiş bir endüstri ülkesi 

ise; bu turist geliŞtE'kte olan bir ülkeyi ziyaret ettiğin-

de genellikle, antiJ;:a 1 hatıra eşya:Jı 1 ülke veya bölgenin 

özel el işi yapımı e~yalarını v.b. şeyleri talep etmektedir. 

(37) BARUTÇUGİL, a.g.e., s.ll. 
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Aynı turi.::;t dP~:er geli;;:-ai.ş bir endüstri ül]ç_e:Jini ziy:::ı.ret et-

tiğLı.de; bu kez :.:; eçimini i]d ülke ara :ıın~ıa uygulanc:m mevcut 

gümrük tarife3ini ve kotalorı da g6z 6nüne alarak yapar ve 

kendi ül~ce.sin.le bulunmayan veya gittiği ülkede daha avantaj-

lı olara}c elde edebilece·ji malları zevk ve tercihlerinin doğ

rultudurıda talep eder. 

Turistin ülkesi gelişmekte c lan bir ülT:e ise; bu tu-

rL;t geli·]-:ıi.ş bir endü::ıtri ülkesini ziyaret ettiğinde, kendi 

ülkesinde üretiL:ıe~ren, i tl1c:ıl edilmeyen veya i thal edilse 0ile 

vergi veya kotalar nec":'.eniyle :..ıatın alaaadığı endüstri _·:ıalla-

rı':"lı zevk ve tercihleri doğrultusunda talep eder. Bu turi;::;t 

kendi ülke3i gibi geliş~ekte olan bir ülkeyi ziyaret etti0in-

de mevcut 9ümrük tarifele::-i, kotalar veya iki ülkenin fakter 

yoqu·üuğu veya fakter fiyat'-.arındaki farklılı~'-12.r ne~~1eniyle 

kendi ülkesinden daha avantajlı bir biçimde elde edebileceği 

mallarızevk ve tercihleri doğrul tus1.mda talep eder. :Du ta-

lepler sonucu ortaya çıl:a:ı. harcar:ıalar da:.yine malın ü:::-etil-

diği ülke:.Ie yabancılara arzedilrc1ektedirler. B6ylece bir ih-

racat olayı ortaya çı1:raaktadır. Burada yapılan harca;nalar 

. ıı· ı· . tl' ~. ~ t"ı t . , ı ( ) 1 ı . ~ mı ı ge ır e:şı ıgı n:::ı.e uJce .ıi7! narcama __ arı c .:a e:rrınc.e 

gözükmekte ve ihracat olarak ac.1dedilmemektedir. Fa}:at har-

ca~alar kaleminin artışı yoluyla ~illi geliri arttırıcı bir 

et~d gc3ter:;1ektedir. Bu gelirler aynı zaz-aanda ödemeler:. ni-

lanço.nmun ak.tif böllir:ı;inje yeralan görünıneyen işlemler ka

ler:ıine kaydedilmektedirler. 

4) Turizmin İthalata El:kisi 

Ba~ka bir lilkede liretilen bir mal vey~ hizmetin, 
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diğer ~ir Ullcede talep ediLıeai duru:-:ıda; ·talep edilen ülke 

açısın·~~an bu ticari cle;2i;ıin ithalat olarak adlandırılır. i'lil

li g2lir eşitli~inde ise negatif işaretle (M) olarak g53teri

lir. İşarctinden de anlaşılaca=ı gibi milli geliri azaltıcı 

etkiye sahiptir. Turiz~in ithalata etkisi iki şekilde olur; 

a) Turiz:ün Görünmeyen İthalat Etkisi: 

Bir turist ziyaret ettiği ülkede çeşitli harcamalar

da (ula:ştırma, ko:1ak.la::ıa v.b.) bulunur. Bu harcamalarını, 

ken:li ülJ::.esin.'le elde et ni ş olduğu geliri ile yap.:taktadır. Ya

ni kendi ülkesiide elde ettiği, gelirini, bir başka Ul~~~~~ 

harcayarak; ziyaret ettiği ülke lehine bir gelir transferi 

yaratmakta~hr. TurL3t bu harcc:::masını dövizle yapabil eceğin

den kendi ülke ekonomL:dnöen dÖ'iliz r;ıJcnasına neden cl;nakta

dır. Harcama3ını yBnelttiGi ~al veya hizm~ti i3e yabancı bir 

ülJ<.:ec1e talep edere]c, orada tüJ:.et.~,1eJı:.te~Ur. 

Dik;~at edilecek olur.:;a ele aldığı;;uz :tur_ist.::i-r:ı i.ilke

si açı.::ıınd m bu harca2a bir i thalattır. Norr.ıal i thalattan 

farkı L:;e, mal veya hiz::ıctin yabancı bir ülkede tüketiliyar 

olması ve ~illi gelir eşitli0indeki (M) k~leminde gözillaesi

dir. ül::e vatan:Ja;ılarıncu yabancı ülkeleri ziyc:ı.rette harca

m~ya dönüştürülcn bu dövizler, ödemeler bil&nçosunun pasif 

bölümün:Je1d görü:ı:neycn i1lemler :::.ale;ninde yer.::ümakta.dır. 

b) Turiz~in Ek İthalat E~cisi: 

Turiot ziyaret ettiği ülke:leld zorunlu harcaraalar ve 

turistik harca~alarından başka harcamalar da yapabilmektedir. 

Kendi özellikleri ve çeşitli alternatifleri g~zönünde bulun

durarak yaptı~rı bu harcac-.ıalz:ır zi~raret ettiği ülke açı3ından 
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ek ihracat olc:.ra]ç adlandırılmaktaydı. Bu harca:Ttalar kendi ül-

. ı ı 1 ıı ,..:ı ı , . ı. .. ı .. ke3i açı.sın ~:'.an i:; e ek ı tha at o_:) ara-: a(~ a::ı.~,ırı anı ır. çunj:u 

yabancı bir ülkede üretilen mal, d~viz harcanarak talep edil-

~:ıekte ve bu yabancı mal turi:.:jtin ken:::1i ülk.e3ine getiril::ıekte-

dir. Böylece hem turi3tin }:endi üll:::e.3inden bir d~viz kaybı ol-

makta, hem de milli geliri azaltıcı bir etki yaratılm~ctadır. 

Ayrıca turistlerin ziyaret ettikleri ülkelerde tüket-

tikleri ~al veya hiz~etler3en; o ülkede üretil~cyip ithal e-

dilerek turistlere arzedilen mallar da ek ithalata da~il edi-

lebilirler. 

Turictlerin ziy::ıret ettikleri LUkelerde ellerindeki 

d~vizleri;-ı. nekadarını e}ç i thalata, ne~;:adarını göri...in::ıeyen it-

halata ayırdıklar ı ayrıca ül1c~ye re3rÜ olarak i thal edilerek 

turi>tlere arzedilen mallar ve turistik amaçla yapılan d~viz 

~demelerinin miktarları ayrıntılı 8larak bilinememektedir. 

Bu ne:lenle ülk.enin ek i tha.lat olarak çıktı~; ı h:ı.k\:ında bir t<::.h-

min ya);-:ıak dahi mümkün dei}il::.1ir. Ek i thalatta ~-:ie:T-:::ler bil~n-

çosunun pasi·f b~lü ıUnde1:i g~rünmeyen işlemler ~caleminde yer 

almakta.:iır. 

@ TÜRXİYE' DE TU~İZH ve ?ÜLLİ GZLİR 

--··ı }:-TuriS.tiJc Tüketim .Harcamalarib.:ı:n~Gelir Etkisi 

Türkiye' nin turiz:n gelirleri ( Tablo:l) de gösteri!-

miştir. Bu tablo incelen:liğinde görUleceği gibi, Türkiye'nin 

dış turizm gelirleri bir hayli dü:;ıüktür. Brüt dış turizm ge-

lirlerini Gayri Safi Milli Ilasılaya oranla1ı§ımızda % 04-06 
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( • ' . 1.-:ı ı ı . o •• 

gıoı o ~u~ça Kuçuk rakamlarla karşılaşmaktayız. 

(Tablo:l) Türkiye'nin Brüt Dış Turizm Gelirleri ve G.S.I1.H. 

Içinl~:i Yeri(Milyon Dolar) / 

YILLAR ·a~-s-.·rr.H. Brüt Dış Turizm Gelir. D ıs Tur. ,... 1 . 
G.s.rr.H.İ;oin. ' ue_ır. 

1974 30 507.0 
193.7 

0.0063 1975 37 598.0 
200.9 

0.0053 1976 40 980.9 
180.5 

0.0044 1977 49 027.G 
204.5 

0.0041 1978 53 604.0 
230.4 

0.0042 1979 52 452.9 
280.7 

0.0053 1980 54 179.4 
327.0 o.ooso 1981 54 454.0 
381.0 

O.OOS9 1982 58 881.0 
370.0 

0.0062 1983 :SO 824.0(1) 
408.4 

0.0067 1934 6L~ 290.0 (2) 
548.0 

0.0085 1935 67 568.8(3) 
600.0 (4) 

0.0088 
-

Kaynak: D.İ.E, D.P.T, K.T.B. İstati3tiklerinden derlen~iştir. 
(1),(2),(3) Sayıları l933'te% 3.3, l984'te% 5.9, l985'te ;; 5.1 

bUyUme hı~::.a ve cl.oların .Jabit de .. ;eri e3a;3 alınarak he.::>atJla;ı:nıştır. 

Di;Jer üli~elerde brlit dış turizuı gelirlerinin Gayri Sa-

fi L'lilli ~~asıla.la:!d payları; l\vusturya' da % 7. 9, İs :::ıanya' da 

% 3.3, Yunanistan'da % 4.3, Portekiz'de % 4.6, İsviçre'de % 3.6 

dır. 

Türkiye' de dış turizm gelirlerinin Gayri Safi Milli. 

Ha,3ıla içinc1eld payı önemli olmama3ına ra']men; marjinal tüketim 
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eğiliminin oldukça yüksek olma:Jı, brüt dış turizm gclirleri:ü 

Türkiye açısınc3.an öncc:üi bir pot<:msiyel haliine <Jetir:nektedir. 

1930 yılında yapılan bir araştır;nada Türkiye'de yapı-

lan turistik tüketim harcamaları ş6yle sınıflandırıl~ıştır(Tab:2). 

·----···········-·····----·····--·····-····--················ --···········-··········---- :---~ 

Turistik Tüketim Geeeleme ·.Yapcı._!1lar ::...~ Günübir-1 Bütün 1 
i .. ··-· ···-·- -·····-·· ..... ········----·--- ' • . 1 

Tipi i Y~bi. 1 Yerli . 'l;oplam liJ:çiler Turı:.~tt 
· , Tur sto.Turıst. • . · ı 
•----------------j- . + .... . .. --~ ····-··----------- ----· --·-·· ·----------·-·--ı 

1 

IZenakl ama 
i 1 

20.1 ı 23.1 18.2 

Yiyecek-İçecek 23.3 30.2 

Yerel Ulaştırma lL:. 7 23.1 

Alı;-veriş 20.6 17.8 

Eğlence 18.3 10.7 

21.3 4.1 

28.6 22.0 

17.5 33.9 

19.8 26.2 

12.8 13.8 

1 
29.9 i 

15.0 

19.9 

15.1 
----· --- ....... -·-··-· -··· -····-·-····-··----- -- -----·- - ········-----------------. 

T09LAH 1oo.o 100.0 100.0 100.0 100.0 

Kaynak: Turgut VAR- Alp TİBUR, 'Kuşadası ve Çeşıne Turistik 

istas}'O:l.larında Bölge .. :el Turizm Çoğc:l tanları • , ( Yayınlanmamış 

araştırma), İzmir, 1980. 

Tablo incelendi~inde yabancı turi3tlerin yerel ulaş-

tırrna dı~ında tU~ harca~alarını dengeli bir ~a~ılımla da~ıt-

tıklarını görüy0ruz. Yer-::::1 ulaştır:aa yUzde.:;inin dü.:ş.üklüğü ise 

yabancı turL;tlerin ülk.elerinden yc:ı direkt eleırak turizrc1 yö-

relerine git;aelerin::3,en veya çoJ;: küçük bir u.laşırn sonucu turizm 

yörelerine varmaların:J.an kaynaklc:mnaktadır. Yerli turistlerin 

harcamaları i.::.. e dalgalı bir daÇılı;n gö::::tenıektedir. Konaklc.:-na 

hiz;netleri he~rcarnalarının düşüklüğü L3e daha kalite >iz yerler-

de kçlı:ıma3ınc.an, alışvc~riş ve eğlence harcamalarının düşük-

lüğü i::>e yiyecek-içecek J-:.aleminin fazlalığın:;~an kayna1:lanmak-

tadır. Yabancı turistten daha fazla yerel ula-şım hizmetlerin-
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den yararla~an yerli turistin, yerel ulaştırma harcamaları 

da yabancı turistten yakla:;;ık % 9 daha fa:.~ la cl.oaktadır. Gü-

nübirlikçiler için belirlenen % 4.l'lik konaklana harcaması-

nın nedeni; günübir.~ikçi turistlerin konakla~na işletmelerin 

çeşitli hizmetlerinden (plAj, restoran, bar v.b.) yararlan-

naları ür. 

Türkiye • ·J.e "marjinal tüketim eğili~ni 1983 yılı için 

O. 752"(33), ";?aranın devir hı;zı;ı.ı gelLş;:ıekte olo.n ekono ıiler 

için 5 olarak" ( 39) kabul e.:lerek hesapla:nalarda kullanaca;ız. 

~imdi yabancı turist '!erin 1933 yılı~-ı-::taki 600 milyon 

dolarlık turistD~ harca;nalarırun yarataeaç-'ı dolaysız ve dJlay-

lı g'~lir et:.::L>Lıi he3aplayalı:n(Tablo:3). 

('Tablo: 3) Turistik Tüketi·n Harcamaları:.un Dolaysız ve Delaylı 

Gelir Et}dsi ( t1ilyon Dolar) 

. ·ı···------.. -····---------· .. ------------·· -------····--~---· ---- . 

Turistik Devir Dönemleri _ _, _____ ·-----------·-· ---------------
Tük. Tipi 

ı 2 3 
----------------

Konaklama 138.6 138.6 104.2 

Yiye-İçecek 139.8 139.3 .ıo5:ı 

Yerel Ulaş. 88.2 88.2 66.3 

Alış-veriş 123.6 123.6 92.9 

Eğlence 109.8 109.8 82.7 

'TOPLAM 600 600 ft31.2 

4 

73.4 

79.0 

49.9 

69.9 

62.1 

339.3 

5 

58.9 

59.4 

37.5 

52.6 

46.7 

255.1 

Harcamalar 

Toplamı 

518.7 

523.1 

330.1 

462.6 

411.1 

2245.6 
-··-··· ... -·- ·---------- ... -------------· ..... 

Görüldüg~u" gı'bı' hQQ m,ı'lyon 
J dalırlık harcamanın, do-

laysız ve delaylı gelir etkileri toplamı 2245.6 milyon dola-

( 38) OLALI-Tİ:·IUR, a.g.e. 
1 

s.6l. 

(39) OLALI-Tİ:·1UR, a.g.e. 
1 

s.61. 
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ra ulaş:ıaktadır. İlk harca:na miktarının nihai etkisi yakla-

şık 4 k~tını bulmaktadır. Bu hesaplama 'Turistik Gelir ~ar-

panı', for:nülüyle de yapılabilir. 

k: l-t 

1-c+m 

t: 0.03 

c: 0.752 

m: 0.014 

{40) 

(41) 

m: CT85 -CT84 

Yas - y84 

m: 324.9-277.0 

67568.8-6~·290.0 

Değerleri for:1ül::.leki yerlerine koyalım 1 

k: 1-0.03 

l-0.752tO.Ol4 

AY: k.YT 

AY: 3.70.~. 600.0 

: ~ : 3.70 
0.262 

AY: 2220.0 milyon dolar olacaktır. 

: 0.014 

Görüldüğü gibi SOO milyon dolarlık brüt ,_:h-? turizr.1 

geliri harca:nalar kanhliyia ekono:;ıiye dağılarak 1 nihai ola

rak 2220. O milyon dolarlık bir gelir yaraL:ıaktadır. Yani ı 

dolarlık turizm geliri 3 dolarJan fazla nihai gelir yarata-

bilmektedir. Sonuçta turizm gelirlerimizini ekonoıik dola-

şıma ilk girdikleri miktardan yaklaşık 4 kat fazla gelir et-

kisi yarattıklarını söyl~yebiliriz. 

2) Turistik Yatırım Harcamalarının Gelir Etkisi 

Türkiye'de turistik yatırım harcamaları, toplam i-

çinde dü.:;ük oranlarda ve düşük miktarlarda. oluşmakta:hr. 

(40) VAR-TİHUR, a.g.e. , s.28. 

( 41) Harjinal tüketim e(rilLü rakaı.mı, tem;:;il kabiliyeti ba
kımından 0.732 alınmıştır. 
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Bu durum turistik yatırım harcamalarının yarattı§ı gelir 

etkisinin de az olması sonucunu do9ur~aktadır. 

Turi:::;tik yatırımların, toplam sabit sennaye yatırı,u-

ları içindeki payını (Tablc:4) den izleyelim. 

(Tablo: 4) Turi:Jtik Sabit Ser:1aye Yatırımlarının, Toplam Sabit 

Sermaye Yatırı:nları İçindel-d Payı 

.Pl~m Dönemleri 

Birinci Plan Dönemi (1963-1967) 

İkinci Plan Dönemi (1968-1972) 

Üçüncü Plan Dönemi (1973-1977) 

Dördüncü Plan Dönemi(l979-l983) 

Beşinci Plan Dönemi (1985-1989) 

Turistik 3abit Serma. Yatırm 
Sabit Sermaye Yat. İçin. Pay 

% 1.3 

% 2.0 

% 1.2 

~~ o. 9 

Kaynak: D.P.T. Be:ş yıllık Kal:un.ıa Planları. 

Tablo incelenJiğin:1e turizme akan .sabit ser :ıaye ya-

tırırnlarının, toplam içinde ortalama olarak %1 paya sahip 

olduğunu söyleye~üliriz. Özellikle son yıllarda turizmde bü-

yük g:2li ~melerin be;:len-tL;i il~c:, Beşinci Plan Dönemi·:-ıdek.i % o. 9 

luk sabit se:cnaye yatırım oranının dü ]ÜklüğU amaçlarla, uy-

gul amaların ·:;elişkisi olarak ni tele::ıebilir. Turiz:n arzının 

yeter.3iz dtizeylerde olması, ek3ik kapasi telerin olmaması gi-

bi sapta11alar, bu yargımızı güçle:ıdirmektedir. 

1935 yılı toplam sabit :.:;er.naye yatırırıları cari fi-

yatlarla 5.442.0 mily~r TL'dır.Bunun ortalama olarak% l'inin 

turizme aktıjı kabul edilirse, 1935 yılı turistik sabit ser-
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mayG yatırı~l~rının yaklaşık olar~: 54.42 milyar TL. oldu~u 
söyle,ıebilir. 

AY: K. AI 

I'C:~ idi 
AI 

.. V 

K: ... 84 

y ()4: 
D· 

18.374.8 

y85: 27.715.2 

27.715.2 -Y· ". 
5!:-42.0 -

AY: 4.14 

yazılalilir 

::-ıilyar TL. 

milyar TL. 

18.375.8 . 4.14 . 
3.190.4 

54.42 

AY: 225.2 milyar TL. olmaktadır. 

I84: 3.190.4 r;ıilyar TL. 

Ig5: 5.442.0 milyar Tli. 

54.42 milyarlık yatırım h~rcaması, 225.2 ~ilyarlık 

gGlir yaratmakta3ır. Oran olarak 4 katı artış yaratılması 

sözkonusudur. Fakat miktar olarak yatırımların azlı~ı, gelir 

etkisinin de illiktar cl2ra:: az olması sonucunu dozur iC.ktadır. 

B- TÜR!:\İ.:!E ı DE TUI:\İZNİN IZATI:A DEÖER ETKİSİ 

Turizm sekteründe yc:.ratıla~ı J:;:c;ıt:ma::: deÇerin hesapla-

nabil~esi için ~zellikle yeterli ve sa~lıklı verilerin var-

olması gerekir. TUrkiye ı de iç turizrae ilişkin yeterli veri 

olmadı~ın~an; dı~ turizm gelirlerini, tiretim de0eri olarak 

ka:Oul elerek he::;apla~:12larda kullanacağız. Hesaplamada ihti-

yaç duyacağı.nz ::catma değer ore;nlc:,rı i.3e 1977 yılında yayılan 

bir ç2lışma:la şeyle ·ulun,mştur (42). (Tablo:5) 

( 42) Alptekin ORI-Im~-Ahter KRAL, 'furizm Sektörlinde iCatma DeQ-er 

Hesabına İlişkin Bir Yöntem Ça

lış~ası, K.T.B Araş. ve DeJer. G t•" ~ 
en •. ·.uc.. Yayını, No: 22, Ankara, 1977, s.ıo. 



(Tablo: S) Çalışma::'.,:c; I<ullanılan Sektörler, Girdi-Çıktı Oran-

ları ve Katma De~er Oranları 

Sektör Nö: Girdi-:-Çıktı Ka tma De<~ıe:ı::: 
Oranı·· 

Sektör Adı O rJ. nı 

ı Toptan ve Parekende Tic. 0.1192 0.<3808 

2 LoJcanta, ~ieyhane, B irahane 0.5842 0.4158 
3 ~·(ebapçı, Köfteci 0.5002 0.4998 
4 Otelci 0.3643 0.6352 
5 l?astacı,Tatlıcı,Dörekçi 0.6450 0.3550 
,.. 
o 

0.4314 0.5686 
7 Di~er Kara Ta~ıması 0.3344 0.6656 
8 Denizyolu Taşıması 0.4124 0.5376 
9 Havayolu Ta]ıması 0.5670 0.4330 

Kişisel ve Mesleki Hiz. 0.1869 0.8131 

taşı.:nası tc .~·lam ola:!:" ak düşü:.1ül:nü] ve yerel ulaştırma 

için ~ullanılacak kat~a Je~er oranı 0.6473 alın~alıdır. 

2) Tablodaki 2,3,5 ve 6 nuTiaralı 3ektörlerin toplam kat-

ma de0er oranları 0.4417 olarak bulunnu1tur ve bu oran 

• ı • ı ı ı • • , ll ı 1 yıyeceK-ıçece;.;: narca:.1a...:..arı ıçın ~->.u a:;,ı_2.ca,:;:tır. 

Turi3tik ttiketim tipi ayırım, harcamalar i~inde ge-

çerli kabul edilebilir. Öyleyse; ya0ancı turi_;tlerin Türkiye' 

deki harcanaları':"lın dağiLı:::u oranları şöyle gerçekle;;ecektir 

(Tablo:G). 
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(Tablo :6) Yabancı Turi 3tlGrin Turi3tik 'rüketim .=-larca.:aları-

nın YL1zdG Dağılımı 

Turistilc Ti.H~etim Tini 
Yüzde Daqılı:nı 

Konaklama 
23.1 

Yiyecek-iı:;ecel( 
23.3 

Yerel Ula:ıtırma 
14.7 

Alış-veri;; 
20.6 

ECrle~ce 
18.3 

TO?Ll\..H 
lJO.-

I"aynak: VAR-Tİ:I:JR, a.<;J.a. , İzmir, 1980 

Ji~di de bazı var3ayı~lara dayanılarak bulunan; l1ar-

camaların yüzde da0ılı~ı oranları ve sekt~rlerin kat~a de§er 

ora:,--ılarına dayanarak Tür::dye' de 1085 yılı:1d-.:ı d:r:ş turizm ge-

lirlerinin yarattı0ı katma de~eri hesapla~aya çalışa!ı~ 
(Tablo:7). 

(Tablo :7) ır:J.rkiye 'de 1985 Yılın:ia Dış Turizm 8elirlerüün 

Turistik 

Tüketim 

Tipi 

Konakla:na . . 
Yiyecek-İçecek : 

Yerel Ulaştırma: 

Alış-veriş 

E~lence 

TOPLAN 

. . 

. . 

Yarattı~ı Katma De~er 

1985 Yılı Dış 

Turizm Gelir

leri(mil.cbl.) 

600.0 (X) 

600.0 (X) 

600.0 ( , .. ) 
-''-

600.0 (X) 

600:~0 (X) 

Harcamaların 

Da(rılır:n 

0.231 (:c) 

0.223 (X)' 

0.147 (X) 

0.246 (X) 

0.183 (X) 

Katma 

De~er 

Oranı 

0.6352 

0.4417 

0.6473 

0.8808 

0.8131 

. . 
: 

: 

: 

: 

Katma 

Değer 

(mil.dol) 

88.0 

61.7' 

57.0 

108.9 

89.3 

4·04. 9 
'.• 
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1985 yılı için tahmini dış turizm geliri olan GOO 

milyon dolar, turizm sekt~rUnde yaklaşık olarak 404.9 milyon 

dolarlık katma dec(<::r yarat:naktadır. :.Şimdi de toplam katma 

deQeri, dış turizm gelirine ora.:.1layarak sektör düzeyinde 

ve toplam olarak hangi oranda Jcatrna de~er yaratıldıGını göre-

lim(Tablo:8). 

(Tablo: 8) TürJ;:iye' de 1983 Yılı Dış Turizm Gclirleri.:1in I-\atma 

Deôer Etkisi ::; 

Turistik 1985 Yılı Dış 

TÜketim Turizm Gelir-

Tipi leri (mil.dol) 

Konaklama 600.0 

YiyeceJ;:-İçecek 600. O 

Yerel i.Haştırı;-ıa 600. O 

Alı.ş-veriş 600.0 

E~lence 600.0 

TOPLAI·1 

Sektörlerin 

Katr;ıa Değer 

Payı(~il.dol) 

88.0 

61.7 

57.0 

108.9 

89.3 

sektörlerin 

Katma Değer 

Etkisi 

0.1467 

o. 1·)28 

0.0950 

0.1815 

0.1488 

0.6748 

Tabloda görüldüğü gibi konc.ı::la::m .:.;eJ.;:törü yarattığı 

88.0 milyon dolarlık gelirle toplam katma de)er etkisinin 

0.1.('.67'sine sahiptir. Demekki konaklama işletmeleri 88.0 

milyon dolarlık kat~a de~er yaratmıştır. Bu hesapla~a sonu-

cu ele aldı~ı~ız i=let~e gruplarından alışveriş i~letmele-

ri grubu; lOS. 9 nilyon dolarlık katma ::leğer ve O. 1815 'li}: 

kat~a de~er etkisi~ile ençok paya sahiptir. Turizm se~törü 

topla~ olarak 0.6748'lik ~atma değer etkisine sahiptir. 

Ele aldığı~ız be~ grup için hesapladığımız 0.6748.lik 

d J • • d . ı . ı . . ı~ - • d 1· • kat8a eğer ettısı; ı~ turızm ge ır-erının a~onQJı e~ı 
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da~ılımı so~ucu yarataca~ı yeni katma de~er etl:ileri ve 

ele alda~ı§ı~ız di~er turizm işletmelerinin yaratacakla

rı katma değer etkileriyle, Devlet Pl~nlama Teşkilatı ta

rafın3an hesaplanan ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma PlAnının 

hazırlıklarında kullanılan 0.75 rakamına ulaşabilecektir. 

Bu yüksek katma deÇJer etk.i:3i, turizm sektörünün 

milli gelirin oluc;umunda c~ne:·üi ;)ir paya sahip olabilecek 

potansiyele ula~abilece~ini gösterir. 

Türkiye gcliş;;ıekte clan Ül]cı::ler grubunda yer alma};:.:..- · 

tadır. Bu nedenle de ekonodsinin gelişebil Jesi için gerekli 

olan teknolojiyi ve knm·.'-how bakı:ıın:'.an varolan eksi~dikle

rini giderebilmek için a~ır ithalat faturalarıyla karşılaş

r:ıak durm.ıun·ia ]::.almaktadır. İthalat kaler;ıinin bu fazlalı~ı 

ne~eniyle dış ticaret dengesi sürekli olarak pegatif de

Gerler 2lmaktadır. 

Turiz·:ı.in Türkiye' de dış öde;·:1eler denge~dne olan 

etJ;:ilerini net ;:>ir biç::i::ı:le deÇıerlen:'lir:nek mümkün olmc.makta

dır. ÇünJ~ü dı~ turizm gelirlerinin elde edilmeJinde milli 

parayla ve döviz cinsinden yaıılan giderler bilinememekte

dir. Bu ise değerlendir::1eyi gLiçleştir:·,ıektedir. Ayrıca yurt

dışı seyahatlerde vatand.cJ.;:ları~ V~' ülkemize gelen yabancı

lc:xın re::.;~ü clc.rak gözükme:ı'en döviz hareketlerine başvur-

ması da net bir değerle:1dir:ne imkAnlarını kısı tlamaktachr. 

Fakat dış ticareti dev:u1lı açık veren bir ekonomiye sahip 

olmamız, dış turizm gelirlerini dış ödemeler denge3i açı

sından öne,:ıli kılit~aktadır. 



(Tablo: 9) Tlirkiye'nin Dış Tur~zm Gelir Ve Gi:erlerinin; İhracat Geliri, İthalat 3ideri ve Dış Ticaret 
,., . --~ . ı· ,.... . , ı . ı- . u -
uenge~ı ~ın_e~ı ~afı 

Dış Tur. DJ. ş. Tur. DJ.] Tur. Dış Tur. G::::lirle. Sicler. Gelir. Dengesi. 
İhracat İtlı0lat D ~ re. ıric. Den. 

Dış Tur. Dış Tic. . ı~ .ıc. i-;. ~)ayı Den. Ora 
Dış 'I'ur. Iç. r-ay ı Dış 'I'ur. Iç. Payı , ~. 

Dengesi Giderle. Deüge..,ı 
İthalat ( ,,, ) İhracat Gelirle. /<) YILLAR 

ı ı ı 

1973 1317.1 171.5 13.0 2099.0 93.0 4.4 
i 

-781.9 21.9 78.4 lO. O -1974 1532.2 193.7 12.6 37:)7. 6 P-51. T 4.0 , 
8 r. - 41.8 ·ı.8 i -22-<'-0.0 • .> 1975 1400.1 200.9 . 14. ·1- !J-7 33.7 !154.9 3.2 

~ -3338.6 6.0 -1-5. 9 1.3 : 
1!-.0 1976 :1950.0 l8L1:. 5 9.2 5128.0 207.8 

-3168.0 5.7 -27.4 

i 

-0.8 i [1753.9 204.9 11.7 .379:1.3 268.5 4.6 , 

-1.5 

1977 
-4042.4 5.1 -63.6 

10.1 4599.0 102.4 2.2 1 
1978 22J8.2 230.4 

-2310.3 10.0 127.9 ı 5.5 i 
ı 1979 22Gl. ~ 280.7 12.4 5069.4 95.0 1.8 

-2308.2 1o.o 185.6 1 
6.6 

ı 1980 2Jl0.1 326.7 11.2 76(·7.3 '114. T 1.'3 
-4757.2 6.9 211.9 

1 

0.1 1981 :4701 331.5 8.1 8933 103.3 1.1 
-4231 9.0 273.3 6.5 '5746 370.3 •'). 4 ' 3734 108.9 1.2 1 

8.7 
1982 

-293] 12.3 251.4 1 
i 

ı 411.0 7.1 : 9235 127.3 1.3 ı 

1983 5725 1 

-3507 11.7 283.7' ı 8.0 i 
ı 1984' 7134 5l18. o 7. T :15757 277.0 2.) 

15.5 271.0 ı 
7.6 ! -31123 

1 
1985 7958 600.0 7.5 .11343 324.0 2.3 

;-3385 17.7 276.0 1 8.1 

Kayna!~ KUltür V':_' Turi::::Ctı DhLarılı<"'rı V" Devlot İsta~~i:Jtik ±nGtitUsU 'n:_in İstatistikleri 
ı ... 1 

1 
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Türkiye'nin ihracat gelirleri ile, ithalat gider-

leri ve dış turizm gelirleri ile dış turizm giderleri (Tab-

lo:9) de: gösterilmi:;;tir. Tablo ile ilgili açıkla:nalar ise 

şöyleelir: 

~- Türkiye' nin Dış Turizm Gelirleri ve Dış Turizm 

Giderleri 

Dış turizm dengemiz 1973-1985 döne:-ünde genelde ge-

lirlerimizin fazlalı~ı sonucu pozitif de0erler almıstır. 

Yalnızca 1976-1977 yıllarında dış turizm gelirleri~iz gi-

derleri~izi karşılaya~amıştır. Bu sonuç~ bu dönemde dış tu-

rizm giderlerinin, dış turizm gelirlerinden fazla miktarda 

artış göster~esinden kayn~~lan~ıştır. 

1978-1979 yıllarınd~:i dış turizm giderlerimizin azlı§ı 

dış turizm deng-esinin pozitif artış göster1esine neden ol-

mu} tur. 1·.:'80-1985 döne ,1inde ise dış turizr:c gelirleri.'iizdeki 

artış nedeniyle dış turizm dengesi artan Diktarlarda fazla 

ver::1iştir. Oluüu bir geliş:ıie olarak değerlendirilebilir. 
;.;>·--·· 

2) Türkiye'nin Dış Turizm Gelirleri ve İhracat Ge-

lirleri 

TÜrkiye'de 1973-1980 yılları arasında dış turizm 

gelirlerinin, ihracat gelirleri içinjeki payı 1976 yılı ha-

riç tutulur3a ortala::ıa olarak % 12Tl4 arasında değişr:ıekte-

dir. 1976 yılında ise hem ihracat artmış hem de dış turizm 

gelirleri azalmıştır. Bu nedenle oran % 9.2 olarak gerçek-

leşmiştir. 1931-1985 yılları arasında ise dış turizm gelir-

lerinin ihracat gelirleri i·:;indeki payı % 7-8 'lere düşmüş-

tür. Bu dönemde dış turizm gelirlerinde azalma ol::ıaına~;ına 
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rağmen ihrc.cat gelirlerinin önceki dönc:me oranla ilciye kat-
ı . ı. ~ .. "] } ı anaraK arLmacı, oranın OU]U~ ca masına neden olmuştur. 

3) Ti..irl:::iye ı nin Dış Turizm Giderleri ve İthalc:t Gi-
derleri 

Dış turizm giderlerimizin 1973-1977 döneminde, itha-

lat giderleri içindeki payı % 4 civarında c~Ju~tur. 1978 yı-

lında döviz tahsisi ve i.U::e: dışın2. çıbna kı sı tlan:nış, i tha-

lat giderleri artmıo ve turizrnin payı % 2 civarına dtiş:~Uş-

tUr. 1979 ı da da aynı du::::-u:n gözlenmiş ve 1980 sonrası i tha

lat gi::::1crleri için=1e dı;;; turizm <Ji:::"lerleri:-.ıizin payı % 1. 5 ı 

lere dUş ;ıtiştür. Bu dü ;:üs i thalat gi·::.:1erlerimizin artışından 
kaynaklan:nıştır. 

4) 'I'Ürl:::iye ı nin Dış Turizm Gelirleri ve Dış Ticaret 

Dengee i 

Dı§ turizm gelirlerinin dış ticaret dengesi içinde-

ki payı, 1973 yılınia % 21.9 ile en yilksek orana ulaş~ıştır. 

197..::-1977 dene ünde i·thalat kalemindeki c:-.rtış dış turizm 

gelirlerinin payını % 5-8 oranına dtiştirmüştür. 1978-1979 

yıllarında ise ithalat miktarlarının aynı kalması oranı 

% lO'lara çıkarmıştır. 1980 ve l98l'de dış ticaret açığının 

ikiye katlanması sonucu, dış turizm gelirlerinin artmasına 

ve dış turizm dengesin:leki pozitif artışlara rağmen dış 

turizm gelirlerinin, dış ticaret dengesi içindeki payı 

% 6.9 ve % 9.oııara cEş:nüştür. 

1901-1985 dönc@inde dış ticaret açı0ında genel ola-

rak bir c:.:zalr:ıc: eğilimi görü~::ıüştür. Dış turizm gelirlerinde 

kaydedilen artışlar, bu dönemde dış turizm gelirlerinin dış 
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ticaret denge-::;i içindeki payının % 12-15 civarına yük.se1tmiş
tir. 

5) 'lurkiye • nin Dış Turizm Dengesi ve Dış Ticaret 

Denge cı i 

1973-1985 d~ne~inde iki yıl hariç (1976-1977), dış 

turizm denge~inin dış ticaret dengesinde ortaya çıkan açıkla
rı gidermeye çalıştıklarını s~yleyebi1iriz. 1976 ve 1977 yıl

larında dış turizm dengesi, dış ~de~eler iengesindeki toplam 

açığı % 1 dolayında arttırmıştır. Dış turizm denge.si:::ün, dış 

ticaret dengeaindeki açıJ:ları giderneye yöneliJ: katkısı 

1973 yılında /6 lO ;ile en yük:3ek orana ulaşmıştır. 1974-1979 

döne:ninde ise 56 08 ile % 6.6 oranın:Ja de~"cfşmeler g~stererek 

oldu}:ça ::'.üşük seviyelerde bir etkile;:ıe :sözkonw:.;u olr.m~tur. 

1980 yılın~a ithalat giderleri ve dış ticaret açıtında mey

dan gelen patlama dış turizm denge.:>irıin, dış ticaret denge

sine olan olumlu etkisini % Ol dola.yına ka~l.ar d:_::şürmüşt-L:ir. 

l981-1S85 Cöne1inde ise ihracat gelirlerindeki artışlar ve 

dış ticaret açıklarının bir ::1iktar azal:tta:::ı sonucu; ~1ış 

turizm ::.1enge.::;inin, dış ticaret denge:::: ine et~dsi ;'~ 6. 5 ile 

% 8. 7 ara.:;ında değişen or anlara yükselerek olumlu bir ereliş
me ortaya çık:nıc:;:.tır. 

6) Türkiye'nin Dış Turiz:n Gelirle::::-i, Dış Turizm 

Giderleri ve Dış Ödemeler Den:;ec.i 

Türkiye' nin dış turizm gelirlerinin, toplam dövi'z 

giri-::i ~ÜJ;;:tarına ve dış turizm giderlerini de toplam döviz 

çıkışı ··ıiktar·.na oraniayarak dış turizm gelir ve giderleri

nin, dış ödemeler dengesi içind~ci paylarını bulmaya çalı-
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;<alım. 

Dış turizm gelir ve giderlerinini toplrun dBvi2 giriş ve çı-

}aş ;ni;\:tar1arına oranları (Tablo: lO) ı da g5:; terilmiş:tir-:;. 

(Tablo:lO) Ttirkiye'nin Dış Turizm Gelir ve Giderlerinin Top-

lam D5viz Giriş ve çıJ:::ış Hi:::. tarları İçin:1eki Payı ( Nilyon Dolar) 

YILLAR 

1973 

1979 

1930 

1981 

1932 

1983 

1984 

1985 

Top. Döviz 
Giri'şi 

3321 

6636 

9335' 

11290 

11794 

11806 

13'375 

15259 

Dış Turizm 
Gelirleri 

171 

326 

381 

370 

408 

543 

600 

Turiz:nin 
Payı.f%) 

5.0 

2.5 

3.3 

3.3 

3.1 

3.4 

4.0 

3.9 

Top. 
Döv. 

3321 

6686 

98Gj 

11290 

11794 

11806 

13675 

15259 

Dış 

Çık. Tur. 
Gid. 

93 

95 

lll 

103 

109 

127" 

277 

324 

Kayna;·;:: D.:ı?.T. 1 D.İ.E. 1 K.T.D., Hazine V·2 Dış 'l'icaret Hüş-

Turizmi 
Payı (% 

2.8 

1.4 

1.1 

O C) 
·~ 

0.9 

ı. o 

2.0 

2.1 

teşarlı0ı İstatistikleri~1en Derle~~iştir. (Toplam döviz gi-

de eklen;niş ve ra>arnlar yuvarl2l-:l2.ştırılmıştır. ) 

•:ra~:::ılo ine ?lendigLı_1_e ı:::i.irkiye • ıin dı :ş turizm gelirl:::·-
• • .ı- ı :ı·. • •· •. •. •. • 1 ı . 

rının '- -P a;-:ı eı.c.vız gırı..şı ıçı:1 .. e,:.ı payı; 1973'de% 5, daha 

sonraki 1979-1985 d5ne~inde ise % 2.5- % 4 araJında degiş 

rrıe'!ctedir ~ .. Genel olara::<:. son yıllar için % 3. 5 ı lik. bir et~d-

nin olduğunu :Jöyleyebi li c:.- iz. Bu oldukça dtişük bir oran:~hr. 

Çlinkti turizmi gelişmi:; V•sya turizm olayını bir döviz kayna-

Oı olarak gören di~~r tilkelerde bu oran %:5;10 arasında de-
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ği ş:nektedir. Dış turizm giderleri;nizin toplanı gider döviz 

çıkış miktarı içindc:;~:i payı 1973 'de % 2. 8, 1979-1985 döne

::ıinde L;e genelde % 1.5 civarındadır. Bu diişük oran Türk tu

rizrnLün öde:-neler bil~nço:~tiıha et:::ileri bc.kımından olumlu bir 

durum olarak değerlen::J.irilebilir. 



ÜçüncU IZısım 

'I'UR.İZI'l ve El'~FL:"\SYON 

Turizm olayının yarattığı eJ:ono:ük akımlar ile fi-

yatlar ::;ıe:1el seviye::>i ve enflasyon arasında bir et1:ileşim 

3Öz~:onusu olrc:akta:.1ır. 

'l,uriz2 olayına katılanların yaptı::ıar:ı.. tü~:etim har-

ca aları ve eko::ıo;:ı:i..deki turL.:tiJ: :z'c:;tırım harcc:.;-,1aları; ülke-

de topla-n talebin artı~;ır:a yol açabilir. Bu. artış ile top-

la:n t::.lep topla::n arzdc:n fazla ol ursa 1 e3wno~cıi::1e fiyc.tlar 

genel seviyesi yükselir, di~er bir deyişle enfla3yon ~aş 

gösterir. Ülke ekc:ıo·üsinde ortaya çıkan fiyat artışları 

turizm ~~:;_t~rUnd~ci nal ve hizmetlerin de fiyatlarını art-

tırac~c; bu da yabancı turi3tlerin başka tilkel~~i tercih 

etr.ıeleri 1 verl i turistlc::rin de turizr:ı "cale;)lerin: kıs::ı.ala-
~ -

rı veya dı:} i.5lkeler ai t:ıet:<:;J:;i,3onuçları nı aor;ura::ıil ecektir. 

Göri.il :Jji-C'ü •:;ibi hem turi.z::ün enfla:.:yon üzerine, he:::1 de enf-

la::;yonun turizı-;ı üzerine etkileri ,_;özk.::ınusu ola!:.ilmektedir. 

Turizm olayının her geçen sUn gi::J.ereJ~ gsliç:nesi ve 

buna ba(jlı olarak: turizr:ı talebinin art:~·lcdı; kısa Jöneı:ıde 

turizra arzının bu "'rtı:::;c. cC?vaı) vere.:1e::ntsi ne::S'.eniyle enfla::;-

yon ortaya çıkabilr:ıektedir. 

A- TURIZ:~Il~ TALEP El-JI?Z.,l\JYOlW YARATI'1ASI 

Turiz::ı arzı e:::;nek değildir. Arz e~me~;:liCrLıin düşük 

ol:;ıası ı .., • . "' 
,;:,ı;J a a.one:n::::ı.e arkın arttırıla:na:nası 3onucunu doğurmak-
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tadır. Turizm talebi arttığında; e.:mek olmayan arz nedeniy-

le, ortaya çıkan bu ek talep fiyat artışlarına neden olabil-

mektedir. 

Fiyatlar genel seviyesinde meyiana gelec~t bir artış 

bireylerin satın alma güçlerini; bulundukları gelir grupla-

rının c:ıeviyelerine ve elde e-ttikleri gelirin türüne göre 

farklı biçimlerde etkile2ektedir. Kişi ~düşük'gelir 1 iiler;-

veya ı sc:ıbi t gelir ı liler grubunda i.se fiyat artı.~larından 

fazlasıyla etldlen;;-ıe1~te, geliri ile ancak ı zorunlu ihtiyaç-

lar ı ını karşılayabildiğind.en,, ı sosyal ihtiyaç ı olan turizm 

ihtiyacını (turizm tale!::ıini) :l'a }a.smakta veya hiç talep e-

deme:.1ektedir. Kişi ı orta ve yU:.::::> ek gelir ı liler veya ı oynaJ~ 

gelir' liler gru~unda ise fiyat artışlarından fazla etkilen-

meı-:.ıe durumu .Jözkonusu olabil::ıeJ.;:.tedir. FaJ;:.at fiyat artışları 

dış turizm olayına katılan bu kişilerin, iç turizme yönel-

ı ' ı 1 ''1 't ~· B J •. '1 . ' t . .. ~:ıe erıne ne:ien o c:mı ::ı.eK ectır. ·u cısı er ın ıç urızme yo-

nel:neleriyle ortaya çıican ek turizm talebi, fiyatlar üze-

rinde yeni artış eğilimlerine neden olabilr.tektedir. Böylece 

turizm t.:~lep ecıfla ::.yonu yaratan bir faktör olmc:ıktadır. 

D- TUJ.İZ~ÜH ::J'".LİYET ENFLI\SYONU YARAT1'1ASI 

Turistlere arzedilen rı~al ve hizmetlerin üretim ;;_ıa-

li:::_retlerLün c.rtmacı enflasyona ne~":en olabilir. Söz:wnusu 

r:1al ve hiz:rıetlerin ürct:i::ün:}.e kullanılan üretim faktörle-

rine yapılan öde~elerde ortaya çıkacak artış fiyatlara yan

c::.ıyarak enflasyonist bir baskı yaratabilir. Faktör fiyatla-

rının: artma nedenleri şöyle sıralanabilir: 
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i) Turizm i?let::~elerinin 1 tam kapas i te 1 ile çalış,rıa-

dığı bir durumda 1 tı..ırizm t:::ılebinde ortaya çıkc:ıcak bir artış 

kapasi te kullanı2:ıı arttırılarak karşılanoaya çalışılır. Bu 

ise 1 kısa dönerade üretimde kullanılaı'1 e;nek :-::ıiktarının arttı-

rılması ise sağlanır. Turizm sektöründe teknolojik yenilikler 

sonucu ortaya çıJ:an nakineleşme ve oto;·nasyondan yararlana-

tıilr:ıe i::1f:.~nlarının son derece J:ı::ıtlı oL.1c:ı..a 1 bu sektcrde 

diğerlerine oranla daha fazla emeJ::. istil-ıdamını gerektirmek-

tedir. Sektörde varolan bu er;wJ;: talebinin yanısıra, ortaya 

çıJ:an ek er,1e]~ talebi, er.1e!: piyasasındaki arz-"Cal ep denge Jini 

ve denge ücretini bozar~: ücretlerin artma eğili:-::ıine girme-

sine neden olabilecektir. 

ii) TeJ:nolojik geliş:.1eler ve ;-:ıaki:1alardan yeterli 

yararlar..ma irnk2nının yeterli olma::ıası nedeniyl~, turizm sek-

töründe ;;:ullanılan eme(":jh1 verimliliğinin belli bir seviye-

::en 3onra arttırıla::1az. Oysa çeşitli nedenlerle ortaya çı-

kan ücret artışları gider~c e~e~in verim artışından daha faz-

la olabil:-::ıektedir. Bu ise ~aliyetlerde bir artışa neden olm~:-

tadır. 

ı. ı' ı'·) r' :::,le+-:-· .. eler " ı • 1 b t ] lll:. _,_ t -:c· ~- · ara::ın:\a,:ı reJ::.a e ; re-;: cı..:n ve .... anı -

ma giderlerinin art:-::ıasına ve dolayısıyla maliyet artışına2 

neden olabilrn~:tedir. 

iv) Turizm talebinin e3nek bir yapıya sahip ol:nası, 

turistlerin r:ıemnun edilebiL1esi için daha kaliteli mal ve 

hizmetin sunulmasını gerekli kılm~:tadır. Bu da maliyet art-

tırıcı bir unsur olabilmektedir. 
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v) Eser ülJ~ede devalüa.c:;yon yapılıyorsa; i thal e::lile:ı 

mv.lların fiyatları milli para cinsinden pahalıl;::ınır. Bu mal-

lcı.r.~.c.n bazılarını girdi olaral~ kullanan· turizm işlı::;tmele:rinin 

maliyetleri c:-,rtar. Devalüasyon yapılraadığ.l. halde; ;i..'thal edi-

len malın üretildiği ülJ::ede ortayc::ı. çıkacak enfla.~.yon, i thal 

e::Ulen gir::Unin fiyatının art:~1asına ve to:;_)lcun ;;-ıc.liyetlerin 

art:ııa.sına neden olabilir. 

2\yrıca hem turiz::ı talebin:..'i.eki artış her.1 de· üretim 

:naliyetleri'lin crtı:;ı aynı anc.:la ortaya çıkarak, birli}:te de 

enflasyona nedsn olabilirler. 

Yatırı:;, :::ararının alı:-1ara};: yatırıma >a.<jlan:1asıyla, 

hemen ::ıal veya hizmet üre·timi ger;es:le;: .. :,cye'bilir. Nal ve-

ya hizmetin üretilerek piyasaya arzedile;Jilme.:::ıi için bel-

li bir süre gere>:.ebilir. Turizm yatırımlc:ı.rı ile turistiJ: 

t 

mc:cl veya hiz::ıe·tin piyc: . .Jaya arzedilmesi arasınclc:ı. da böyle 

bir geeiJcneden sözedilebilir. Oysa bir turistiJ~ yatırır.1 }:a-

rarı alınarak., vatırıma başlandığında yatırım harca:cıaları 
~ . . 

dc. ba;'~-ar. Bu harca:·cıaları gelir olc;;rak. ele'te ec1enler de, 

tekrc-.r harcanaya dönüştürerek toplaııı tale))in artma;:nna ne-. 

ne;;ıde toplam arzda bir c:; rtış gerçc:l::leştirilemez c; e, fiyat-

lar genel seviycsi:ı-.':.e :öir yükoel;,1e ile e::1fla::>yonist bir 

basJ:ı d.oğ.:,r veya eJcono~·.-:ide ve.rolw1 enflasyon artı:ıc;; e~rili :ıi 

gösterir. 

Turisti1:: yatırım J:ararının, turizm taJ.ebinin artı-

şı ile alındığını va:rsayarsaJ;:, ilgili ekonci:ıide şu geliş-
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melerden J5zedebiliriz. Talep artışı yatırım artışını getir-

mektedir. Fakat yatırımların mal ve ::iz~·net arzını gecikme ile 

arttırabilr.te3i; turizm piya:.:;asında bir arz-talep dengosiz-

liÇri yarataca~·,ından (toplam turistik arz,. toplam turistik 

talebi karşılaya~adı§ından) fiyatlar artar ve enflasyon olu-

şur. Bir yandan yatırım harcamalarının yarattı§ı enflasyo-

nist et"!:i, öte yandan turi.'3tik c:.rz-tale:;> c1enge.c;izliğinin 

yarattığı fiyat artışları, birlikte enflasyonun daha da hız 

lanma:.~ ı na neden olc:.bilirler. 

III- ENFLASYONUN TU.RİZl-1 ÜZERİNE ETi\İSİ 

El:ono::ıinin herhangi bir .sektör~nde ortaya çıkan 

enflaJyon, giderek diğer s~:t~rlerde ve bu arada turizm sek-

t5rü:ı:1e de enfla;_;yonist haskılara ~{Ol açc:J:ıilr.1ektedir. Böy-

le bir etJ'i turL::rn sektör~inde arz edilen --.ıc:.l ·ve hizr.ıetle-

rin fiyatlarını arttır;-:ıc::J;:,tac1ır. 'I'urizm . .:o ektörünün bizzat 

yarattıtı enfla.~yonist etkiler de fiyat artışlarına neden 

SnflaJyon s2nucu artaı"l. ::i:/atlc:.r gelirlerin .satın 

alma gi..~çlerinin gi:5.erek c:.zah.12.sı ve iç turizm talr:)binin kı-

ı ' '. ' ı ~ ~ " ' 1 ' t " . E~ sı_ması gıDı sonuç_ar aogura~ı rneK ecır. ·ger turizm 

törünc·,eki fiyatlar ya~Jancı üU;:eleri.n turistik r.ıal ve hiz-

met fi:.lc1tla.rı:un üzerine çıkar.sa; bu durumda azala!1 iç tu-

rizm talebi 0.ış ül::clere yönele:::ıileceJ;:tir. 

"!abancı ül:~eler:.::en gclece?;: dış turizm tale'Di ile 

fiyat artışı ned6n±yle &zalabilir. E,:jer ülkede devc:üüa,ıyon 

ya?ıl~ıyorJa dış UlJ:elerden gelecek talep azalacaktır. 
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Tnlep azal:·,1a::.:.ı, daha az yabcıncı turist ve daha az trlı.rizm 

geliri dGraeJ::ti:c. Dı.ş aktif turiz::ıde;d bu olum :ıuz geliş.':~e-

ye karşın lilke vatan:aşlarının dış ülkeleri tercih etme3i; 

dış pa3if turizmin gelişme3ine, turizm1en sa~lanan net 66-

viz gelirinin azalmasına yol açar. 

:i?ivatları -.ı \r:Yl::·::elraesiyle ic ve ch ş turizm talebi-
~ . -

nin azal~.1a.sı r:1i..1te·~ e:Ci:Jislerin karlarını azal tacaktır. veya 

zarar st::ıeler:i. .~özk::-·nusu ol2J.)ileceJç_tir. Etite:gebbisler kar 

ora::-ıla::::-ını e:.:;::i 3eviyesinde tutabilmek veya .a:baçaba;; nokta' 

da kalabil:--,wi: a-nacıyla. üretim ::1cıliyetlerini dtişürme yolunu 

seçe:.:ıilirler. Bu L;e turistiJ;: ;ııal ve hizmeti:1 kalite:ünin 

bo::::ulması·1a ve varolan az ;niJ;:tardaki turistin taleplerini 

dış ülke gi:)i başka se:;ene};:lere yöneltmesine ne:Je!l ol abi-

lece~(tir. 

E~.1flasyonun getireceği fiyat istikrcırsızlığı so-

nucu ti:ıris"c hep c:.ldaiılfila }cor}~usunu hissedecek 1 bu }:orku 

psiJ:cloj ik bir ·:-ıe::mun..::;uzluk yaratacak.tır. Bu isti::;.rarsız-

lık .3eyahat acentalarını da; u:::;u"ı. vcdeli tatil programları 

yapc:·.r::e:a ;üç durur:ılc.ra SCJ]:aca::tır. Ki~iler turizm olayına 

katılmaya genellikle bir ,;:i5re ön::e:'.en J:arar ver:T~ekte:::',irler,. 

Özellikle yabancı bir i.Ukeye gic1ecek turist 1 seyahat acen-

talarrun dUze;;_lediği programlı :..>eyahatlere katıl::-.1ayı ter-

cih et:::eJ:tedir. Seyahat ace:ı.taları iyi bir organiza . .ıyon gt~~e-

ği turizm mev::::i::ü ba}L::.c::a·:lan ço];: önce rezervc-,sy0!1lc:rıı:ıı 

yaptır ı~k zorundadır. Fiy2'·ların i;:;tikrarsızlığı turi:"tiJ;: 

işlet-:ıelerle ıeye;hat acen-talarının anlaşabilc;cekleri ortak 

ve :·;abit bir fiyatı:1 bulunac.ıa:~.1ası ve':.ı'a ikL>inde:1 birini·n 

i 
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zarar et~esi gibi sonuçlar do~urabilmektedir. B~yle bir o-

lay da, turizm için oltJ.I"J;:;uz bir geli:;r:ıe ol~rak ni telenebi-

lir. 

IV- TÜRIZİ\'"E ı DE TU=zİZH ve EHI'LASYON 

TürJ:iye ı de 20~1 :,'ıllarda enflc:t.,.yon oranlarının % 30-

40 civc::rıc-ıcla olduğu .söylene~;ilir. Bu e~1fla3yonist crtc:oda 

fiyatlar genel .seviyc:3i yü}:sel"Üş ve C.olc:yısıylv turizm 

se1:törUndeki ::ıo.l ve hizı:ıot fiyatları ~ t ~·ı. . c.a ar :·.la egı J.::ııne gir-

:-ni :;:ti:r-. Ayrıc :cı fiyatlar ge;·ıel ::;eviyesin:.eı:i artış, ür etin 

faktöri.:[ fiyc:tl2rına da yansınış ve mali?et enflc:E:>yonunun 

ortaya çıktırı görtilJ~ştür. Bu arada turizm olayının ya-

rc:ı.ttığı turistik talep; turi::tik tüketim harcar::aları ve tu-

ri.:;tik yatırım harcamaları kanalıyla eJ;::mo::-ıideki topla:ı 

harcamaları az da olsa arttırc:rak, talep artışına yariım-

cı ::Lmş, ~u da fiyatlar genel .::;eviye·;f::'ün artışına yol aç-

rnışt.ır. 

Bu enflc::. ::yonist ortamdan i:;: ·turizrrı talebi et1;:.ilen-

mi::;, kişiler gelirleri;ün satın alı-:ıa ·;rüçleri a;:ald.ığındz:n 

turistik taleplerini daha mütevc.zi, d:::ha ucuz ve daha yakın 

yörelere ycnel bwye başlamışlardır. Tatil kredileri ve va-

~ ı . .. :ı • ı t . ı . ı "' ı . ~ ı .. t o.e ı oc.eme ı e atı yc:pma ınu:::c:~n arının :ıag an:nası ıç u-

rizm talebinin bir ~lçüde de olsa azalmasını ~nlemede yar-

dırncı olmu5tur. 

TÜrkiye 'ye y~nelen dış turizm talebi~Jin i:.:ıe enfla.s-

yon-:5.cın pek etkilenmeci.iğini ::.>öyleyebiliriz. Türk Lirası ulus-

lararası dc5viz piyc:::.:ıalarında paritc::>i dü~ük bir paradır. 

Bu !ledenle yabancı paraların Türkiye ı de :; atınalma güçleri 
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T. L. cinsinden bir hayli yUksel::.tir. 1-Nayıs-1981 1 de başla-

n&n 1 e.:::neJ;: kur siste::ni 1 uygularaasıyla yabancı paraların 

T. L. cin dn:-:en c:atınal::Ja güçleri giderek artma eğili::ıi gös-

tormaktcdir. Sonuç olarak enfla . .:ıyonist ort2..ITI yabancı turist 

lerin dövizlerinin sa·tıno.l:~1a gücünü ya çoJ: az oranlarda a-

zal t~.1a;:::.ta veya hiç c::..zal tı:ıamaktadır. Böylece de üll:er:ıize 

yö:ıelen ~~ı., turizr.1 talc~binin enflasyon ne::leniyle azalr:ıaclı-

Esne}:;: ?~ur sicte~ıinin bu olurnlu e·tJ:i.Jine kar.~ın:, 

turizm yatırı~larının yapıl~ası esnasında ithal e~ilen tek-

noloji, aramalı v.b. harcamaları arttırır. Ayrıca turistlere 

arz ediL.~e:::. üz:=re i thal edilen :acüların da fiyatlarını T. L. 

cinsine'ten arttırır. Bu da ;:-ıaliyet açıc:ıın~1an enflasyonist 

bir etJ:i yarc;.tabilir. 

Son olarak 'lurkiye' de gerek turizmin enflai;yon ü-

zerine etkisini ve ger~cse enfla~yonun turizm Uzerine e~ci-

S inı" n-::·t \ 7e ]:-e~· ı"·-. O.L~ -'-.::>]~ 1)"'1 ı" rt ... ,,..,], • r;ore1 ·lı" ı" --:taı:'-ı" ~.ı..ı··:-ı· Ve-• 'C ... .:..:> ll. C...J-;.....ı.. .._ .1. •-- ::.~\.::: .. ,. ::.;;,'~;;;::- ,.'\. •-' Ol- ..... 

rilerin yeterli cl::ıaı-:1ası sonucu mümJ:ün olmanaktadır. raJ::.at 

ge""le·l olarak belirttisLıiz etkilerin varolduğunu söyleye-

bili::-iz. 



Dördüncü Kısım 

TURİZ!-1 ve İSTİHDAI·l. 

I- TURİZYiİN İSTİHDAi1A ETIÜSİ 

Turizm ile istihdam arasındaki ilişkiyi, diğer bir de

yişle turizrün istihdama etkisini incelerJ>.en 'Dar A.'1.lamda 

İstihdam' Clan sözedece'i.z. Bilindiği gibi dar anlamda istih

d~.m; rÜretim faktörlerinc~en sadece birinin (burada emeğin) is

tihda~ı demektir. 

Bir turi~m işletme3inde arzedilen mal ~ hizmetlere 

baJ.;:tığırnızda; bu mal ve hiz:netlerin çoğunlul;:la emek tarafın

dan direkt olarak üretildiğini görebiliriz. Üretimde maJd

naların yeri çok azdır. Buradan hareketle turizm sektörün

de 'emek-y8ğun' üretim tekniğinin kullanıldığını söyleyebi

liriz. 

Emek-yoğun üretim tekniğinin k.ulla:ıılması de:nek; 

sektörde 'teknoloji' nin az, 'emek' faktörünün çok istih

dam edilmesi deme},;: tir. Turizm sektörün:le m akinalaşma ve oto

masyana gitme imJ:;,anları·:ıın kısıtlı olması, sektörde sürek

li olarak e:11ek-yoğun teknolojinin kullanıcnını gere}ı;,tirmek

tedir. İşte bu özellikleri ne:l.eniyle turizm sektörü:;.:..:.önemli 

bir e~nek istihdanu potansiyeline :: ahiptir. 

Faaliyete başlayan turistik i 3 letmelerin, emeJç_ ta

lep ederek yarattıkları ist.ihdama dolaysız istihdam etkisi 

derıc~1ektedir. Turistlerin yappış olduJeları harcarrıalaı.rı gelir 

olarak elde eden turizm sektörü; yan sektörlerinden ve di

ğer sektörlerden bazı gi;rdi alımlarında bulunarak, bu sek

törlerde bir canlılık yaratırl~İlgili sektörlerin bu canlılık 
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-şonutu-emek istihdali1 etmelerine de dolaylı istihdain etkisi 

denir. Ayrıca turL;t harcamalarının ekonomide yarattığı ge

lir ve harcama akı'nları, yatırım harcamalarını uyarıcı bir 

et~d yaratır. Uyarılan yatırım harca:naları ve bunun sonucun 

da ortaya çıkacak yatırımlarda, istih~:'~u.m hacr:1ini arttırırlar. 

İşte turizm işletmelerinin direkt ernek talebinin yanısıra 

ortaya çıkardığı bu istih:.:\a'11 artışlarına da delaylı istih-

d~m etkisi denir. 

Turi:?.m talebin~:teki artışların, turizm seJ::.törün:leki 

di~ekt istihdamı arttıracağı söylenebilir. Kısa dönemde ta

lep artı:_:ıı gerçekleştiğinô.e 1 i<;letmaler tam kapasi te ile 

çalış:-:ııyorlarsa e:·.ıek talep eelerek mal ve hiz:ııat 2:rzını art

tır;:ıa çabasına girebilirler. Bu çc:.ba istihdam artışına yol 

açacaktır. 

Dolaylı istihdam etleisinin yaratılabilme;;i ve bü

ywd"i~.:ğü ise; t;_ı;ı::-izw :::;ektörü:-ıün di(:er sektörlerle olan iliş

kilerine, ülke e.~:onoı-;i:L;J:.indek1inarjine.l tü~;:e"'..:.im eğilimi 1 pa

ranın devir hızı ve marjinal yatırım eğilimine ba~lıdır. 

Turistik faaliyetler yılın belli bir dönc~inde 

artış gösterir. Bu ~zellik nedeni~le turistik işlet:neler; 

varolan devar:ılı üı·tih·~,ama ek olarak, faaliyetlerin artış 

döne:cıin~le r:tevcimlil:. is tih:la~naı. da başvururlar. Nev.3imlik 

per:Jonel çalıştırmaları; tc.lebin artışı ve döncr:ıin uzunlu

rju ölçüsünde dolay,nz istihdamı:ı:. arttırmaktadır. Gelişmekte 

olan ülkeler::::1e rrıev::-;imlik per.::;onel genellikle tz;-·rım saktö

r~nden transfar edilm~:.tedir. Tarım sektöründeki çalı~na 

döneni ile turistik işletmelerin :nev,.;imlik personel talep 
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ettikleri dönem, aynı zc.ırnan dilimine rast! ayabilmektedir. 

Böyle bir duru;;-ıda turistik i~-lehıelerin mev3imlik person~l 

talep etmeleri 'mevsimlik işsizli~i~ azaltmayabilir. Hatta 

emek fiyatının (ücret)" artmasına bile neden olabilir. B:lnun 

yanısıra tarım sektöründe ge:1ellik.le vc.rcla:.ı 'gizli işsizli1c' , 

turizm se;~törüne ye:pılan emek trc.nsferi nedeniyle a.z<:üabil-

meJ:"ce6.ir • 

. ) . . . ı . ı . . ll . " . - . l 1 • .. , ı Turızmın mevsım ı.;: oze ıuı ne:;.enr.r ..... e; se,;:-c.crcte - -
. ı·ı ı ı . 1· t . . ,·. " . •· mevsım ıK per::;one çe. ış-cırı_:-.1a.sı urızm mev.::anınc:.e -cam ıs-

tih:iam2. yaklaşıl::cıa::;ına fakat mevsim C:.ışınd-cc eksi1c istihc",.am 

da ;alıştırıl~asına neden olur. 

ii) Özelli:cle geliş--:1ekte olan ülJ~eler:1.e, turizıa s ek-

törü tarım sektc:ründen işgücü tran:c;fer etti:inden, yarı ka-

lifiye ve k2lifiye ol::1ayan i~gücünc: is t:ihdam imk2nı [;ağlar. 

edilen k:.-;dın per.so-

nel sayısı diğ-er sekt6rlere oranla daha y-Liksektir. 

iv) Sektörde istihdam edilen kalifiye ir.e kalifiye 

olmay;::m personel oranı; ülJ:elere, bölgelere ve hatta iş-

let::r.elere göre farklılı};:lar göste-rir. 

6zel ~a~I~~a koşulları:, 

saatlerinin uzunluğu, hafta tatili veya diğer tatil günle-

. " ı . ) ._,_ .. d rına.e cc:ı. ı:::na v.o. se:~t..cr ... e _, _, çalışanların aile yaşamı ku-

ramamaları veya di~er ~osyal sorunlarla karşılaş~aları 

girü :;orunlar doğura!.ülmekteC:.ir. 

(43) OLALI-TİHUR, a.g.e., s.l02. 
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II-TÖPJÜYE' DE TURİZ 1İH İSTİHDAilA E'I'KİSİ 

Turizm se:~:töründe emek-yoğun üretim tekniğinin kulla-

nıl~a3ı nedeniyle diğer sekt~rlere göre çok daha az bir yatı-

rım miktarıyla a'rnı istih _,am hacmi yaratılabilr:ıektedir. 

ÜlJ:e.:ıizd:::: bir ki;i i.stildam edebilmek için; hangi 

3~~törCe, ne ~adarlık yatırım yapılması gerckti~i D.P.T. ta-

raf ın lan yapılan bir araştınaada hesap:'.an .. uştır. Buradan bazı-

larını (Tablo: ll) de göreli:-.1. 

(Tablo:ll) Türkiye,'deki Bazı Sektörlerin İstih2.am Yaratr:ıa 

Yatırım Konustil 

Bam Petrol Üretimi 

Kimyasal Gübre Üretimi 

Çimento Üretimi 

Meyve-Sebze İşleme 

Dokur:ıa Üretirai 

Elektrik. Alet. Üre. 

Ayakkabı ÜretiDi 

Turizm (Otelcilik) Sek. 

re·· .. 
1..:1UCU 

(Bir) Ei::;ilik İş Yarutmak İçin 
GereJ~li Yatırım i-lik tar ı ( Hil. Dol 

240.8 

91.6 

40.8 

20.5 

9.9 

3.3 

1.5 

(Hesapla~alar, 1984 yılı başındaki tah~ini fiyatlar gözönü-

ne alınarak yapılmıştır) 

Tablo incelendi§inde görtilecektir ki; ele alınan se-

kiz se}çtör için:"'.e, (bir) ki.şiye iş yaratabil:~:ek için en az 

yatırım gereken sektör turizm sektörüdür. Geli_:şrt"ıe}::.te 8lan 

ülkelerin pekçoğuncla olduğu gibi ülkemizde de üretim fa}~-
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törlerinden 1 sE:r:naye 1 rıin kıt clu.şu ve tasarruf birikiminin 

azlır~:ı gözönünde tutularaJ: yapılacc::.k değerlendir::ıede;. tu-

rizm seJ~tc:,rünün istih::'am yaratmada en uygun ve C.'neiilli bir 

potansiyele sahip se}:tc,r olduğu söylenebilir. Fakat salt 

turiz::ı.:;e:~:tcr;jnde istihdam edilenlerin yılın belli dönemle-

rinde işşiz kclacakları ve ::1ev::iLıliJ: işşizliğe neden ola-

c~cl~rı da gözönünde tutulmalı3ır. 

TÜrkiye'de turistik tiJketim harca::ı.ala.rının yarat-

tı§ı dalnysız ve delaylı i~tihdam etkisini, gerekli olan 

istatistiki verilerin eksiJdiği nedeniyle, net olarak he-

sc.playaraJ: sağlıklı bir değerlendirme yapmak güçleş:-ıekte-

dir. 

Genel olarak turizm t~lebinin artışı ile dolaysız 

istihd.a.ıuın arttı(jı sc;yıcnc::_..ij_ir. Du arada mev3imlik per-

sonel çalışt:ırma, ge::ıellikle yc:pılan bir uyıJUlama::hr. Tu-

riz:·rı se}:törÜ:1U.n dj_c'.-~er ~;e1:ti.: .. rlerle ilişkilerinin fa.zla ol-

du~u, marjinal ttiketim eQili~i ve par2nın devir hızının 

yüksek olduÇı-u ülkemizJ.e; turizm dalaylı istih::1an etkisi 

de yaratmaktadır. So:ı. yıllarda turiz:n 3e:ctörUnün genelinde 

görülen c:a:-ılanr;ıaya~. hükü~:ı.etin c~e teşvi]cleriyle artma eği-

limi gösteren turistik yatırı~ların dolaysız istihdamı art-

tıraca~ı söylenc~ilir. 

TÜrK.iye' de turiz::ıin J:onakla::ıa .se1::.töri.inde yaratacağı 

dolaysız is tihr.3.an etkisiili kabaca he:J c:.plama:;,ra çalışalım. 

Turistik konaJ;:lçma is;letmelerinde oda .sayısına göre 

perso::-ıel istihd m edilmesi gere:ı;:ir. "Uluslararası standart-

lara göre kcnakla::ıa sektörünc1e oda bc:ışına 1 1 1-1 1 2 p8r;:;c-~eı" ( -14) 

(44)Hasan OLALI 1 Otel İşletmecileiqi Ve Yönetimi 1 Ege Üniver-

sitesi,Matbaası, İzmir, 1973 1 s. 576. '· 



-77-

istihdam edileceği belirlcnniştir. "Türk.iye ı de ı Turistik 

İşletme Selge3iıne sc.hip konakla~a işletmel~rinde 0.60, 

belge:;iz işletmelerde ise 0. 35 11 
( 45) 0re2nında istihdam sc5z 

konusudur. 1984 yılı verilerine göre Türkiye'de 66.884 Tu-

ristik İşletme Delgeli Y2t~~ ve 190.000 civarında da belge-

siz yatak mevcuttur (46). 

D. İ. E. ı nün 1976 yılında y::.ıptıi~jı ı I\onaklama Tesisleri 

Envanter Çalı,.,maları ı i .Jimli araştırıcıa:J.a; toplar:ı Of3'ca sayı-

sı 124.379, toplam yatak sa-/ısı 258.947 olarak bulun::ıuştur. 

Bura:~~,an bir çenelleme yapaı-ak, her odada 2 yatak bulundu~:u-

nu söyleyebiliriz. Öyleyse; 66.884 2 : 33442 o. ·60: 

20065 belgeli işletlerde d~laysız istih~am 190.000 2 : J~~~2 

95000 O. 35 : 33250 belge.:>iz i.şlet:nelerde dolaysız is-

tih5am miktarı olarak he::;c:ı.plan2bilir. Toplar:ı istihJam hac-

mi ise, 53315 olınaktadır. Burada unutul~aması gereken, he-

saplatıaları::ıızın belli vc:,rsayıı'nlar altında yapıldığı ve net 

olarak istih.1am miktarın belirtmediğidir. 

TürJ.ciye ı de turiz;n sektöründe hizmet verebilecek ye-

ter li sa;.{ıd.a kalifiye elcn-:.anın bulun;nayışı, sektörün verim-

liliğini ve hizsetin J;:u.li te:.3ini düşürmekte olduğu söyle-;-ıe-

bilir. 

(45) OLl-\LI-TİUUR, ~.g.e., s.107. 

(46) K.T.B. , 1984 yılı istatistikleri 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜI'l 

TURİZI'ÜN TÜRK EKOHOIÜSİ17E KATKILJ'ıJUNI ARTI?.JI.BİLUEK 

İÇİN Yl\PILHASI GE~"..EI:ENLER 

I- ALT-YAPI 

Ekonominin di~'er tijm ::oektörlerinde olduğu gibi turizm 

sel;:törü.nO.e de alt-yapı oluşturul;-;1ad<m olumlu so::-ıuçlc:ır beklene-

raez. 

Tur is tiJ.: alt-yapıdan anlayacağı:·.nz, turisJcik faaliyet-

lerin gerçGkleş2eJine yar ımcı olacak faaliyetlerdir. Bunlar; 

A- Ulaşım 

B- i-laber leş::-:e 

C- Tanıtım 

D- Yasal uJzenlemeler 

E- Eğitim 

F- DiÇıer Faali~·etler şeklinde sayılabilir. Bu faali:-letlerin 

ö::ıew dereceleri :._:,_ hepsinin de aynıC:ır ve ::;ıralamzc önem dere

cesi:1e göre ~-'2pılL1anıştı:ı:::-. 

Turizm içi.n potcn:::.iyel kaynağı olabilecek bölge veya 

yereler iyi bir ulaşım ağı ile donatılmalıdır. I'Ievcut turistik 

arzı arttırabilPcek bir bölge veya yörede yeterli ulaşı~ im

}:a-J.ları yok3a, bu bölge veya yörenin turiz;u kayn2klarının kul

lanılabil,-Je.;i :n'J:u;~ün de~;iıc~~ir. Bu bölge veya yöreye yapılacak 

ula;-,aı_:.ı hi;~metleri, o yerin turizm için kullanılabilirliğini 

mür.12:ün hale getirecektir. Bölge veya yörenin coğraf ik özel

liklerine göre; ];:arayolu, de!'lizyolu veya havayolu ulaştırma 

im:·:~nlarından biri veya tü:-cıü gerçeJ;:leşti.rilerek bu bölgede 
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turistik faaliyetlerin yapılmasına imkan tanın8alı~ır.Bu ula

şım imkanı bölge veya yörede turi 3tik yatırımlc:.rın ve turi::;tiJ-~ 

faaliyetlerin canlanma.::ana yol açacaktır. 

B- f-IABEi?:LESJ.'LS 

Bir bölge veya yBrenin turistik ~erkez olrna~ı hedef-

leniyor.::>a, haberleş;:-.1e hiz::-ıetlerinin de taraamlan::nış olu as ı ge-

rekir. GüniL:üzC:.eki teknolojik geliş;-:ıeler haberle';l;ae ağının d:::. 

ço};: büyü3::. mesafeler Jc:.:<./dedil:ae Jin.i sağla:nıştı2:. 'I'e}:nc:ılojinin 

getir.·.~-iği bu imkanlardan olabilC:.iğince yarc:.rLınabilr,1ek kuru-

lacak haberleş.·'le ağı turiz::ı için önemli bir fak.törc:~-~r. 

C- TAIUTIFi 

Bug-ün iilJ:-.e::ıiz c:ünyc:c1al;:i hi·;bir ülkenin sahip ol:nadı-

ğı ka::~.ar çe.;;itli tarihi zengi:1liklere sahiptir. Bunun yanır.n-

r.::c doğal güzellik.leri:;-ıiz ve diı~er turistik de(;erlerL1iz 
1 

h~~7 

yüJ.: bir p::::t:ansiyel turizrJ arzına .sahip olmaraız senucunu do-
~ ;,_; 
gurr,1uş,._ur. 

Eu potan:~dyeli harekete ÇJe·:;irebilme:~ için tüm dünya-

ya bunların tanıtıl~ası gerekir. Tanıtım; turistD;: işletme-

lerin ve tu::-izm acentalarının gerçı::J:le:;.tirmekte Z·:Jrluk çek-

tii:lc'ri bir olaydır. Kapsaralı ve mzliyeti yük.se}: bir faali-

yetti~. O ne1enle dE devlet tanıtım faaliyetine her yönüyle 

yar:::hmc:ı olmalı 1 gerekli so.:.-umlulukları da Ü.Jtlen:::elidir. 

'l'uriz:ılin varolan kapasi te:Jini arttırılabilrne:3i için 

gerekli yasal djzeı:.le:nelere de ti tizlikl:::: yer verilmelidir. 

Turizm ö.lanında bugtin veya gelecekte ortaya çıkabilecek yasal 
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güçlUkler süratle l~aldırılmalı1 turistik y5relere muafiyet 

ve istisnalar tanınmalıdır. Yapılacak olan uluslararası an-

laşmaların turizme olan e~cileri incelenerek e~er varsa o-

lumsuzluklar en aza indirilneye çalışılcc.lıdır. 

Turistik yörelere ve turizm sek.t5rtine verilecek teş-

vik ve sü.bv2.nsiyon.ların olumlu ka.t1:ıları g5zardı edilmerneli-

dir. 

E- EGİS.'İH 

Al t-yaı:)ı çalış::1aları ara,.>ında ,-;ayılabilecek eğiti::nin 

öneıi u:-ıut.ul:-:1amalı:hr. Bura::3.a1d eğitimden i~ asıt tüm olarak 

ülJce }·.alJ:ının turizm konu;:;undc;, aydınlc:.tılması bilinçlendi-

. ı . -. 
rı ::ı,2s ı :).ır. 

GÜ;-ıü::ıüz:le geli;; :üş iletişir~ araçları::ıC.an yararlc.na-

rak herhcngi bir J:onud<::.ı aychnlatıcı e0i tici bilgileri tüm 

U.lkeye yay :ıa};: bir hayli koL:ı.yla,.,.r:uştır. Ülke:7ıizc.1e radyo 

veya televizyon y;ı c1a yazılı basını kullu.narc:ı.k ül};:enin 

her yanına ula:;;YL!a;;: ;n1.bkUndür. İyi bir :..:·12\nlama, programlama 

ile bslirli ilkeler do~rultu3unda ülkede bir turizm bilin-

ci yaratılabilir. 

Ziyaret edilen ül:;:ed.eki ins2.nların 1 turi:::~tıere uy-

guladıkları :::l.avranış biÇimleri, ülJ;:e nin turizm talebini 

et:cileyen bir• faktör olr;ıc:ı3::.tadır. 

Gez:·:1e2;:, g5r;·ıek amacıyla hareket edece:: turistler 1 

g~hlerinin büyi,i}: bir böll.bünü bu faaliyetlere ayıracal":.lar 

ve çoğunluJ:l c::. da yerli hc:.lJ:ın arasına gireceklerdir. Bu ne-

denle ziyaret edilen i.ilJ;:ç, in: anlarının turistl.sre davranı§-

ları önem kaza~~aktadırl 
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Geleneksel Türk konukseverliğinin sürekli ön plftn-

da tutular·ak hc:ı:ikımızdc::yaratılacak turizm bilinci ülker:ı.iz 

turiz;-;-ıi açı:~~ından bir ha:{ li ö:1en1lidir. Bu konuda hem turi.s-

tik yöre::::1e:~i cnahalli ideırcıere 1 her:ı de :nerkezi yönetime 

~ " 
sayccıgı:;ıız ger;cJcleştirilmesi r:ıutlaJ: gerekli 

olQn faaliyetı~rin yanı3ıra ül]~eDize gelen turistlerin~·6z~l-

liJ:leri ve onlcc.rın isteJ;:leri ye:pılaccJ;: is·tatistiJ:i çalı§:·:ıa-

lar la belirlenerc}~ 1 yapı.lnatsı gerekli olan diğer fa2liyet-

ler belirle~erek yapıl8alıdır. 

Ekono;-:ıi yaşamının bc:-.ıen he,:ıen tüinünde gere}:li ve 

vazgeçil:-,ıez bir unsur olan istatis~ci1;:i Çalıs~alar diöer sek-
~ ~ 

törlerd.c olduğu gibi turizm seJ;:töri.~tnô.e de yetersizelir. Bu-

gün -LUJ:::.:·nizdeki istatistD:i verilerc~e; ya farklı çc:üış:na-

lc.rda 1 farklı raJ~am.L:::rla karşıL.ıçılrnakta veya bir J;:oııuda 

ayrıntılı ve sağlıJ:lı ra2:a'Tilc:r elde ediler:ıerael:tedir. 2u te-

rael eJ:siJüik Devletin öncüE:i0ünG.e başlatılacc"lk bir çalış-

mayla ;:~üratle gi::~erilmeye ç<üı;:.ıl::ıc:üıdır. 

Böylece s e3ctc:rde; mcc.liı'et, tal<~~) 1 J.:arlılık, verim-

lili}~ gibi analizler ;::;ağlık.lı bir biçimde yapılarak, turiz-

min e~;:ono:·üJ: katkılarını c::rttıracak politikalar belirlene-

bilir hale gelecektir. 
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II- ÜST-YAPI 

Ekonomide st:ı.ğlıklı bir alt-yapının oluşturulmuş ol

ması yeterli de:~:ildir. Turizm .::;ektörünün ekono::ıiye olan katri. ·· 

kılarının artması, alt-yapı kadar üst-yapının da varlı~ına 

bağliGlır. 

ÜlJ:c:üze çeleceJ: b..ı.rist:L.::rin yararla!"lacac~';ı hizmetler 

ulaştırma-konaklar;t<:.'.-ulc:ıştırr:ıa o2.ara:c .kaha bir biçimde sınıf

leınanilir. İşte turistlere bu ıce1-ıel hizmetlerin ve yanısıra 

ihtiyaçları do~rultusunda diGer mal ve hizmetlerin üretile

rek onlara arzedib.ıesinJen :::.~luşan ekono~·ük ve sosyal fa2li

yetLrin tümüne turizmin üst-yapısı diyebiliriz. Üst-yapı 

konu .. JunCJ.a yapıl:nası gere2::enleri şöyle sıralayabiliriz. 

A- Ulaşım, 

B- Konakla;ı~a, 

C- Paza.rlama, 

D- ·:razal Düzenle:neler 
1 

E- Eğitim, 

Bu sırala;:1a faaliyetlerin önE.ı;-ı derece~~ine göre ya:)ıl

ma::ııştır. Çün:i·;::ü hep:.:ıi de bir'bir i yle bc:ı~;ıntılı ve geliş::ıiş 

bir turizm sektörü için gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyet

ler.::::.ir. 

A- ULAŞil-I 

Zaman g1.1nümüzde önc:;·üi bir faktördUr. Yoıcu.1uğa, çıl;::an 

bir turist en J-:J.sa za:-;1anda gideceği ülJ.:e veya bölgeye ulaşa

rak d::: ha çok =Unlem:ıek, gör::1ck 1 veya tatil y2.p;11ak isteyecek

tir. Eu ne::::~.cnle ula~~ır.-ı en kısa s;__;:rede gerçekleştirilmelidir. 
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Turizr.ı Kar.m Te.gel:.külleri Uluslararası Dirliği tara-

fından yc::pılan bir c::rc:ı.~tırm.c:~; ula.]ım giv..J.erlerinin 1 toplaın tu-

::.izm harc2~11alarının aynı kıtc::.c1a :3eyahat e6 .. ilirse 1/~ ..... unu, 

kıtalararası seyahat edilir.~.e 1/2 ~sini oluşturdu,~unu göster-

l7liştir. 

Turizm ihtiyacı sosy2l bir ihtiyaçtır. Ulaşındc:ki 

rc::.hatlıJ;: 1 emniyet, ko::ıfor ve yorucu olr:ı.a::ıa gibi özellikler 

turizm tc:le::·i nin i..il;-;,eye yö:-ı.slr:12d .. ne etJ.~en olr:ıaktadır. Bu ne-

d.enle d.e ula:;ı~.1 rahat 1 e"miyc:tli ve b:ınfcrlu olr,ıalı yc)rucı...: 

sonuç'c2, bir turi::::tiJ:: yöreye veya belgeye; en kısa 

sürede, e::ı az r:.12,sraflc::, rah&t 1 ein::ıiyctli, ~::onforlu v:::. yo-

rucu oL:~::ıyc:..n ula0ım im;-;,f:nlc::ırının bulunc..rak geliştirilmesi 

1 • 
gere/::ır. 

Dış turiz~:ıi ele 2larc::k 1 ülJ:e:;:ı.iz açı::ın::3.an bir değer-

lendirme yap;::ıc:qa çc:.lışalın. Önce 'I'Ürkiye • ye 0elen yu.bancılc:-

rın hç_ngi 1..Üa~ım yolunu: .sc:;;ti:::lcrini 1 değiryi};: yıllara göre 

inccleycli:n (Tablo: 12). 

(Tablo: 12) Tür}:iye 'ye Gelen Yabancıların Yararla.nc~.ıkları 

Ulaşım Yollc::.rına Göre Da~ılımL 

YIL De~:izyolu DN1:ıi::y'J 1 u :-ra vayolu Karavol u Tonlam 

1965 67.843 52.186 126.119 115.610 361.758 

1970 244.223 23.595 2L..-7. 142 209.819 72,::-.784 

1975 410.131 52.636 399.887 235.907 1.148.611 

19::30 ,(23. 187 9.J.512. 312.046 Ll-54. 316 1.288.060 

1985 548.756 49.328 863.153 728.780 1.190.217 

Kaynak.: D. İ. E. ve Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistikleri. 
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Bu ra1:::.a:nları oranlad.ı(:;·ı:nızd.~ aşağ-ıdaki tablo düzen-

lenebilir (TDblo:l3). 

(Tablo: 13) Ti.irkiye 1 ye Gelen Yc.bancıların Yararlandıkları 

Ula~ım Yollarının Oransal Da~ılımı (%) 

YIL Denizyolu De:-.ıiryclu Eavcı.yolu ::{r;ra~;olu Toolar:ı 

1965 18.8 14.4 3!l~.9 31.9 100 

1970 33.7 3.2 3~-. 2 28.9 100 

1975 35.7 4.6 34!-. 8 2t~ .• 9 100 

1930 32.9 7.6 2(~ .• 2 35.3 100 

1985 25.0 2.2 39.4 33.4 100 

Tablo inclen5i~in~e son yıllarda tilke2ize gelen ya

bancılarıD 1~arayolu, havayolu , denizyclu ula~mmını yaklaşık 

olc:.rak aynı or;::mlarda ;:>eçtiklcrini ve bu üç ulaşım y-::;lu:1un 

toplar.1 ula.:;;ımın % 97 1 ::;ini ol u ;turc:u,}unu g·örürürüz. Demiryo

lu L:;e 1S85 1 te ;~2. 2 gibi ç::k d"l5.şük bir :::ırarıa sahiptir. 

Jap·:::ınya v- :;:~ransa' nın çoJ: önr..:rüi geli.;j-:.wler kayd

ettikleri de~iryolu ulaşı~ın2a, ülke~izin özellikle hız ve 

konfor c:.çı :ından bir hayli geride oldu(:~u söylenebilir. 

Türkiye öne;-:ıli turizm potansiyeli olan pazarlara 

uzak kal:n~:::.taeır. Bu nedenle ça0ımızın en hızlı ulaşım yo

lu olan havayolu ulaşınuna ağırlıklı olc-.. rak önem verilme:-:::.

te::lir. Oysa ülJ;:c::;uizde bugün uluslararası hava trafiğine 

açık hava alanı 3ayısı 4 1 Ü geçememektedir. Turizm bölgele

rindeki k.ijç~il::. hava alanları bakımındangeçilerek turizm 

amaçlı seferlere açılabilir hale getirilmeli, uluslararası 

taşır:ıacıl~ğa katılan uçak sayımızın (halen çok az) süratle 
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arttırılarak 1 havayolu ulaşım kapisi ter:ıiz hızla arttırılma-

lıdır. Bu konuda T~rk Havayolları İşletmesinin ~zelleştirme 

çabaları olumlu bir a~ım olarak nitelenebilir. 

Uç yanı denizlcrle kaplı lilkemizde denizyolu ulaşı-
ınının ~ncrüi cl:11ası kaçınılr:ıazdır. Ayrıca turL;tik potansi-

yelimiz-::1en de~ erlendirebildiğimiz kaynaklar genellikle kıyı-

ları~ızdairrr. Bu denizyolu ulaşımı~ın ~nemini daha da fazla-

la·:'tır c:ktadır. 

ÖzelliJ:le Akdeniz Eölgesi • nde bulunan Ülkelerden ve 

diQer ülkelerCen gelen turistlerin üllcemize gelirken deniz-

yolunu tercih et.n2leri ve toıJ2.ar:ı ula.şır.ıın ( l :::ss • te S:L25) öne:~1-

li bir kı~~ının d2nizyclundan ol~ası, bu ulaşı~ sisteminin 

nizin i.:lu;.>lararasJ. tı...-Tiz:::. h<:rcJ~tleri:1e hiçbir kc.tr:ısı ol:-ıa-

m~sın~ rağmen, toplam ulaşırnın ~ 25.0'ına sa~ip olan deniz-

yolu ula i ır:a; mxlern yolcu '7e:ıilerL1izin art:ı.ıa:.3ıyla turizm 

g·elirleri ·ıizin c:rt:-:ı.::.sın.J yardımcı olabilecektir. 

Karayolu ulaşı~ Sistemimize geli~ce; ülkemize gelen 

ya~ancıların en fazla karayolu ulaşımını (l985'te% 33.4) 

seçmeleri ne::e:-li:ırle c::nc:m }:;:azam:ıa\;:t2dır •. -ıı.ncak karayolu ulc:.-
. t ... 

ŞHn .::;ıs emı;-:ıızın turizrrı ccçı:sın:lan yeterli olduç:'U söyle-

ne .1ez. Özellikle traf ik dü~~en.:.::izliç:·inden k:ynaklanan can 

ve 'E:l ·idvenlicH sorunu, yel stc::.n:lartlarının yeterli c·lma-

::-ıa::Jı, ula.;; ını c::.raçl<:::rının yete:::li güven ve konforu sa·5"laya-

c~:}~ d::mc::nı:::lar-Jan yo1:sun bulunT!la-:ı, otobi.is ter:-ninc.lle:rinin 

ve :-::ola yerleri ·~:in gerc~~li teı:1izlD;:, düzen v. b. c. ;rı -::ın ·:,an 

ye:ter::ıiz olmo.cı :··ibi ::-ıe:l0nler 1 k&rayolu ta;ıı:naca.lığır:ıızın 
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turiz:nin geli;;:-.1e.sini olum:3uz yönde et1:ileme;3ine ne:}en olabil-

meJ:te::J.ir. Tüm bu olum~u~.3luklara J.:ar;:ın karayolunun bu kadar 

çok tercih e~:il:~w ;inin neJeni 1 ül::c:;;-ıizde denizyolu 1 de.:ıiryo-

lu ve havayolu;·ı.un olc1uJ:.ça yetersiz ol::1c::sınd .:n, karayolunun 

di~~er ulaşım 2raçl""rı ile ~;ic:ile::ıe::,'e~"'.l yerlere giC:iL.1c:sine 

Üı11::.2.n tc.:.nı::ı.:ı;:;ından ve ::arayolunun, hava:/: lun:::'.an ekono:-.1iJ:, C:.e-

nizyclu-:_ile deı:ıiryolur-ı::c:::.:-:-ı daha hızlı ol;"c1a:;ındc:~n kaync.klc.m-

J;1<::ktadır. Yuk2rıd<0.; sayıl<:cn olu:::.suzluklc:,r güJ..erildiğ·inde ka-

rayolu ulaşımı ülke turizminin gelişmeJinJe önc~li bir rol 

oync.yacaktır. 

B- KONAKLJ'ı.NA 

Turiz;:ı talebinin T-'Jrkiye • ye yönlendirilmesi faali-

yetleri, turiz2in ekoncmD: katkılarının artmasına yardımcı 

cl abilecektir. Fakat ijl};:erüze gelen turistlerin konc:ıklar.1a 

ihtiyaçları -:-ı.ın da kar~ıLıuna:sı gerekir. Bu :,tapıli1Ddığıncla 

turistler nemnun edile~oyecek ve gelecek yıllarda ülke~iz 

turizuinin bu 9eli-:;:.1eien olu:n;:::;uz eb:.ilerınc Ji sözJ~on-ı..ı.si.; ola-

l::ilece}::tir. 

Kcna·;:la:n2 yt:tırınları yo.:.:nlJ.rken ül::e:-.üze gelecek 

turi:_;t sayısı ve burılf:r<.:'~an ne ka·-1arL-ıın 1w:.ı.a}:l2:Jaa hizmetle-

rin::"':.cn vararlc:nacaöı aibi ~:.oı.-ulara ceva":J 2Julunr:ıa5<:.n ''apıla-
_, ;;J ;;.J ~ .ı 

co.k. konak.lama yatı:::-ıwları; Jcayn2.k israfına yolaçab;ilir veya 

eJ:.siJ: kt:.:.:)asi tE' ried-cniyle yetersiz kalabilir. 

:Sc; inci Bcş Yıllık Kalkınma l'lanınc.'l.a 1 ülkcrüze 

1985-1939 clöncy :i-:-ıJe ne k2.dar turist gelece-~i hcsc:.~üanmıştır. 

Üll~c:-rı.ize ·:.:;t lcn yc:::bancılc:ı.rdan; 1984 yılın:.la ~ 7 2 • si konaJ:la-

ma hiz:nctlerindcn yararla:c"'.lmış v c 1989 yılında da yine 
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% 72'sinin konakla~a hizmatlerinden y~rarlanaca~ı ~ns6rtil~üş-

tür. Biz de hesa~lamalarımız~a D.?.T. 'ce 6ng6rülen %72 rakamı-

nı ~ı:.ullanacağız (Tablo: 14). 

(Tablo: 14) 1985-1909 Dcnc::::1in:"le Türkiye'ye :;elecek Tahenini 

Yabancı Turi.::;t Sayı::;ı v:: :bunlardan Kcnakla:na YapacaJ: Olanlar 

YILLi\R ÜlJ::.G;:ıiz.z: ::;elen Yabancılar 
Xonakla::ıa Ya,::>acak Ol. 
(Topl Yabancı. % 72'3i) 

1985 2.000.000 1.440.000 

19:36 2.200.000 1584.000 

1937 2.400.000 1.728.000 

1938 2.700.000 1.9.(4.000 

1989 3.000. ·JOO 2.160.000 

K~yn~~: D.P.T. Başinci Beş Yıllık Plan 

ÖF~c·.~izs :relecek y-:'c~.xı.ncı tı.~ri.::>t t :h:nini yo.pılJıkt;;ıcı 

SO'!.Lt 1-::.)na}:L::~:ı<:ı. iht~.:,.rucı tespit e:Ulmalidir. B:İ!r üE;:ed.e be-

lirli 

lac:ıL:'ın fo:;: :ıül: 

" ll Dı:ş turL;t. 
bel,;e. k:mak. 
te.:>i-3. };:alan 
yüzc12~:.>i 

(X) 

En dolu ay. 
dış tu. bel. 
k.oı:ıak. tesis. 
kalan yüzdesi 

'rurL;t Tah::ıin. 
basıua (X)dı3 tu. 
ortaıa. sa~ı 3 ı t 

En c:.olu aya gecele. -

göre yatak : 

talebi En cLJlu ayın gün 
o3ayısı 

En dolu ayın Konaklama 
te.sisleri doluş oranı 

şeklinde ifade edihıeJçtedir. Burada bazı varsayımlar yap<;ıa:l.::. 

gereklidir. Bunlar; 

ll Yabancı turLıtlerin % 100 'ünün turü;tik konaklama tesis-

lerinde kalacaQı, 

(47) OLALI-Tİi-IUR;· a.g.e. , s. 125. 

(47) 
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- En dolu ay olan Ağustos' ta turistik konaklama te:Ji.slcrinde 

kalac.::k turist sayısının, yıllık turist sayısının% 20'si 

olacağı, 

- Turist başına ortalama kalma süresi 10 gece olduğu, 

- Turi ~>tik konakl.::.ma tet.::i.3lerinin en 6olu ay olan Ağustos' ta 

doluş oranının % 100 olaca~ı, 

En d::ılu ay olan Ağustos ı un g~in sayı .sı 30 11 ( 48) olacağı şel;:.-

linde~ir. Bu V2r3ayım1E~d~n har~~etle Beşinci ~lAn d~n2min-

de yabancı turistlc;rin yatak t.::ıle~>leri ;. ı En Dolu lı.ya Göre 

Yatak Talebi • for;:ıülü yardı:-nıylc hes aplanaraJ-:. ( 'l'ab1o: 15) de 

gö:.::teril::ıiştir. 

(Tablo: 15) 1~85-1:? J9 Dcne:::inc.e Yc:ıbancı 'l,urist Ya:ta:: Talebi 

1985 

1986 

192.7 

1988 

lS'89 

IIevcut TuristiJ~ 
Yatak Sayısı 

Toplaı;.ı TuristiJ':. 
YataJ:: Tal eJJi 

96.000 

105.600 

115.200 

129.·500 

144.000 

llevcu:::1a Ek1e. 
Yat.:J~ 'l'a ı ebi 

29.672 

.. 39.272 

~8.872 

63.272 

77.'572 

'i'c.blo incelendi(;ind.e 1989 yılındc::ıJ;:i tah:-rıin e~1ilen ya-

bancı turi :~tlerin, y<:tak talebi 144.000 olacaJ:.tır. BG.]inci 

77.672 o1ac<:c::Jc.ır. Be;ünci Pl.§.n Dc:·ne:-:1i som..mc:, de~·in her yıl 

artan s2yıd2 yat~c ihtiyacının giderilne .. i için ger~;:.li tu-

ri::n yctırımlc;;rının gerçekle·ştirilms~,.e bcışlunr:ı.ası çereklidir. 

(48) OLl-.LI-'l'İEUR, a.g.e., s.l25. 
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Halen i.ilJ~eniz·J .. c uy;Julanan ekoncbmik poli tikc::lc:.r doğ-

rul·tum:ı.~la; turiz:7ı sektörüne teşvik belgcr>i i:mlu:-ır.ıa:: koşu-

luyla çc-iitli özendir:.ci UY'.Jula,al~r yapıl::ıaktadır. Bu uygu-

la:-.. :.2..lar r..rurizm I:redileri, Gür:-ırük l·iuc.:Ciycti, Döviz Tahsisi, 

Yatırır.1 İnc~irimi İstisnası, Karrru Arazisi Tahsisi, Fiyat ve 

Denetiın Koluylığı vb. teşviklerden olu~maktadır. Bun.lar.:.1an 

Turizm l'~e(_:iıerinin tah:..:is miktarı 1980 yılında 998.7 milyon 

T.L. i}::.en 1985 yılında bu ra::am 30 milyon T.L. 'sine çıkarıl-

Bu olur:ılu ~;eli;;;rnc:lerin yanı.:nra konaklama ihtiyacı-

nın kar.çılanc:bil:ıı:::·~i için; ülJ:e:~üzc1eki enfla·Jyonla mücadel-

önlc::ıleri ~ı:.n yarattığı finan.:omc..n sJ_J:ıntı ~ı ve ser;:·,aye :':)iriJ:i-

ı:ıinin <::zlıç;·ı ne.:::.eniylc alıcernc:tif bir ·:;özür:ı olarak yc:.ba::-ıcı 

scr:-:ıaye f ktörü de gözar:.1ı edil:ne::ıelid.ir. 

Büyük 01-::eJ:li ve ı:ıo~lern i.~let:;ıeleJ::- J:urul;;:c:sı açı~.:ı::-ı-

C.c::::n ulu::;lara:::-ası :)az2rla::i2 ve reJ::.abet gücü aça.:ından, yatı-

rı:-nlaj:-ın fi:~ıan·;:.1:,:ı.ı ve ::1övi:::: girdileri açısından, büyüJ: r:ıa-

liyetli ~rg2ni=asyonlar2 ne2en clnn 'dış tanıtıs' açısınCan 

"Bug-ün, uluslc:::rare1.::::ı düzeyde turizm c:::rzının Jcurizı,1 

tclebini aştığı bir döne:.1~I-2 bulunuyoruz" (50). Eu sap'ca::ıa 

turizm se~t~rUn~e p~zarlama f~aliyetlerinin öneni~i ortaya 

Turizm pazarlc:.::-ta::ı;-;0 .. a, dina:-:ıik anlayıştc::: pazarla::ıa 

fon;;:siyo:ıu b2niEı:::.encre:::. uygulcmı:Ialıdır. Din.:rnik pazarlct-"-1a 

(49) T.C. Turizm Ban;::ası A.ş. , 23. Hesap Yılı Faaliyet Raporu, 

Ankar, 1985, s.35. 

(50) OLP.LI-TİI·1Un., a.g.e. , s.l88. 
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anlayısında; pazarlamanın başlangıç.nokta~ı VQrolan ve po-

tan.-;iyel turistiJ: tük.etici talebidir. Bu tüketiciye ula~r:-ıak 

için büti..::ıle;;mi.ş pazarlar;ıa faaliyetlerinGen ycirarlanılır. İlk 

amaç turi .~tik tü;,~eticinin tatmini, nihai hedef turuı::;tik tüke-

ticinin tatminine dayala olarak k~r etmektir. 

Turiz in gclişer~:, ~conc ik etkilerini arttırabilme-

si için ~ıazarla~t1a konusunda ya::;ııl:na::-ı gere :c;ller şu şı2Jdlde ö-

zetlenebilir (51): 

i) Turizo so.sy~l bir ihtiy2çtır, bu nedenle turictik 

tü2:etici bulduğu --,e:.ı ve hiz::ıetleri t'J.:cet~~·ıeye z::;runlu bir ı. .. •· ro •· 
h.ı:,;ı 

değildir. Öyleyse, turiBtik mal ve hizmetlerin üretimine tu-

ristin gerçek ihtiyaç ve arzularını kar·;ıla:~1aya dönük bir yön 

- Turizm sekt.öründe ürettiğimiz rıal ve hizmetlerin ayrın-

tılı bir analizi yapıLııalı, 

- Gelen turi3tlerin ülkelere göre geli~ nedenleri belirlen-

meli, 

R2.Jdp olabilecek ülkelerin pazarları ve üretti3deri tu-

ri.~tik mal ve hiznetleri incelei::eli, 

ÜlJç:e grupları ve:.; tüketici ki tl e grupları bazında hedef 

pazarlar sağtanmalı, 

- •ruri3til:: ürünü;:aüzün hedef pazarların tüketici L3tekleri-

ne uyumunu saÇolayacak önle:nlcr ülke Ve belge dü:::-::cyinde 

alın:nalıdır. 

ii) Turistik ürünün üretimi ile _::;atışı birbirini ta-

':ıar.üayan evreler olarak kc}bul edilmeli, üretim ve satı;;ın re-

kc:,bet koşullarında başarısı için tanı tım (reklam), kal i te ve 

(51) OLALI-TİIJUR, a.g.e., s. 190. 
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Bzendirici fiyatların ~nc~li birer fakttr old~~ları unutul-

mamalıdır. 

iii) Pazarlama faaliyetlerinCe finans::-ıan kuynakları--·. 
nın b~~una harcan~ası ~~len~elidir. ?iyasanın kabul etmedi-

0i k5tti bir tirlin bizz2t kendi kendini tahrip eder; turistin 

arzu ve ihr.:iyaç1c::.rını J<::ar;-ılaya:~1ayan bir ::;al ve hi:~met1e 1 

iyi bir rek1&m ve satıç 
:-;clistir:nc ne li takası izlenc"Jevecer-ri 
_, ..J ... .L ~-' 

gibi, aynı ':Ci:ilde köb.: bir reklaı-:-ıcılık ve ::J2tıcı Jeli.~.tirme, 
, . ik . ı . . . . - " . ' ı . . 1 -poıı ası ı e ıyı ~ır ~acı~ım aa ya?ı a~az. Tum pazar-ama ~a-

ı . t ı . . . ' .. +-.. l "] . . ı"" . . ' "l' a_ıye erı ı::::.ır D0 . ... :.:n_u :, Dır p an ve progrc::.m ıçın:.::ı.e 
1 

u :;:e 
1 

bc5lge, y~re, turistik işletr.1e düzeyinde ele alın.:tadığında 
etJ:in bir sonuç alınai1az. 

D- YASAL DÜZENLEl:ELER 

Turistin ziyaret ettiği tilke~e içinde bulunaca~ı 

çevrenin ve uı:.~e~.in c~:::.Ç:al zeng[nJ.ik1erinin yasal diizenle:-;ıeler 

ve ~nle·:::ler1e 1 'lil]:e t.urizainin gelişmesi a;-:ıacına :'larcl.ıracı ol-: 

- 12.03.1982 tarih ve 2634 sayılı 'Turiz~i Teşvik Kanunu' 

- 13. Od-.1983 tarih ve 83/5760 sayılı 'Ba;:anl2r I(urulu I~ararı' 

- 21.07.1983 tarih ve 2533 sayılı 'Kiltür ve Tabiat Vcrlık-
larını Koruma Kanunu' 

-09.08.1983 tarih ve 2872 sayılı 'Çevre l~anununu' 

- 09.03.1983 tarih v2 287 3 sayılı 'ı·:illi Par1;:lar Kanunu' 

v .b. yasal diizenlc.,ıe1er et::in ve yerin~::.e alınmış kararlar o-

laraJ;: ni tele~-ı.c~ilir. Bumm yzmısıra cloğa:un k::;run::ıası:ıu ye:-

nelik ç0~itli uluJlararası andlagma VP kararl~rla katılınma-

sı da memnuniyet verici gelişmel~rdir. Sosyal ya;am ve do~anın 
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korun:na.'.nn.'lc::;;:;:i ya 3al düzcnle:~elerin 1 ulu3larara.sı dUzeyc 

uyununun sa~lanma~ı. lil~:~~ize gelecek turistlere yerli hal-

kın davranı; çeli~kilerini giderJeye ybnelik olu~lu bir ge-

':.'ür>iye Turing ve Oto ::obil Kun.ı.;:mnun 
1 
İstanbul 1 c'.e; 

gerçeJ:leştirdiği doç:c:l zenç;inli::lerimizin ;:o:~uır:<.:ı. ve :_;nc .. rı-

tü~ ülkeye yayıl~ası-

TurL::;tlcriTJ. ken:::1i ül3:elerin::3.e nor;nal davra'lı? olarak 

niteler;.en çe-,itli davranı~ ve eyle::1lerinaen bazılarırıın lilJ:e-

~üz ya3o.ların0 gbre suç olc::raJ;: ni telen:-nesi; hE:r:ı dış ür:eler-

de ü.lke::ıiz aleyhine olum:::uz propaz2.n:::layc. neden ol:;cc.J:t2, her:ı 

:J.e turiz:-:ı pö:zarın.:lan Ulke~:-ıizin aldığı. p2yın azalrı1ası-

na neden clmakta~ır. Bu nedenle sosyhl düzeni:-:ıize ve de-

ğerleri::1ize ter; düşne~·.ıek kaydıyla bu l;:onuda];::i el::sik ve yan-

lı~ uygular:ı~lr1an sür~tle vazge;il~elidir. 

Turiz,·;ıin ülke:rıizde yeterli geliş:neyi sağlaya~,ıa::nş 

olmasının ~ir nedeni de sosyal ve kültürel yapımızın geli~-

me;ni~. cl:-~12 ~ın:l .. :ndır. ç-ünkü, "To:::ılu~J hayatının bütün ke::ıi:n-

lerinin ayak uydurı:ıaları gere2>.en te:neller üzerine d2yanc.n 

hırizm; geli;:.::ıi.;; ve ecı::Eistrile~ı~1i.ç. batı kül t·i.:irlerinin bir 

üri.inü ol2r21: aynı unsurlara dayan ;·:ayan toplumlarda he:::ıen 

30nu; verecek bir ürün de:]ildir"(52). Öyle::_rse toplu:71U'1 r;;e-

nelinde .sağlanacai~ sosyal ve kültürel geli -:'·ne turizni:ı de 
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Toplurnun sosyal ve kil ti..irel yapısındaki gelişmelerle 

olu~turula~ilecek 'Turizm Bilinci' nin yanı~ara, işletmeler 

düzeyin C:e e~iiti::ün ge>reklil!-iği kaçınılmaz::ır. Bugün i.Uke:üz-

de 1 d.iğer alnlarJ.a olduğu gibi hıriz:·a se]~tc'·ründe e.e moc~ern 

işletmecilik ~nlayışına g5re y~netilen işletme sayısı old~ç-

ça azdır. I3unun nedeni hem gir i-· i::1cilerin yc:nlı·:; tutu·ııu hem 

de yeterli sayıda kalifiye elemanın olmayı,ıdır. Bunun yanı-

sıra "3iyasal a;·naçlı i.ş.letmecilik 1 turizm seJ':.tcri..:::1.:1e :<amu 

faaliyetlerini dur::1ad~n kemir~i]tir''(53). Eu olumsuzlukların 

giierilebilmesi için yapı.l~cak bir pltn ve program çerçev~~-

sinde, turizm sekt(:',rüne ko:lifiye eleman yeti::;;tiriren eği tir:ı 

kuru:n ve kurulı;.;-larının daha kaliteli eğitim yap7i1aları sağ-

lanmaya çalışılmalıdır. 

( 52) Çelik GÜL:CRsc:y, Turiz;ün Altmış Yılı, "Türkiye Cur.ıhuriyoti 
Alt~.aş ·::ılda Nereye Geldi?", İzmir, 1983, 
s.lll. 

( 53) Celik ~ÜL.ER<:::OY 1 "Dü' B " " ' 
~ - ~ n, uaun 1 Yarın~·, DUl;YA GAZE'l'I:.SI, 21-4-1979 



so;::ruç 

üretilen r:ıal _ve hizr~1et üretimlerinden pay c-~lmokta ve bunla-

c:::~ı::.:. ;-;:iJ:tarl2rı'!.ın, gelir ve hc:.r::::.:ı.··,ıa a];:ı:1ları yoluylc: ::-ıilJ.i 

1 i ' Tc:-!- ı ~-ı.,., ı .., r ı ,.., ''.-:d- '='·.,.. i ı· '""' i ı- +- ~ ri " ı- .-ı "' " -, ') l-. ı -, ''1 -, .. ·: "" "' ı , ... :: '1-=' r ~ PD r- ı -- l ~_.. __ ·•l-c...i _ _....,. ... ..! -"-'-..ı..__ .,ı--..ı .... ~.....C1 .. -.c...~-· ... c . .t c . .t J ... -c._ .. c.; ..... c.. .. .:.>_ ... .;;.L_. . . ~'-·--- ....... _ 

ycpıl~a~ını kalaylaş-

tır::ıc.:2:ta:iır. Bt.:. yatı?:ır:ü2.rın y2pıl::,2c:;ıyla e~:on.c;ciide milli 

gelir VP iJtih::.2:1 Olil::Üu yÖnCC-! c·e_li~_~ecek; 'Ii.irk turiz:~~i ge-

li.jere:':, tu:::iz:'l -;;:elirleri:-ı-=i.e artız:.lar sağLmabilecekt:ir. 

Yu:-:ı<:ıncı ülJ::e turi.stlerLü:ı. ülke:aizi ziyaret et::1ele-

ri sıra nnda eJ~::no ü:ıize kc.zandırdı]:ları 'döviz • gc:lirleri; 

ekonoc~:i :üz açı.:andcin turiz::ıin sağladıjı en c5ne::üi fuy:lal<:ırdan 
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biri olarak ni tele'-ı.::cbilir. Döviz gelir.lerinin artmas ıyla; 

kronik dış ticaret açıkları :uz azalabilecek 1 ödemeler bi-

lanç,~:-rruz olumlu yönde etkilenccek ve heıJ.':.i::.ı.6en önemli3i de 

döviz arzınız ( rezervleri:niz) artaca2:tır. Yatırır:1.lar için 

gerekli olan t~cnoloji ve yatı:::ım mallarının ithal edilme-

::;incle döviz ihtiyacı orte:ya çı~çma·:-::tadır. A'}rica dış borç 

.. , ı . _t 
c~ıeme erı '<lliG 

yan bu döviz ihtiyaçları 1 'l'LirJdye ı de fazla uzun clma1ran 

aralıklarla döviz dc.:rboğ2zl.::crı ile }~ar:~ılaşıl;·:ıa:n s::mucunu 

do.]ur:::;:ıJ:.tachr. Dış turizia gelirleri ve 6.ol<:'yısıyla döviz 

rezevrleriııizi::.ı. artm2~~. dövizdarbo0alarının aşıl~a~ında 

öne:nli f c:y:..1c: lar, saÇlayc:ı.bil:.1eJ:.b::d.ir. 

zcllitji ve öne .üni ortc:ya Jcoyi:1e:ktc:dır. Turiz;:ıin :::eli.:;::,esi 

ile artaca;:. ::cat·.1a de=c·r 1 topla::; katma deGeri ve dolcyJ.sıyla 

rZLilli geliri de c:.rttıra.::ıilc::::::.tir. 

nı:~:ı; 

soru~:unu çöz:-.ıeck yz.:r~'.ı;-ncı claJJilir. 

lara da neden olabilD~:te~ir. Turizm 3c3yal bir ihtiyaçtır 

arası:1da o:::t :.ya çıJ:.:1':-:t g-.erginli1:., ı·:s G yılında ülJ:c;;d.zc:: golc:-ı 

.i':i.B.D. ı li turi:3t :;:.yısJ.ndc azali:'Jaya yol aç:nştır. 
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'I'alebin bu özcllü:leri nedeniyle turiz:n gelirlerin'i:-ı .süre;;:-

li gelir olar2:~ ni telc:-:ıı,1elerini güçlcşocinıe~:::.tedir. Jl.yn.ca 

turiz:-:ıin, bilyü;:ıe ve kalJ:ın:nac1a fi:rıc:msmc:.n J:::.aynağı olanc:.J:::. ni-

telen:·Je<:i ve ek:::ı::ı.o:.ıide c::ı.cel::U:li sekter clc: .. r3.k belirlen::1esi-

let:-:ıc::lcr 

::i::-:;elc::iT"!. :~ıc:rjin.:::l ti.:iJ~ctL1 e(;ilir.ılerinin y'ikse!:li~ i; .:;e;:-

t:.örde c::;eli:::- .:rtı~ıylcı birliJ::.te hc;rca.·,e;ların ele:; u.rt:-:ıa.sıni.:J. yol 

.. - - . 
lr·ı . .:tl::.s C: ..L!·~-i.C.·J ı olu:-::.:::>uz geli1:.1elere 

Tı...ı_riz:J .Jc~;:tC.r·r.·~-:~:~<:· -- ""ı • ı 
:cae._:.ıJ:.:re-c 1:/Jt'.:~n bir yıl 

kal~akta 1 bu da turiz:-:ı~cn 32Ql&nan f~ydaların vcri:-:ılili~i::ı.i 

Bu ol ma :.uzlu;(lara ra(;::ı.e~"l 1 b.:ıriz:.:üı ulu::.~- l ve uluslar-

2rzıru arttır~hÇ;ı gözön;;:n::3.e iJu-

~·:ıl.·""' ... ":'~u:-"'l~.lL=ı.·_,~ c"' .. :::- l ~~r-:.\7_~ 7. ,-'::!':":",,...,··o· .~·"· -· ı-• l ··1'"'1 ~~ j 1") ;7) C. 1 ı ,'~as 1 ~da bir 2r Cl("' 
-'-'!. .l -ı..- ·ı- .. - _..,.. -.... \..t..C~-··' .. :..i( '"'-ü-----·•• '"·-,s··---··· • _..... ,. $' 

li:c-:.ir::ı<:: c:,><üarı ara:·;tırıl .:alı 1 b~lunacak politikalar .:.;üratle 
~ ~ -

uygula~aya konulmaya ç2lı]ıl2alı~ır. 
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