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~ İ R İ ş 

İnsanların turizm olayı sayılabilecek seyahatleri

nin tarihi çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Gerçek

ten, tarihin bilinen çağlarından bu yana turizm olayı her 

dönemde var olmuştur. Ancak, bazı dön·emlerde koşulların 

uygun olması nedeniyle turizm yaygınlaşmış, gelişmig bazı 

dönemlerde ise olumsuz koşullar ters yönde etki yapmıştır. 

İkinci Dünya Savaşından günümüze kadar olan süre içinde 
' turizmin geli~;mesi için en uygun koçulların var olduğu gö-

rülmektedir. İçinde bulunduğumuz yıllarda yaklaşık bir mil

yar insanın devamlı yerleşme yerlerinin dışına yılda bir 

kere dahi olsa seyahat etmesi, her yönüyle önemli sayılma-

sı gereken bir olaydır. 

Turizm olayının içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk yıl

larından itibaren günümüzdeki özelliklerini kazanmaya baş

lamasıyla birlikte, bilim adamlarının dikkatleri de turizm 

üzerine yönelmiştir. Sanayileçme, şehirleGme, gelir artışı, 

ula~:tırma, kül tür ve sosyal alanlardaki gelişme ve değiş-
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meler turizmin yaygınlaçınasında rol oynamı0tır. Böylece, 

turizm toplumun bütün kesimlerini etkisi altına aian bir 

olay niteliği kazanmıştır. Özellikle, XX. ;yiizyılda turizm 

olayının uluslararası bir özellik kazanması nedeniyle, ge

lişmekte olan bazı ülkeler için de önemli bir ekonomik 

girdi olarak görülmeye başlam~ştır. Gelişmiş ülkelerden 

gelişmekte olan turistik ülkelere başlayan seyahatler ve 

yer değiştirmeler beraberi~de bazı teknolojik yeniliklerin 

ve bilgilerin de transferine neden olmu8tur. 

Kalkınma ve sanayileşmeyi temel hedef olarak belir

leyen ülkemizde ise turizm, ciddi olarak planlı dönemle bir

likte ele alınmıGtır. Turizm gelirlerini arttırmak için ön-

ce, yabancı ülkelerden turist çekme amacına yönelik girişim-

ler hızlandırılmı~ buna bağlı olarak turizm yatırımları ko

nusuna ağırlık verilmiştir. Ancak, ülke kayna.."tlarının kıt 

olması turizm yatırımlarında kullanılacak finansmanın bir 

kısmının yabancı sermayeden karşılanmg.s ına neden olmuştur. 

Yapılan ara~tırmanın amacı da, Türkiye'de ekonominin 

itici bir gücü olarak kabul edilen turizm sektörünü, sektör-

de faaliyet gösteren yabancı yatırımcı ve işletmeciler açı

sından incelemek ve turizm alanında Türk ve yabancı ticari 

~gbirliği olanaklarını de~erlendirmektir. 

Araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm-

de turizm, turizm yatırımları ve turizmde yabancı sermaye 
' 

kavramları açıklanmaktadır. Ayrıca, yabancı sermayeye olan 

gereksinim nedenleri ele alınarak yabancı sermayeyi turizme 
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yöneiten ana etkenler üzerinde durulmakta ve bu etkenierin 

Türkiye'de sağıanıp sağlanmadığ~ ta~tışılmaktadır. 

İkinci bölümde, yabancı sermayeli turizm yatırımıa

rına hangi yasalar çerçevesinde ülkeye giri~ izni verildi

ği ele alınmakta ve ülkeye gelen yabancı yatırımcılarla, 

işletmecilere uygulanacak teşvik araçları incelenmektedir. 

Üçüncü bölümde, turizmdeki yabancı sermaye Y.atırım

ları Beş Yıllık Kalkınma Planları çerçevesinde ele alına

rak, bu plan dönemlerinde gerçekleş3n yabancı sermayeli 

turizm yatırımlara hem kendi içerisinde hem de önceki plan 

dönemlerine göre yorumlanmaya çalışılmaktadır. 

Dördüncü bölümde, Türk turizminde yabancı sermaye 

yatırımlarının yapısal yönden incelenmesi yapılmaktadır. 

Bu incelemede, önce turizm sektörünün ulusal ekonomi için

deki yeri belirlenmekte, daha sonra yabancı yatırımcı ve 

işletmeci şirketlerin durum değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

Du~~mları incelenen yabancı sermayeli şirketlerin ulusal 

ekonomiye olan katkıları olanaklar çerçevesinde ele alına

rak bulunmaya çalışılmıştır. Yabancı sermayeli şirketlerin· 

katkılarıyla ülkeye sağlayacağı avantajlar ele alınırken 

dezavantajları da göz önünde tutulmu7 ve dezavantajları en 

aza indirgeyerek nasıl yabancı sermayeyi ülke turizmine 

yöneltebiliriz so~~suna yanıt aranmıçtır. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacac;ı gibi ara~

tırmamızda turizmde yabancı sermaye yatırımları olayına yak

laşım, fonksiyonel ve kuramsal yaklaşımdan çok, yabancı ser-

----------, 
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mayenin yatırım. nedenleri, yabancı sermayenin neden gerek

tiği, yabancı sermayeyi teçvik.için alınan yasal düzenle

meler, kalkınma planle..rı içind.eki·gelis;imi ve ülke ekono

misine olan etkileri çerçevesi içinde olmuştur. Araçtırma

nın bu çerçeve içinde ele alınma nedeni, son yıllarda tu

rizm sektörü için alınan kara~lar teşvik önlemleri etki

siyle, ülkeye yatırım yapan yabancı sermayeli şirketlerin, 

gerçekten Türk turizminin geliçiminde yararlı olup olmaya

cağının incelenmesi ve ulusal ekonomiye, ödemeler den8esi

ne ve istihdama yapacağı katkıların ne oranda olacağının 

belirlenmesine ve Türk turizminin geleceğinde yabancı ser-. 

mayenin etkisinin ne olacağının araştırılmasına çalışıl

mıştır. 
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TURİ z;.~, TURİ ZI 1 YAT IE T.MLA.E I TE TURİ zr.mE YABAl~C I 

SEEJ.'>i.A YE KA VP..AE I 

I- TlJRİ zn KAVHA~:I 

1- TURİ ~Ü IT TAN II•1I 

' GünUü:U zde inse.nlar, s Lire k li yaş ad ık lar ı yer lc:;rde ~ 

ge çi ci süre ler le ayrılarak başka U lke -veya b:jlge ler e git-

mekte ve buralarda gezip-görme, dinlenme ,eğleıme ve öğ::'en-

me gibi sosyal ve kültürel gereks~nimlerini karşıla~ak-

tadırlar. Ekonomik ve sosyal anla~da geniş etkiler do~-

ran ve turizm olarak, isimlendıir!ilen bu olay, gLin'im'.i z uy-

garlıeınin temel bir özelliğini oluşturmaktadır. 

Turizm olayını veya kavramını belirlemek amacıyl~ 

yapılan çalışmalar XIX. yüzyılın sonlarına kadar uzanmak-

tadır. Olayın değişik yönlerine farklı önem atfeden yazar-

lar, bugüne kadar birbirinden oldukça farklı tanımlamalar 

yapmışlardır. Konuya eğilenlerin hareket noktalarının ay-

nı olmaması başka bir deyişle konuya yaklaşım açıları ve 
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önem verdikleri unsurların farklı olması turizmin çeşitli 

tanımları~ın ortaya çıkmasına neden olmu~tur. Bu tanımlar

dan birkaçı şöyledir: 

Hunziker ve Krapf'a göre; "Turizm, kazanç sağlama 

amacına yönelik olmamak ve sürekli yerl~şmemek koşuluyla 

yabancıların bir yere seyahatleri ve orada konaklamaları 

sonucunda ortaya çıkan olayların ve ilişkilerin tümü dür;• (ı). 

Sezgin ve Acar'ın yaptığı tanımlamaya göre; .. Devam

lı olarak yaşanan yer dışında tüketici olarak tatil, din

lenme, eğlenme, kültür vb. gereksinimierin giderilmesi ama

cıyla yapılan seyahat ve geçici konaklama hareketlerine tu-

rizm'' denir (2). 

Meydan Larousse'da ise, "Turizm bir ülkenin tabi ve 

tarihi güzelliklerini görmek üzere, zevk için yapılan gezi" 

şeklinde ifade edilmiştir (3). 

Uluslararası Turizm Uzmanları Birliği lAIEST) tanımı 

şu şekildedir. "'l'Urizm yabancıların geçici veya devamlı, as

li kazanç elde etmek faaliyeti için yerleşmeye dönüşmernek 

koşuluyla konaklamalarından doğan ilişkilerin ve olayların 

bütünüdür•• ( 4) • 

(1) Hasan OLALI, Turizm Teorisi ve Politikası, İzmir Tica
ret Odası Yayınları 71, İzmir,l963, s.5. 

(2) urhan M.SEZGİ~Yıldırım ACAR, Turizm Tanıtma-Pazarlama
Ekonomi, Ankara, 1983, s.2. 

(3J ~ffiYDAN LAROJSSE BÜYÜK LtlGAT ve ANSİKLOPEDİSİ, Cilt 12, 
s.320. 

(4) Tunca TOSie~Y, Turizm Turizm Olayına Genel Yaklaşım, 
Der Yayınları, İstanbul, 1983, s.l3. 
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Yine "Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası" nın 36. mad-

desine dayanarak hazJ.rla..TJ.an "Turizm .işbirliği Nizarnname si"

nin 3. maddesinin (a) fıkrasında, turizm kavramı, "yerleş

mek amacı olmaksJ.zın sayfiyeye gitmek, spor, öğrenim, zi

yaret, tetkik ve araştırma yapmak, tedavi edilmek, eğlenip 

dinlenmek gibi amaçlarla, kültür ve sanat hareketleri ne

deni ile toplu veya tek olarak yapJ.lan seyahat" anlamında 

kullanılmıştır (5). 

Yukarıdaki tanJ.mlar altında, ortaya çıkan boşlukla

rı doldurmak ve özellikle bireyin .turizm amaçlı tavr:ından 

kaynaklanari ilişkileri büt~nüyle kavramak için turizm aşa

ğıdaki içerikle tanımlanması gereken bir olgudur: 

"Sürekli kalışa dönüşmeme ve gelir.sağlayıcl herhan

gi bir uğraşıda bulunmamak koşulu ile bireyin yolculuk vet 

veya konaklamasından doğan olay ve ilişkilerin tümü turizm••-

dir. 

2- TU:R.İ ZM SEKTÖRÜ KA YRAMI 

Turizm · s.el(t§ııti, · . "Turizm büro ve seyahat acenta

larJ.yla ulaştırma tesis ve vasıtaları, reklam ve propagan

da sanayii de dahil olmak üzere turistik özelliğe sahip o

teller, pansiyonlar, gazina ve lokantalar, plajlar, kamp

lar, eğlence yerleri, spor ve avcılık tesisleri, kaplıca

lar, istirahat ve tedavi işletmeleri ile bu alanlara dahil 

(5) Hasan OLALI, Turizm Dersleri, Ege Üniversitesi İktisa
di ve Ticari Bilimler Fakültesi Yayınları, No:64/15, 
Izmir, 1971, s.36. 
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tesisleri ifade eder (6). 

II.:- TURİZM YATIRIMLARI VE KAPSAMI 

Turizm Yatırımı: "Turistlerin konaklama, yeme-içme, 

dinlenme ve eğlence gereksinimlerini karşılam~a yarayan 

tesis, arazi ve teçhizatların bütünüdür". Bu tanımla, özel

likle üst-yapı yatırımlarJ. olarak isimlendirilen konaklama 

işletmeleri (otel, motel, oberj, kamping,·tatil köyü, pan

siyon apart-otel) ele almmaktadır (7) .• 

Turizm yatırımı içerik olarak, alt-yapı yatırımları, 

konaklama yatırımları ve diğer hizmet yatırımları şeklinde 

üç grupta toplanmaktadır (8). 
. 2- TUHİ ZI''l YAT IHH1LARININ KAPSAHI 

A,... Al t-YapJ. Yatırımları: Bunlar genellikle merkezi 

veya bölgesel kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilen 

yol, liman, köprü, havaalani gibi alt-yapı tesisleri ile 

su, elektrik, kanalizasyon ve telekomünikasyon gibi temel 

hizmetlere dönük yatırımlardır. Bu yatırımların gerçekleş

tirilmesinde temel amaç doğrudan turizm endüstrisini ge

liştirmek olmarnakla beraber, alt-yapının varlığı ve yeter-

(6) Selahattin ÇORUH, Genel !urizm Bilgisi, Ankara, 1967, · 
s.9. 

(7) NUzhet KAHRAMAN, ~rizm'de Yatırım Projeleri, B.!, Çağ
layan Kitapevi, İstanbul, 1986, s.6. 

(8) İsmet Sabit BARUTÇUGİL, Turizm İşletmeciliği, Uludağ 
Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ya
yın No:)-018-0061, Bursa, 1982, s.51. 
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liliği turizmin gelişmesini önemli ölçüde olumlu yönde et

kilemektedir. 

B~ Konaklama Yatırımları: Turizm olayına katılarak 

sürekli yaşadığı yerlerin dışına çıkan kisilerin geçici 

olarak konaklama ve geeeleme gereksinimlerini karşılamaya 

yönelik otel, motel, pansiyon, kamping, tatil köyü ve· ben

zeri yataklı tesisıere yapılan yatırımlardır. Bunlar, tu~ 

rizmde üst-yapı yatırımlarının en önemli kısmını oluştur~ 

lar. Turistin belirli bir bölgeye çekilebilmesi ve ekono

mik_ bir fayda yaratabilmesi için konaklama tesislerinin 

gerekliliği açıktır. 

:e·~ Yan Hizmet Yatırımları: Alt-yapı ve konaklama ya

tırımları dışında kalan ve turistlerin yeme-içme, eğlenme, 

spor yapma, alış-veriş gereksinimlerini kartılamak üzere 

tesis edilen lokanta, kafeterya, çay bahçesi, yüzme havuzu, 

spor tesisleri, plaj ~ğlenee yerleri, dans ve oyun sal.on

ları, alış-veriş merkezleri ve benzeri tesisler için yapı

lan yatırımlardır. Bunlar, konaklama tesisleri ile bütün

leşik olarak veya onlardan bağımsız olarak kurulabilir ve 

işletilebilirler. 

Turizm endüstrisinde yatırım kavramı ile öncelikle 

alt-yapı, konaklama ve ·yan hizmet. tesislerinin kurulması 

veya gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir. Ancak mevcut 
. . 

alt-yapının ve turizm tesislerinin genişletilmesi, iyileş-

tirilmesi ve yenilenmesi amacıyla yapılan yatırım harcama

ları ve mevcut turizm ürünlerinin geliştirilmesi, tiretim 
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ve satışının kolaylaştırılması için yapılan harcamaları da 

turizm yatırım kapsamı içinde düşünülmelidir. 

III;:- TURİZl'IDE YAEANC I SERMAYE 

i- TURI zr;1:DR~~YABANC·I~ SEmÜ.YE .. KA VRAJ~SJ:.-:. 

Bir ülkedeki yabancı sermaye, özel doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları ile portföy yatırımlarından oluşur. 
' . 
1 Portföy yatırımları, tasarruf sahiplerinin bir faiz veya 

dividant geliri elde etmek için uluslararası sermaye piya~ 

salarından menkul değerler satınalmalarını ifade eder. ö

zel doğrudan·yabancı sermaye yatırımları ise, bir ülkeden 

diğerine transfer edilen sermayenin o ülkede yatırıma dö

nüşmesidir (9). · 

Çalışmamız ·açısından önem teşkil eden yabancı ser

maye de özel doğrudan yabancı sermaye yatırımları şeklinde 

gerçekleşenlerdir. 

Doğrudan yabancı -sermaye yatırımı: Bir ülkede bir 

firmayı satın alma veya yeni kurulan bir firma için kuru

luş sermayesi sağlama veya mevcut bir firmanın sermayesini 

arttırma yoluyla o ülkede bulunan firmalar tarafından di

ğer bir ülkede bulunan firmalara yapılan ve kendisiyle bir

likte "teknoloji", "işletmecilik bilgisi" ve "yatırımcının 

kontrol yetkisi"ni de beraberinde getiren yatırımdır (10). 

( 9) Müfiz AKYtlz-Nesrin ERTEL, ANSİKLOPEDİK EKONOMİ SÖZLÜ
GÜ, Dünya Yayınları; 42, B.I, Istanbul, (Ekim 1987), 
s.412. 

(10) S.Rıdvan KARLOK, Türkiye'de Yabancı Sermaye, !.T.O. 
Yay,, İstanbul, {Temmuz 1983), a.14. 
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Turizmde yabancı sermaye yatırımı kavramı ise yuka

rıda belirtilen doğrudan yabancı sermaye yatırımı şeklinde 

ve turizm yatırımı tanımlamasında yer alan sahalarda, ya

bancı veya yerli-yabancı ortaklığı şeklinde yapılan yatı

rımları ifade eder. 

Yabancılar~ t~rizm sektörüne yatırım yapabilmesi 

için 6224 sayılı yasa hükümlerine uyması gerekir. Ayrıca: 

Turizm sahasında yatırım yapmak isteyen yabancılara ait pla

nın; turizm politikası ilkelerine uyması, yabancı sermayenin 

gerekli formaliteleri yerine getirmesi ve Devlet Planlama 

Teşkilatı•nca kabul edilmesi, Türk özel girişimcilerine a

çık bulunan bir faaliyet alanında çalışması, tekel veya ö

zel bir ayrıcalık ifade etmemesi kayıt ve koşuluna uygun 

olması gereklidir. Bu koşullara uygun planlara, Türkiye'de 

her türlü turistik yatırım yapması için izin verilir (ll). 

Yabancı Sermaye Yasası ile ilgili bütün hükümler, turizm 

alanındaki yabancı sermaye yatırımıarına da aynen uy~~lan

maktadır. Bunların en önemlileri, kar ve ana sermayenin 

transfer olanakları -ayni sermayenin ithal ·izni- lisa:::ıs, 

patent hakları- alemeti farika gibi gayri maddi hak ve hiz

metlerin ana yabancı sermaye olarak kabulü- yerli sermaye 

ve girişimcilere tanınan bütün hak, kaynak ve ayrıcalikla

rın aynı sahada çalışan yabancı girişimcilere de aynı ko

şullar içinde uygulanmasıdır. 

(ll) Tunay AKOGLU, Dünya ve Bizde Turizm Dünü ve Bugünü, 
!stanbul, (Mart 1971), s.l68-169. 

l 
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Yukarıda belirtilen altı genel teşvik önlerninden 

başka genel ekonomi politikasının çeşitli önlemleri de za

man zaman gerektiğinde turizm politikasına konu olmaktadır. 

· Turizm sektörünü geliştiramemiş ülkelerde sektörün 

gelişmesi için yabancı sermaye önemli yer tutmaktadır. Bu 

konuda yabancı sermayeye gereksinimi zorunlu kılan neden

ler vardır: 

!;;. Y~terli Sermaye Birikiı:pinin Sağlanamaması 

Az gelişmiı;ı ve gelişmekte olan ülkelerde, yat.ırım

ları gerçekle.ştireeek düzeyde sermaye birikimi sağlanama

mıştır. Bu ülkeler, iç finansman açıklarını yabancı serma

yeyi davet etmek suretiyle karşılamak eğilimindedirler. 

Yabancı sermayeli yatırımlar ilk aşamada çoğaltan 

etkisiyle gelir artışına neden olur. Bunu tasarruf yarat

tığı katma değer ile ulusal gelir artışı izler. Diğer ta~ 

raftan yatırımlara hammadde sağlayan kuruluşlara pazarla

yıcı kurulu~larda eklenerek ulusal ekonomiye sağlanan kat

kı artar. Elde edilen gelirlerle sermaye birikimi sağlanır. 

:&f\ Kno~.How ~etersizliği 

Turizm alanında başarının anahtarı, kapasi te oluş

turmak yanında var olan kapasiteyi pazarla.maktır. Bunun 

için, talebin yeterli düzeyde gelişmesini sağlayacak bilgi 

birikiminin ülkede bulunması gereklidir. 

Yabancı Sermaye deyince uluslararası alanda faaliyet göster 
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bilgi yönetim, denetim sahibi kuruluşlar akla gelir. Bu kuru

luşlar arzın,etkin kullanımını sağlayacak propaganda hiz

metlerini yürütür. Turizm sektöründeki vasıflı ve vasıfsız 

emeğin eğitilmesine olanak verir. Ulkedeki turizm alanın

daki organizasyonların güçlenmesinde, modern teknolojiler 

kullanılarak gelişmesine örnek olur. Propaganda faaliyet

leri ile potansiyel talebin bulunduğu ülkelerde turist çe

ken ülkeye karşı kamuoyunun sempatisinin artışında itici 

rol oynar (12). Piyasayı daha yakından izler ve talebi. da

ha iyi kontrol eder. 

C-; Turizm Sektöründe Riskin:Paylas,ılması 

~izm alanında yabancı sermaye deyince akla ulus

lararası turizm işletmeciliği ve yatır2mcılığı yapan kuru

luşlar gelir. Bu kuruluşlar turizm konusunda uzmanlaşmış

lardır. Tiristik talebi çekemeyecekleri, kar edemeyecekle

ri yerlere yatırım yapmak riskine girmezler. Bu nedenle, 

yabancı sermayenin yatırım yaptığı alanlarda, yerli özel 

sektör de yatırım yapacaktır. Çünkü, özel sektör için kar

lılığı turizm sektörüne oranla oldukça yüksek, risksiz al

tarnatif sektörler mevcuttur. Nitekim Türkiye'de özel sek

törün yaptl.ğı turizm yatırımlarmın toplam özel sektör ya

tırımları i çindeki payı tahminen % 1, 5- 2 do layı..-rıdadır ( 13) • 

(12) İhsan ÇETİN, Turizm Yatırımlarında Bir Model Önerisi, 

Ankara, 1978, s.1-21. 
(13) ÇETİN, a.g.e., s.4. 
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Riskin payla~ılmasının amacı yerli sermaye ile ya

bancı sermayeyi birlikte yatırım yapmaya zorlamaktadır. 

Çünkü yabancı sermaye yerli sermayeye talebi garanti eder

ken, yerli sermaye yabancı sermayeye yatırım yaptığı ülke 

ile ilişkilerin pürüzsüz yürümesini garanti etmektedir. 

3- YABANCI SERMA YEY! TURİ ZME YÖNELTEN ETKENLER 

Yabancı sermayeyi turizme yönelten ana · @tk~nlere 

geçmeden önce, genel olarak bir ülkeye yabancı sermayenin 

neden geldiğini kısa maddeler halinde sıralamakta yarar 

vardır. 

- Yabancı sermayeye ·yüksek k~rlar -sa,ğlama avaritaJi

nı,n olması(l4), 

- Yabancı sermaye yatırım yaptığı ülkede siyasi is

tikrar, güçlü devlet ve yabancı sermayeye karşı olumlu ka-

mu oyu 

- Yatırım yapılan ülkede büyük ve hızlı gelişen bir 

pazar 

- Yabancı sermaye mevzuatı liberal ve açık, ulusaı

laştirma tehlikesi bulunmayan, yabancı sermaye politikası 

s ık s ık d. e ği ş me me si . 

- Yeterli alt yapı "ulaşım, enerji, haberleşme ve 

kuruluş yeri gibi" ve kamu hizmeti gelişmiş ülke birnası ~-

(14) Adnan ÖZAKTAŞ, "Turizm ve Yabancı Sermaye" JNRUM DER

GİSİ, (15 Mayıs 1980), s.2. 
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Monopolist veya oligapolist piyasa koşullarının-

varlığı 

- Kar ve ana paranın .transferinde bir riskin olma

ması ve bu konuda hükümet garantisi bulunmas1. · 

- İ~çi ücretlerinin düşük ve çalışma barışının bu

lunması 

- Komşu pazarlara yaklaşmak ve yatırım yapılan ül

kenin nüfuzu kullanılarak kapalı olan pazarlara girmek i

çin yatırım yapılır. 

- Yatırım yapılan ülkede az formalite, az yükümlü

lük, az bürokratik müdahale, pazarlama ve tanıtma yardımı 

olması 

- İthalat kısıtlaması ve ihracat yükümlülüğü olma-

ması 

- Sermayenin ayni ?larak girmesinde bir kısıtlama 

olmaması ve kilit personelin getirilmesine karşı çıkılma

masl· 

Yabancı sermayeyi bir ülkede yatırıma yönelten ge

nel koşullar yukarıda belirtildi. Şimdi de yabancı serma

yeyi turizme yönelten koşulları inceleyelim. Bunların baş

lıcaları; ekonomik ve siyasi istikrar, bürokratik engelle

rin ve devlet müdahalesinin azlığı, alt yapı yatırımları, 

kar ve sermayenin transferi ve kamu arazisi tahsisidir. 

A~ Ekonomik ve Siyasi İstikrar 

Yabancı sermaye, yat:ı.rını yapacağı ülkede ekonomik 
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ve siyasi :.s-:ikrarsızlık istemez. Bu nedenle, yatırım ya

pacağı ülke~in iç politikası ile dış politikasını yakın

dan izler. ~zellikle yatırım yapılacak ülkenin dış ülkeler

le olan eko~omik ve askeri ilişkileri üzerinde titizlikle 

durur (15). Ülke içi siyasi hava, rejim meseleleri, idari 

mekanizmasının kuvvet ve güçlülük derecesi, para politika

sı, maliye ;olitikası ve enflasyon gibi konularda devlet 

politikasının bugün ve geleceğe ait durumun yabancı serma

yeye olabi:e:ek etkileri, en önemli hareket noktasını oluş

turur. 

Bir ~lkede yabancı bir şirketin yatırım yapması u

zun vadeli 7e riskli bir iştir. Bu nedenle, uzun vadede 

yatırım ya;~lan ülkede siyasi, ekonomik ve mali istikrar 

olmalıdır. ~~tırımcı, uzun vadeli hesap yapabilmelidir. Bu 

ise, ancak :..stikrarlı bir ortamda mümkündür. 

B- D~vlet Mü(lahales:L ve .Bürokr~tik Engellerin Azlığı 

Yab~~ı sermaye faaliyette bulunduğu ortamda mümkün 

olduğu ölçt:ie asgari devlet müdahalesi olmasını ister. Dev

letin dev~~~ olarak ekonomiye müdahale ettiği, kar hadle

rinin devle-:çe tesbit edildiği ve fiyat dondurmalarının 

yapıldığı bir ekonomik düzende, girişimciler işlerini bü

yütmek ve geliştirmek konusunda çekimser davranırlar. Bu-

nun sonucunQa, yabancı yatırımcının yatırım yapma arzusu 

(15) Erol z:::YTİNOGLU, Türkiye •de Yabancı Sermaye Yatırımla
rı ve ~konomiye Yararlı Olması İçin Düşünülen Tedbir
ler, fs~anbul Ticaret Odası Yayını, İstanbul, 1967, 

s.26. 
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büyük ölçüde ortadan kalkar. Bunun için yerli ve yabancı 

girişimcilere az müdahale etmek, işlemlerin tek merciden 

yürütülmasini sağlamak, gerekli formaliteleri mümkün oldu

ğunca azaltmak, üst yöneticilerin yabancı sermayeye karşJ. 

engelleyici tutumlarda bulunmasını önlemek ve yabancJ. ser

mayeye devamlJ. zorluk çıkarmamak gereklidir. Ülkedeki ya

bancı sermayeye karşJ. olumlu tavJ.r sürdüğü ve bürokrasinin 

azaldJ.ğı oranda, koşullar yabancJ. sermaye için özendirici 

olacaktJ.r. 

C- Alt-Yanı YatırımlarJ. 

Bir turizm konaklama ünitesini rantabl olarak işle

tilebilmesi, o yörede alt-yapı yatırımlarınJ.n eksiksiz o

larak gerçekleştirilmesine bağlıdır. Turizm tesisine kara, 

deniz, hava ve demiryolu ulaşJ.m yollarJ.ndan en az biri ve-

ya birkaçı ile kolayca ulaşJ.labilmesi, haberleşme olanak

larJ.nJ.n özellikle yabancı turistin alıştJ.ğJ. düzeyde sağlan

ması, su-elektrik-kanalizasyon-ısıtma gibi diğer alt-yapı 

hizmetlerinin aksamamasJ., turizm işletmeciliğinin başarJ. 

ile yürütülmesinin t·emel işlemlerini meydana getirmekte

dir (16). Söz konusu alt-yapJ.Ya sahip olmayan bir yerin 

turistik bölge haline gelmesi de'güçtür. 

(16) Hasan OLALI 've Digerleri, Dış Tan~tım ve Turizm, Tür
·kiye İş Bankası Kültür Yayınları, No:253, B.I., Anka-

ra, 1983, s.379. 
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n~.:· K8.r ve S erma;y e nin Trans fe ri 

. A 

Yabanc J. sermaye kar mı ve sermayesini dilediği za- . 

man kendi ülkesine transfer edebilme garantisine sahip ol

duğu zaman, yabancJ. bir ülkeye yatJ.rJ.m yapar. Elde ettiği 
,. 

karl. ve getirdiği sermayeyi dilediği anda ülkesine trans-

fer edemiyeceği konusundaki bir olasJ.lik, yabancJ. girişim

ciyi o Ulkeye yatırım yap~aktan vazgeçirtir (17). 

~'"" Kamu Arazisi Tahsisi 

YabancJ. sermayenin kurulup işleyebilmesi, herşeyden 

önce zorunlu olarak gayrimenkul edinmeleri ile mümkündür • 

. Bu nedenle, yabancJ. yatJ.rJ.mcılara gayrimenkul edinmede ko

laylık sağlanmasJ. gerekir. 

YabancJ. sermayeyi teşvik etmek isteyen ülkelerde, 

devlete ait kamu arazisi ile ormanlJ.k alanların bir bölü-

mü, turizm amaçlı yatırJ.m yapmak isteyen yabancJ. sermayeye 

tabsis edilmiştir. 

YabancJ. sermayeyi turizme yönelten bu etkenleri Tür

kiye'de sağlanJ.p sağlanmadJ.ğınJ.n bir değerlendirilmesi de 

aşağJ.da verilmiştir. 

İlk ve yabancı sermaye için en önemli etkenlerden 

birisi olan "Ekonomik ve Siyasi İstikrar" ortamJ. Türkiy~ 

(17) Daim DEMİRCAN, Türkiye'de YabancJ. Sermaye, İstanbul, 
1971, s.l02'den E.İ. NWOUGUGU ~he Legal Jroldems of 
J'oı.aign İnvestment !rı Deve)..oping Countries, Manches
ter Univercity Press. U.S.A. Aceans Publications, Ine, 

1965, p.22. 
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İkinci etken olan "Bürokratik Engellerin Azlığı" ko

nusu da yine 1980'de yayınlanan Yabancı Sermaye Çerçeve Ka

rarnamesi ile sağla:nmıf}tır. 1980 öncesinde yabancı sermaye 

bürokratik engellerle karşılaş:ı.yordu. Özellikle, turi~tik 

bir tesisin kurulması için Belediye İl İmar Müdürlüğü, İ-
.ııo ,._ V 

mar Iskan Bakanlıgı, Turizm ve Tanı tma Bakanlığı, Orman 

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı

ğı, Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama TeşkilŞt:ı., Bakanlar 

Kurulu, YSE, TEK, PTT gibi ~~luşların görüşlerinin alın

ması ve bu kuruluşlara başvurulması gerekiyordu. 

1980'de yayınlanan Yabancı Sermaye Çerçeve Kararna

mesi ile yukarıda ~ayılan b~mlarca yürütülen hizmetleri 

bir arada toplamak amacıyla Yabancı Sermaye Dairesi kurul

muştur (18). Böylece yabancı sermaye başvurularında "tek 

merci" oluşturularak hem sürat li karar almak sağlanarak 

etkinlik arttırılmış hem de bürokrasi büyük ölçüde azaltıl

m:ı.ştir. 

üçüncü etken olan "alt-yapı yatırımları" konusunda 

ise gerek beş yıllık kalkınma planlarında gerekse KalkJ.nma 

Planı yıllık programlarında turizmdeöncelikli yörelerde alt

yapı yatırımlarının tamamlanması öngörülmüştür. Bu konudaki 

(18) YASED, 11. Türkiye İktisat Kongresi Dış Ekonomik İliş
kiler Komisyonunun Yabancı Sermaye Tebliğler!, Yased, 
YayınNo.l, Istanbul, (Aral:ı.k-1981), s.38. 
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çalışmalara Güney Antalya Turizm üelişim Projesi ve Side 

Turizm Gelişim Projesi örnek verilebilir. Anc~k, Türkiye'

deki turistik alt yapı yatırımları henüz tamamlanmamıştır. 

Bu nedenle alt yapı yatırımlarının durumu yabfrncı sermaye 

için özendirici olmaktan uzaktır. 

Dördüncü etken olan "kar ve sermayenin transfer 

hakkı" da 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası'nın 

4. maddesi ile 28 Sayılı Bakanlar Kurulu Çerçevesinde sağ

lanmış olup, yabancı sermayeli kuruluşlar haklarınıt yurt

dışına transfer edebilmektedirl~r (19). 

Beşinci ve son etken olan "Kamu Arazisinin. Turizm 

Yatırımıarına Tahsisi" konusu da 2634 Sayılı Turizmi Teş

vik Yasası'nın B. maddesi ile kabul edilmiştir. Bu madde 

ile turizm yatırımı için gerekli olan arazi 49 yıl süre 

ile bedelsiz olarak yabancı yatırımcılara verilmektedir. 

(19) Gümrük ve Maliye Bakanlığı, TEBLİGLER DERGİSİ, S.20, . 
Ankara, 1980, s.l82. 



• 

İ k i n c i B ö 1 ü m 

TilliK TURİ ZJdN:;::-; YA.BANCI SERNAT.SYİ ÖZ:ENDİRI'.IEYE 

İLİ ŞK!l~ YASAL D1ZENLEI>i8LER 

Türkiye'de yabancı sermaye yatırımlarındaki geliş-

meler 1950 yılından sonra başlamıştır. ı llart 1950 tarihli 

5583 sayılı 11 Hazinece Özel Teşebbüslere Kefalet Edilmesine 

ve Döviz Taahhüdünde Bulunuloasına Dair Yasa" ile yabancı 

sermaye konusu ilk olaral<: ele alınmıştır. Turiz:r_ sektörU 

de yine bu yasa ile yabancı sermaye için teşvik edilen sek

törler kapsamına alınmıştır (2·J). Bu yas~ ile T1aliye Bakan

lığına; Bakanlar Kurulu izniyle, 30Q T~lyon liraya kadar 

olan yabancı özel sermaye yatırınlarını garanti ecilme yet-

kisi tanınmıştır. Böylece I·~aliye Bakanlığı, Yabar:ıcı serrra-

yenin ve bundan alınan k~rların yurt dışına transfer edil-

mesine izin verebilecektir. 

(20) L~.LUK, a.g.e., s.l09. 
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Dünya Bankası Uzmanlarının 5583 sayılı yasadaki "bir 

çok sınırlama, özel yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesini 

engelliyor" şeklindeki raporu üzerine 9 Ağustos 1951 tarih 

ve 5821 sayılı yasa çıkarılmıştır. 

Bu yasa ile tarım ve ticaret alanları dışında kalan 

sanayi, maden, bayındırlık, ulaştırma ve turizm alanları 

yabancı sermayeye açılmıştır. Birinci maddeyle, yabancı ser

mayenin "tekel kuramayacağı" koşulu getirilerek yerli ser

mayenin yabancı tekellerin rekabetinden korunması amaçlan

mıştır. Yatırımlarını, başlangıçta yatırdıkları para üzerin

den (üç yıldan önce olmamak koşuluyla) götürmek hakkını el

de eden yabancı yatırımcılar, sermayenin% lO'unu geçmeyen 

karlarını da transfer edebileceklerdir. Ayrıca yabancı şir

ketlere yatırım izni veren özel bir komisyon da kurulmuş

tur. Fakat, yerli ve yabancı yatırımcıların değerlendir;;;..· ·· 

mesine göre bu yasa, verimli görülmemiştir (21). 

Bu yasa yerine 18 Ocak 1954 tarih ve 6224 sayılı Ya-

bancı Sermayeyi Teşvik Yasası çıkarılmıştır. "Dünyanın en 

liberal yabancı sermaye yasası" olarak tanımlanan {22) bu 

yasanın yanında, yabancı aermayeci yatırımları düzenlemek 

için 7 Nisan 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Yasası ile 

ll Ağustos 1962 tarih ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıyme-

~21) Y.N. ROZALİYEV (Çev. A. YARAN), Türkiye'de Kapitaliz
min Gelişme Özellikleri (1923=1960), Onur Ya~, Anka

ra, 1978, s.300. 
(22) TOBB, İktisadi Rapor 1974, Ankara-1974, s.379. 

---- --- --- -
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tini Koruma Hakkında Yasa {TPKKh~) ve bu yasaya ilişkin 

17 sayılı kararı görmekteyiz. 

Bu yasal düzenıemelerin dışında 24 Ocak 1980 tarihli 

8/168 sayılı Yabancı Sermaye Cerçeve Kararnamesi yürürlüğe 

girmiştir. Bu kararname ile 6224 sayılı yasa geçerliliğini 

korumakla birlikte bir "mevzuat" değişikliği getirmiştir. 

Yine bu kararnamenin eki olarak 27 Haziran 1980 tarihli 
. -

8/1133 sayılı Turizmi Teşvik Çerceve Kararı yayınlanmıQtır. 

Bu kararname ile, ülkemizin sahi~ olduğu turizm olanak ve 

zenginliklerinin değerlendirilmesini, turizm arz kapasite

sinin daha verimli kullanılmasını ve turiste daha iyi or

tam hazırlanmasını sağlamak, bu konularda gerekli bağlayı~ 

cı kararları almak ve uygulamayı süratle sonuçlandırmak a

macı güdülmüştür. Ancak aynı yıl bu kararname yürürlükten 

kaldırılmıştır (23). Bu durum, Türkiye'de turizm politika

sına olan güveni bir ölçüde sarsmıştır. 

Yabancı sermayeyi kapsayan bu yasal düzenlemeler 

yayında, turizm yatırımı yapacak yerli ve yabancı girişim

cilere uygulanacak teşvik te~birleri de 2634 sayılı Turiz

mi Teşvik Yasası içinde belirtilmiştir. 

Yabancı sermayenin ~ürkiye'ye girmesine izin veren 

yasal düzenlemeler sırasıyla yukarıda ele alındı. Bunlar

dan, turizm sektörüne yabancı sermaye yatırımları için i-

zin veren yasal düzenlemeler; Yabancı Sermaye Te::ı.vik Yasa-

(23) OLALI ve Diğerleri, a.g.e., s.377. 
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sı, TPKYHY ve mevzuat deği~ikliği şeklindeki Yabancı Ser

maya Çerçeve K9.rarname::::.iir • .Ayrıca yabancı sermayeyi tu

rizm sektörüne çekebil!nek için 'l'urizmi Teşvik Yasası çıka

rılm~ ve çeşitli teşv~k tedbirleri de alınmıştır. 

I- 6224. SAYILI YABANCI SERl\'lAYEYİ TEŞVİK YASASI 

· Özel girişimcini~ faaliyet gösterdiği her alanda ya

bancı sermayeye çalışme. olanağı tap.ıyan bu yasa, 14 maddeden 

oluşmaktadır. Yasa, tar~m ve ticaret alanlarını yabancı 

sermayeye açmış, geniş ~ir sermaye ve karın serbestçe trans

ferini sınırlayan hüküm:eri kaldırmıştır •. 

Yasayı uygulamak ve yabancı yatırımcıların başvuru- . 

larını incelemek üzere k·..:.rulan "Yabancı Sermayeyi Teşvik 

Komitesi", yasanın ilk r:9.ddesini -Yabancı sermayecilerin 

temel beklentisi olan e~onomik kalkınmaya katkı- oldukça 

liberal yorumla&ıış ve yerel ekonomi içinde kısır döngüle

rin etken olduğu belirt:.lerek her tip yabar1cı sermaye aleı

şının ekonomiye·katkı se.~layaca;ını ve dolayısıyla özel 

sektörü geliştirici bi~ rol oynadığı vurs~lanmıştır. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi'nin kaldırılması 

ve yetkilerin DPT'ye verilmesinden sonra, ficaret Bakanlı

ğı'nın 30 Ekim 1967 tarihli yönetmeliği ile yasanın uygu

lama biçimi belirlenmiştir. 

Yabancı sermayenin Türkiye'ye giri~i 6224 sayılı ya

sa hükümlerine göre, esas itibariyle iki şekilde olmaktadır: 

ı- Ayni, nakdi ve gayrimaddi haklar (lisans, patent 

hakları, know- :~)W v. s. ) olarak, "öz s ermaye" 
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2- Dış krediler. 

Turizm alanında faaliyette bulunmak isteyen yabancı 

sermayeye de bu yasa hükümleri uygulandığından, yabancı 

sermayenin yatırım şekli ayni, nakdi, gayri maddi ve blo

ke para şeklinde olmaktadır. 

Yine bu yasanın ilk maddesine göre, turizme yönelik 

yabancı yatır~larının Türkiye'nin dış turizm potansiyeli

ni arttırıcı yönde olması gerektiği de "ülkenin ekonomik 

kalkınmasına yararlı olmasın ibaresiyle vurgulanmak isten-

miştir. 

; 

Il- J5f/t .. SAYl!-LI. Ttffi1t .. PAR'ASlNI:N' K~IYME1tl-NI ~. KORUHA '~: 

iA.sAsi 
Yasanın metninde yabancı sermaye gelmesine ait her 

hangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, yasanın ilk madde

sine dayanılarak ll Ağustos 1962 tarihinde yürürlüğe giren 

17 sayılı kararın "Sermaye Hareketlerin başlıklı IV. kıs

mında, Türkiye'ye gelecek yabancı sermayeli kuruluşlara a

it hükümler yer almıştır. 

17 sayılı karara göre, Türkiye'ye gelecek yabancı 

sermayeli- şirket T.C. Merkez Bankası ile Maliye Bakanlı

ğına başvurac~tır. Türk Parasının Kıymetini Koruma Düzen

lemesine göre ülkeye giren sermaye, belli şartları yerine 

getirdiğinde, ülkeden geri çıkabilecektir. 

Karara göre, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi ~eşvik 

Yasası kapsam dışında kalan gerçek veya tüzel kişiler, dış 
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ülkelerden kredi sağlayabilir (24), ancak bu kredinin alı

nabilmesi için Maliye Bakanlığı aracılıGıyla Bakanlar Ku

rulunun izin vermesi gerekir. İzin verilen borçlanmaların 

ana para taksitleri ile faizleri, ödeme tarihindeki cari 

kur üzerinden tranafer edilecektir. Bu kanaldan Türkiye'ye 

gelen yabancı sermaye yapt~ı yatırım sonucunda kar elde 

etmi, ise, bu karın bir kısmı, T.C. Merkez Bankasında blo

ke edilecek ve bloke edilen.karın, ancak iilke içinde kulla

nılmak şartıyla aebloke sağlanacaktır ~25). 

Ancak uygula~ada, gerek ·hiikümetin değişik yıllarda 

aldığı kararlar sonucu, gerekse iilkede kambiyo sınırlaması 

başlamadan önce ~~lan yabancı şirketlerin, açtıkları da

vayı kazanmaJ!arı ile, bu kural önemli ölçüde geçersiz kal

mıştır. 24 vcak 1980'den sonra hükümetin aldığı bir dizi 

kararla bu ortaklıkların döviz işlemleri çok kolaylıştırıl

mıştır. 

17 sayılı karara, turizm sektörü açısından bir ayrı

calık getirilmiş ve ~akanlar Kurulu Kararına bağlı olarak 

ülkemizde otel işletmeciliği yapan ve yapacak yabancı şir

ketlere transfer hakkı tanınmıştır. Hilton ve Sheraton o

telleri bu kararname kapsamında çalı9maktadırlar ~26). 

17 sayılı kararname Çerçevesi içinde kira anlaşması 

ile turistik tesis işletmeciliği yapan yabancı firmalar 

(24) 1567 Sayılı Yasının 6258 Sayılı Yasayla değişik ilk 
maddesi uyarınca. 

t25) KARLUK, a.g.e., s.48. 
(26) SEZGİN-ACAR, e..g.e., s.l33. 
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Tablo 1 

TJ?KK'IHK 'nı.n 17 Sayılı K:1.r'ırı_ Çrr·)e·vP.sinde Gelen Yabrı.ncı Sermayeli Firm:üar. 

K':tpasi te Kir·wı Sahip İşletme ci- Kfuo Tr:::ı.ns- Kir·1 Konakl ::ıma 

Tes isi nin klr%'si feri Tut ır ı 

istanbul Hilton 79? 

Sheraton 855. 

Foça T:ıtil .Ki:iyü 648 

Kuşadas ı Tat il 

Köyü 

800 

Hilton İnter- Emekli San.-

n:ı.tional dığı 

Sheraton Corp. Vakıflar Br.ın-

ITT. k:ı.sı 

Vakıflar Gn.Iv1d, 

Emekli SandJğı 

Club Meditarra- bmekli Sandığı 

ne e 

Clüb r.'ledit:::ırr.a- Eriır:kli Sandığı 

ne e 

Büyük Ank'U''J. Ot e.:.. 316 İsviçre S eheg . - Emekli sandığı 

li 

19 

20 

ı 30 . 000 . - _4d, 

1979 

90.000.-1 ı 75 .000-~ 
1979 

Yok 187. ooo._~ 

Yok 187.000.-$ 

25.000 • ...$ Sabit Kir"l 

Yıllık 
~OO.OOOTL. 
ve l'ıyrı.ca 

K~rın %13. ~'s i 

Kayn·:ık : }hliye B2ıkanlı(~ı, 81'lzine Genel MUdürı·uğü, 1980 Yı.lı Kayıtı~rı. 

ı 
1\.) 

--:ı 
ı 
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aşağıda Tablo l'de gösterilmektedir. 

Tablo l'de belirtilen tesislerden: 

- Hilton ve Sheraton otelleri işletme gelirlerinin 

% 1,2'sini pazarlama masrarı olarak transfer et-

mektedirler. 

- Club Meditarrence satışlarını ~xrt dışında yap

makta ve dolayısıyla dışarıya kar transfer etme-

mektedir. 

- Büyük Ankara Otelinin Seheg Firması ile sözleşme

si feshedilmiştir. 

Tabloya göre TPKKYHY'nın 17 sayılı kararı çerçeve

sinde turizm yatırımı yapan dört firma ile 3447 yatak ka

pasitesi turizm sektörüne kazandırılmı~tır. 

24 Ocak 1980 kararlarıyla, 8/168 Sayılı Yabancı Ser

maye Çerçeve Kara.~amesi yayınlanmıştır (27). 

Kararnamenin ilk maddesinde amaç belirtilir. Buna 

göre, Yabancı Sermaye Teşvik Yasasının ilk maddesinde be

lirtilen yabancı yatırımcıların ülke kalkınmasına yararlı 

olması, Türk özel sektörüne açık alanda çalışması, tekel 

ve· özel ayrıcalık oluşturmaması koşuluyla Türkiye'ye gele-

(27) Bkz. R.G. 25 Ocak 1980; ilgili değişiklikler içinde 
kararname sayısı 8/815 (R.G., 30 Mayıs 1980), 8/1725 
(R.G., 16 Kasım 1980), 8/4819 (R.G., 9 Mart 1982), 
86/10353 (R.G., 12 Şubat 1986), 19046 (R.G., 13 Mart 
1986). 
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cek yabancı sermayenin bu kararname hükümlerine göre değer-

landirilmesi uygun görülmüştür. 

Kararnamenin ikinci maddesi ile Başbakanlığa bağlı,

Yabancı Sermaye Dairesi (YSD) kurulmuştur. Yabancı Sermaye 

Dairesi'nde yabancı sermaye ile ilgili kararlar ve işlem

lerde uyum ve çabukluk sağlamak üzere, Maliye;Ticaret, Sa

nayi ve Teknoloji Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşki

latı ta;rafından yürütülen hizmetlerin bir arada toplanması 

. amaçlanmıştır. Kararnameye göre, yabancı s ermaye ve bunun

la ilgili dış krediler ve bütün işlemler (değerlendirme, 

gayri maddi haklar, tesciller ve diğer işlemleri) yürütüı

mekle görevlendirilen Yabancı Sermaye·Dairesinin vereceği 

izinler sınırlandırılmı~tır. Buna göre, 

- Yabancı sermaye katılımı söz konusu olan yatırı

mın toplam sabit yatırım tutarı 2 milyon dolar ile 50 mil

yon dolar arasında olacaktır. 

-Yabancı sermaye katılım payı% lO'dan aşağı% 49'

dan yukarı olamaz • 

- Yabancı sermaye katılım miktarı en az 1 milyon do-

lardır. 

Kararnamede daha sonra yabancı sermayenin katılabi

leceği yatırım sahaları sayılmakta ve İslam Kalkınma Ban-
1 

kasl., Suudi Arabistan, Libya, İran, Irak,. Kuveyt, Birleşik 

Arap Emirlikleri ve Katar için bazJ. ayrıca.lJ.klar tanınmak

tadır. 
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Turiz~ yatırımları için,belli koşulların yerine ge

tirilmesi halinde, sabit sermaye yatırımı ve katılma payı 

ile ilgili gene: koşulların aranmayacağı belirtilmektedir 

(28). Bu koşU:lar: 

- 200 yataktan büyük kapasiteli ve bunun en az % 40'

ını dış turiztte ayıran kuruluşlar 

- En az 200 yatak kapasiteli oteller ile bu ana o

tel ve/veya oteliere entegre olacak en az 100 yatakkapa

siteli tali otel zincirleri 

- Her ünitesi 4 yataktan az olmamak üzere en az 60 

yatak kapasiteli yat turizm yatırımle.rıdır. 

Bu koşullara uygun turizm tesislerinin yabanci ser-

mayeli şirketler için yatırım ve işletme izinleri Yabancı 

Sermaye Daires~ce verilmektedir. 

Söz kon~su kararname ile yabancı sermayenin Türki-

ye'ye gelmekte en büyük engel gördüğü bürokratik güçlükler 

geniş ölçüde ~derilmiş bulunmaktadır. Ancak aynı kararna

me ile, yabanc~ sermayenin Türkiye'nin özellikle ekonomik 

hedeflerine ulaşmasında üstlaneceği rol açıkça saptanmamış 

ve ülkenin geçi~diği yabancı sermaye deneyimi sırasında 

ortaya çıkan tereddütler giderilememiştir. 

Kararnamede yer alan turizmle ilgili ayrıcalık hü-

(28) Turkey To~ism (Poreign Investment Law), Ministry of 
C~ture and iıc . .urism, Ankara, (January 1987), P.44. 
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Tablo 2 

6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası'ndan Yararlanan 

Şirketlerin Yıllara Göre Dağılımı (Milyon TL) 

Yıllar 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

:Faaliyette 
Bulunan 
Şirket Say. 

109 

106 

99 

97 

91 

100 

127 

170 

185 

267 

421 

610 

839 

Mevcut 
Yabancı 
Sermaye 

2.177 

2.318 

2.480 

2.818 

2.518 

9.642 

19.012 

43.646 

61.352 

117.902 

207.854 

302.909 

435.568 

İlgili Şir. 
Toplam 
Sermayesi 

5.418 

5.771 

6.326 

7.945 

8.480 

28.390 

47.400 

100.196 

147.109 

254.775 

464.981 

707.164 

960.035 

Toplam Sermaye 
İçindeki Yabancı 
Sermaye Payı (%) 

40.19 

40.15 

39.21 

35.46 

29.70 

34.00 

40.10 

43.56 

41.70 

46.27 

44.70 

42.83 

45.40 

Kaynak: D.P.T., Yabancı Sermaye Raporu (1983-1986), D.P.T. 
Yayın, Ankara, Nisan 1987. 

S.R.KARLUK, ~rkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları, 
İ.T.O. Yayınları, İstanbul, Temmuz 1983, s.118. 

D.P.T., İktisadi Ranor 1988, Türkiye, Ticaret, Sana
yi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, 
Yayın No:Gene1 66-APK-24, İstanbul, 1988, s.219. 
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Tablo 3 

6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasae.ı 'ndan Yararlanan 
Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımlarının Sektörel Dağılımı 

(31 Aralık 1980 İtibariyle) (Milyon TL) 

Sektörler 

?aali
yetteki 
Firma 
Sayısı 

I- İmalat Sanayii 

Gıda,içki,tütün 7 
Dokuma ve giyim ı 

Kağıt ı 

Lastik J 
Plastik İşleme ı 

Kimya 21 
Cam 2 

Taşıt Araçları 7 
Madeni Eşya 12 
Makina İmalat 6 
'l'arım Alet ve 
Makinaları 1 
Elektrik Makina-
ları 17 
Çimento 1 
Yapı Malzemeleri 3 

TOPLAM (A) 85 

IL- Tarım 1 

rn..:_,Madencilik 1 
Turizm 7 
Bankacılık 5 
Araştırma Mühen-
dislik ~usavirlik 

Izin Top.Yab. 
Verilen Serm. 
Yab. İçindeki 
Serm. Payı(%)-

1.116 

374 
·49 

532 
4 

954 
226 

1.740 

435 
337 

18 

2.391 

84 
154 

8.413 

ı 

20 

385 
809 

11.6 
0.5 
0.5 
5.5 
o. o 
9. 9 . 

2.3 
18.0 

4.5 
3.5 

0.2 

24.8 
0.9 
1.6 

87.3 

o.o 
0.2 
4.0 
8.5 

İlgili 
Şirk. 
Top. 
Serm. 

9.15 
499 

87 
1.008 

lO 
1.281 
2.150 
5.460 
4.345 

764 

70 

5.510 
280 
525 

23.931 

2 

20 

679 
3.724 

Top.Serm. 
İçindeki 
Yab.Serm. 
Payı (%) 

58.3 
75.0 
56.0 
52.7 
38.,4 
74.5 
10.5 
31.9 
ıo.o 

44.1 

25.0 

43.4 
30.0 
28.0 

35.2 

50.-o 

1oo:.o 
56.5 
22.0 

Hizmetleri 2 14 o.ı 34 40.0 
TOPLAM (B) ~:1.,..6 -~ı=--.-=-2~29~--:-:12::::-.-:::"9-----::4~. "':-:45="'6-~2~7 .....,• 8~-· 

GEN~L TOPL.;I.M(A+B)100 9.642 100.0 28.390 34.0 
Kaynak: YAS.i~D Kayıtları, Aralık 1981, s.9. 
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kümlerini, kaynak yetersizliği ve dışa açılma güçlüğü çe

ken turizm sektörü için yabancı sermayeyi özendirme ve is-
. . 

teklendirme yönünde atılmış olumlu bir adım olarak değer-

lendirilebiliriz. Ancak daha önceki yasa ve kararnamelerde 

olduğu gibi bu kararnarnede de turizm endüstrisinin yatak 

kapasitesi yanında iki önemli sektörü olan seyahat örgüt-

. leme ve havayolu ulaştırmasına ilişkin hükümlere yer ver

memesi yönünden eksik kalırken yat işletmeciliği dışında 

uluslararası alanda faaliyet gösteren tur operatörleri ile 

tarifesiz uçuşlar yapar charter işletmeleri için de kolay-

leştırıcı önlemlere yer vermemiştir. 

Bu eksikliğine karşın 8/168 sayılı kararname, aslın

da Türkiye'de 6224 sayılı Yabanci Sermayeyi Teşvik Yasası'

ndan sonra yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesi açısın

dan önemli bir mevzuat değişikliğidir. Kararname, yabancı 

sermayenin çalışma alanlarını genişletmiş, Türkiye'nin ya

bancı sermayeye daha çekici hale gelmesi için gerekli ko

şulları sağlamıştır. Bu durum Tablo 2, 3,ve 4 incelendiğin

de daha iyi ortaya çıkacaktır. 

Tablo 2'deki verilere göre 1980 yılında alınan Ya-

bancı Sermaye ~erçeve kararnamesi yabancı sermayeli şir

ketlerin gelişiminde dönüm noktası ol~uştur. 1979 ve önce

ki yıllarda mevcut yabancı sermaye 3.000-milyon TL. 'ye u

laşmazken 1980'de 9.642 milyon TL.'ye, 1987'de ise 435.568 

milyon !L.'ye ulaşmıştır. 

Bu artışın önemli etkisi ilgili şirketlerin toplam 

sermayesinde görülmüktedir. 1979 yılında 8.480 milyon TL.olan 
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1'ablo 4 

. 6224 Sayılı Yasaya Göre Tür::::iye 'd·e Faaliyette Bulunan :~irma
ların Sektörel Dağ:ıl:ımı (1987 Yılı Sonu İtibariyle) (Milyon·:.::·L) 

Top.Yab. 
Serm. 

Sektörler 

Mevcut 
:?irma Ya b an c :ı 
Sayısı Sermaye 

Içindeki Şirketlerin 
Payı (%) ~op. Serm. 

İmalat 2.63 · 248.063 57.0 

Tarım 33 23.956 5.5 

Madencilik 10 5.917 1.4 

Ticaret 303 25.431 5.8 

Turizm 80 28.016 6.4 · 

Bankacılık 23 64.473 14.8 

Yatırım 
Finansmanı 3 ·8.525 2.0 

Sigortacılık 8 654 0.2 

İnşaat 17 3.652 0.8 

Kara 
Taqımacılığı 14 2.148 0.5 

Deniz 
Taşımacılığı 5 15.502 3.6 

Hava 
Taşımacılığı 27 1.555 0.4 

Diğer 53 7.676 1.8 

Toplam 839 435.568 100.0 

623.735 

37.735 

11.362 

31.463 

54.192 

127.342 

9.125 

9.028 

7.789 

3.182 

2.286 

11.881 

960.035 

Top.Serm. 
İçindeki 
Yab.Serm. 
Payı (%) 

39.8 

63.6 

52.1. 

80.8 

50.6 

60.6 

7.2 

46.9 

67.5 

50.0 

68.0 

64.6 

45.4 

Kaynak: D.P.T., İktisadi Ranor 1988, Türkiye, Ticaret, Sanayi, 
Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, 
Yayın No: Genel 66+APK-24, İstanbul, 1988, s.219. 
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ilgili şirketlerin toplam sermayesi 1980'de 28.390 milyon 

TL.'ye 1987'de de 960.035 milyon TL. •ye yükselmiştir. Top

lam yabancı sermayedeki bu gelişmeye paralel olarak 1980 

yılından sonra toplam sermaye içindeki yabancı sermaye pa

yında da önemli sayılabilecek bir artış gözlenmiştir. 1980 

yılında% 34,0 olan toplam sermaye içindeki yabancı serma

ye payı 1987'de% 45,4'e ulaşmıştır. 

Aynı gelişimi turizm sektöründe de görmek mümkündür. 

Tablo 3 ve Tablo 4'deki verilere göre 1980 yılında 679 mil

yon TL. olari ilgili şirketlerin toplam sermayesi 1987'de 

54.192 milyon TL.'ye yükselmiştir. Ancak, toplam sermaye 

içindeki yabancı sermaye payı 19ŞO'de % 56,5 iken 1987'de 

% 51,7'ye düşmüştür. Buna karşın, toplam yabancı sermaye 

içindeki payı 1980'de % 4 iken, 1987'de% 6,4'e yükselmiş

tir. 

Bu gelişmelerde açık bir şekilde göstermektedir ki, 

fürkiye'de yabancı sermayeye güven verici bir ortam sağlan

dığında, etkin ve sonuç alan bürokrasisinin de yardımıyla 

mevcut mevzuatta hiçbir önemli değişiklik yapmadan yabancı 

sermaye yatırımlarını Türkiye'ye çekmek mümkün olabilmek

tedir (29). 

(29) KARLUK, .a.g.e., s.ll9. 
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İlk kez 13.5.19::53 tarihli ve 6086 sayılı ırTurizm 

Endüstrisini Teşvik Yasası" ile turizm, endüstriyel ve ti

cari yönüyle ciddi olarak ele alınmaya başlamış, 7479 sayı

lı yasayla 1.-urulan Turizm Bankası bu sektörde önemli görev

ler üstlenmiş, 1963 'te furizm ve Tanıtma Bakanlığının ku

rulmasıyla, turizmi düzenleme görevi bu bakanlığa verilmiş-

tir (30). 

12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı "Turizmi Teşvik Yasa

sı" daha önce bu alandaki düzenlemeyi yapan 6086 sayılı ya

sayı yürürlükten 'kaldırarak ı. maqdesinde "yasanın .amacın:Jfl 

turizm s.ektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir 

yapı ve iş:eyişe ka~~~tu~acak tertip ve önlemlerin alınma-

sını sağlams.k" olc::...:;"J..lu hükme bat;lamı~tır (31). 

Bu yasa, turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği tu

rizm alanları ve turizm merkezlerinin tesbitine, düzenlen-

mesine ilişkin hü~Jmleri kapsamaktadır. 

Yine bu yasada, turizm sektörüne yapılacak olan ya

tırımlar, gerek yatırım döneminde gerekse işletme dönemin

de çeşitli teşvik araçları ile destekleneceği belirtilmek

tedir. Söz konusu teşviklerden yararlanma koşulları, ·K~l

tür ve Turizm.Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde ilgili Ba

kanlıklar ve Devlet Planlama Teşkilatı ile birlikte belir

lenmektedir. 

(30) "Turizm Sektörünü ilgilendiren Vergi Teşvikleri" 
RAPJR GAZETESi, ll Eylül 1985, s. 2. 

(31) Bkz. R.Ç., 12.3.1982, Sayı:l7635, s.9373. 
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Söz konusu teşvik araçları ·genel olarak ye::::-li-yaban

cı yatırımcılara. uygulanacak ortak teşvikler ile yabancı 

yatırJ.m kabul edilen yatırımlara uygulanacak özel teşvik

ler şeklinde iki alt bölümlernesi yapılabilir. 

:t·• ~U.:Rt:ZM YAT'JRINLARINK UYGULANAN TBŞVtK' ARAÇLÜri: .. 

Turizm sektörüne yatırım yapan ve yapmak isteyen 

yerli, yabancı, yerli-yabancı ortaklığı halindeki gerçek 

ve tüzel kişileri özendirmek ve teşvik etmek için her yıl 

kalkınma planı yıllık programlarında, genel teşvi..k tablo

sunda özendirici araçlar belirlenir. Ayrıca, 263~ sayılı 

yasayla turizm sektöründe teşvik belgesine sahip turizm 

yatırımcılarını özendirici teşvik araçları belirle~ir. Bu 

teşvik araçları; kamu arazisi tahsisi, gUmrük bağ:..şıklığı, 

teşvik primi, yatırım indirimi,. kaynak kullanımı destekle

me fonu, finansman fonu, bina-inşaat harcı ayrıca:ığı, ver

gi-resim-harç ayrıcalığı, katma değer vergisi ertelenmesi, 

döviz tahsisi, özel dış kredi olanağı, haberleşme kolaylı

ğı ve ~esmi tatil, hafta sonu ve öğle tatilleridi=. 

f.A...;;;. ·· Kamu Arazisi Tahsisi 

Yasanın 8. maddesi uyarınca kamu arazileri=in tu

rizm yatırımıarına tahsisi olanağı getirilmiştir. 28.4.1983 

tarihli R.G.'de yayınlanan Kamu Arazilerinin Turizm Yatı

rımıarına Tahsisi hakkındaki yönetmelik ile aynı yönetme

liğin 01.01.1985 tarihli R.G. 'de yayınlanan değiş!.klik hü

kümlerine göre, turizm alan ve merkezlerinde imar planları 

yapılmış ve ayrıca turizme ayrılan alanlarda turizm potan-
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siyeli, alt yapı sorununun çözümlenmiş olması, mahalli ö-

zellik v.b. nedenlerle ·turizm amaçlı değerlendirmesinde 

yarar görülen bölgelerin turistik tesis yatırımıarına tah

sisi mümkün olmaktadır. Turizm sabit konaklama tesisi ya

tırımları için en çok 49 yıl kamping yatırımları için en 

çok 20 yıl süre ile kamu arazisi tahsisi mümkün olabilmek

tedir. Orman bölgelerinde yer alacak turizm yatırım belge

li tesislerin, 6831 sayılı Orman Xasasının Ek-3. maddesi

nin "c" rıkrası uyarınca ödemek zorunda oldukları bedel, 

arazinin tahsisi tarihini takip eden üçüncü yıldan itiba

ren beş yıl vade ve beş eşit taksitte alınır. 

B~ Gümrük Bağışıklığı 

Yurt dışından getirilecek makina ve teçhizatın güm-

rük vergisi ve Belediye hissesi, damga resmi gibi ödemeler

den muaf tutulmasını sağlar, söz konusu makina ve teç~izat 

global listede belirlenir (32). 

0-. .·:" ~eşvik Primi 

1987 yılı program kararnamesinden itibaren düzenle

nen Te~vik Belgeleri ile ilgili olarak yatırımcıların glo

bal listeden yerli olarak sağladıkları makina ve teçhizat 

tutarın~~% 20'si oranındaki meblağ teşvik primi olarak 

iade edilir. 

(32). Kenan MORTAN, Toraman ALPASLAN, Hülya EROGLU, "The -Encouragement of EOreiJa Capital in Turkey and ~he 
Tourism Sector" ECONOMİC DIALOGUE TURKEY, Cooperation 
is Developing, İstanbul, 1988, s.l54. 

-------, 
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:-D..;; ... Yatırım İndirimi 

Yatırım harcamalarının teşvik belgesinde belirtilen 

bir oranının vergiye tabi kazançtan düşülmesine olanak ve

rir. Oran% 30-100 arasında değişmektedir. Sabit sermaye 

yatırJ.mların tutarı ·1.0 milyar TL'nin üzerinde olan yatı

rımlar ser~aye şirketleri tarafından gerçekleştirilirse 

indirim oranı % 100 olmaktadır. Yatırım indiriminden yara.~ 

lanabilmek iÇin kullanılacak aktif değerlerin yeni olması 

gerekmektedir (33). 

E.""!·~~ ;Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Primi 

Fonda~ karşılıksız olarak toplam sabit yatırım tuta

rının en çok % 20'si oranında ödenecek olan prim tutarına 

ilişkin uygulama esasları; 

- 13.02.1984 tarih ve 84/8860 sayılJ. kararname 

- 12.09.1985 tarih ve 85/9818 sayılı kararname 

- 12.09.1985 tarih ve 4 sıra nolu tebliğ 

- 09.10.1986 tarih ve 86/11085 sayılı kararname 

- 09.10.1986 tarih ve 8 sıra nolu tebliğ 

- 14.10.1986 tarih ve 86/11103 sayılı kararname 

- 01.12.1986 tarih ve 87/l sayılı tebliğ 

- 22.01.1987 tarih ve ll sıra nolu tebliğe göre dü-

zenlenmiştir (34). 

(33) KAHR.A.MAl~, a.g.e., s.88-89. 
(34) Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz. KAHRAMAN, a.g.e., s.90. 
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Kurumların yatırım harcamalarını karşılamak amacıy

la ayırdıkıarı meblağlar üzerinden Kurumlar Vergisi ertele

melerinden yararlanmalarını sağlayan teşvik önlemidir. Fi

nansman ronu olarak ayrılan meblağın ertesi yıl vergiye 

tabi kazanca eklenmesi gerekmektedir. uran ise% 20'dir (35). 

:::c~ Bina-İnşaat-Harcı Ayrıcalığı 

İnşaata başlayabilmek için belediyelerden inşaat 

ruhBatı alınması esnasında ödenen bir harçtır. Teşvik bel

gesine aahip otel, motel v.b. tesis yatırımlarında bu harç 

alınmamaktadır. 

:H,..J:-_-· Vergi-Resim-Harç Ayrıcalığı 

Tesis işletmeye geçtikten sonra beş yıl süre ile yö

reye göre yıllık 200.000 dolar ile 600.000 dolar arasında 

değişen döviz taahhüdünde bulunan yatırımcılar, kullanılan 

kredilere tahakkuk eden vergi, resim ve harçlardan muaf 

olurlar. 

si.~-.>· Katma Değer Vergisi Ertelenmesi 

İthal edilen malların ithali sırasında ödenmesi ge

reken Katma Değer Vergisi, bu verginin riilen indirilmesi

nin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenebileceğini ifade 

etmektedir. 

(35) Afet ECE, "Turizm Teşvik Araçları" DttNYA GAZETESİ, 
21 Ağustos 1987, s.2. 
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I ::-i·- Döviz Tahsisi 

Teşvik belgesinde belirtilen miktara kadar makina 

ve teçhizat ithali için döviz bankalarca yapılarak Teşvik 

Belgesi'ne işlenmesi gerekmektedir. 

''"J ~-- Özel Dı s Kredi Olanağı 

Projelerin finansmanıiçin, Türkiye'de bankalar ara

cılığıyla ö~el kaynaklı ayni ve nakdi dış kredi temin edi

lebilir. 

K~ Haberleşme Kolaylığı 

Turizmi Teşvik Yasası'nın 17. maddesi, turizm yatı-

rım ve işletme belgeli girişimcilerin telefon ve teleks ta

leplerine ilişkin işlem ve tahsisierin öncelikle yerine ge

tirileceğini belirtmektedir. 

]j.-: >· Resmi Tatil, Ha.fta Sonu ve öğle Tatilleri 

Belgeli işletmeler ve belge içeriğindeki yardımcı 

hizmet satış yerleri bakanlığın vermiş olduğu belgede belir

tilen çalışma sürelerine uymak kaydıyla resmi tatil, hafta 

sonu ve öğle tatillerinde faaliyetlerine devam etme serbes-

tisine sahiptir (36). 

Turizm sektöründe yabancı sermaye, döviz kazandırma, 

(36) 16.03.1982 tarihli ve 2634 sayılı "Turizmi Te~vik Ya
sası" madde:20. 
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sermaye birikimi sa€lama yanında diğer ~aydaları da göz ö

nünde bulundurularak, özellikle yukarıdaki iki problemini · 

halledememiş ülkeler tarafından teqvik edilmektedir. 

Türkiye'de de JO Mayıs 1980 tarih ve 8/875 sayılı 

kararla 8/168 sayılı kararın 3. maddesinde turizmle ilgili 

son değişiklik yapılmış ve.teşviklere devam edilmiştir. 

Turizm yatırımlarında yabancı sermayenin teşviki yö

nünde alınan kararlar ise; karların sermayeye eklenmesi

karların,hisselerin ve ana yabancı sermayenin trans~eri

"hisselerin serbest satılması ve garanti şerhi-yerli ve ya

bancı sermaye muamelede eşitlik-borçların gar~~ti edilmesi

yabancı uyruklu personel çalıştırma ve ücret transferleri

vergi anla~maları ve bloke para kullanımı şeklinde sırala

nabilir. 

·'A--=>·· Kılrların Sermayeye Eklenmesi 

Sermayesi yabancı kaynaklı müte~ebbisleri yürür

lükte bulunan vergi yasaları hükümlerine göre elde ettik

leri k~rları, ana yabancı sermayeye ilave edebilecekleri 

gibi tekel veya özel 2~r1calık ifade etmemesi, ülkenin eko

nomik gelişmesine yararlı olması kaydıyla, Türk özel taşeb

büsüne açık faaliyet alanlarındaki bir girişime de yatıra

bilmektedir. Bunun için, 6224 sayılı yasa ile 28 sayılı ka

rarname çerçevesinde D.P.T. bünyesinde oluşturulan Yabancı 

Sermaye Başkanlığı 'ndan izin alınacaktır t37). 

(37) ÇETİN, a.g.e., s.4. 
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13;-:,- Karların, Hisselerin ve Ana Yabancı Serma

;yenin-Transferi 

6224 sayılı yasanın 4. maddesi ile 28 sayılı Bakan-

lar Kurulu Kararı çerçevesinde yabancı sermayeli kuruluş

ların hakları, yurt dışına transfer edilmektedir. Yabancı 

Sermaye Başkanlığından alınan izin çerçevesinde elde edilen 

hisse senedi geliri ve karlar; şirketin tasfiyesi sonucu 

sermaye paylarından nakde dönüşen kısımlar; sermaye payla

rının kısmen veya tamamen satışında (hisse senedi piyasası 

oluşmuş ise borsa fiyatı yoksa Yabancı Sermaye Başkanlığın

ca belirlenen makul satış fiyatı ile) elde edilen hasılat, 

yabancı girişimcilerin isteğine bağlı olarak resmi kambiyo 

rayici üzerinden transfer edilmektedir. Ancak transfer ya

pılmadan önce vergi dairesinden onaylı vergi beyannameleri, 

bilanço ve k~r-zarar hesabı, vergi taahakkuk ve tahsil fiş

leri ile k&r tevsi tablosunun Merkez Bankasınca ve 1abancı 

Sermaye Başkanlığınca incelenmesi gerekir. İnceleme·sonucu, 

Yabancı Sermaye Başkanlığının izni ile gereken meblağın 

transferi, Merkez Bankasınca belirtilmeksizin yatırılır (38). 

·:.C,--r>- Hisselerin Serbestçe Satılması ve Garanti 

Şer hi 

Bakanlar Kurulu'nun 28 sayılı kararı ve 6224.sayılı 

yasa çerçevesinde kurulacak şirkette pay sahibi olan kişi 

(38) Maliye ve Gümrük Bakanlığı, TEBLİGLER DERGİSİ, 8.20, 
Ankara, 1985, s.l82. 



ve kuruluşlar için çıkarılan nama yazılı hisse senedi _veya 

muvakkat makbuzların üzerine Yabancı Sermaye Başkanlığınca 

garanti şerhi (ilerde hisselere isabet edecek gelirler ve 

k~r ile hisse senedinin satışından doğacak hasılatın Mer

kez Bankasınca, transfer edileceğine dair) vurulur. Ancak 

bu hisse senetleri şirket pay defterine kayıtlı bulunması 

şarttır. 

Garanti şerhine sahip olan hisse senetleri yurt için

de ve yurt dışında serbestçe tedavül ederler. Yurt içindeki 

tedavüllerde hisse_senedi piyasası oluşmuŞ ise, borsa raici 

üzerinden, oluşmamış ise Yabancı Sermaye BaS'.kanlığı 'nın be-

lirleyeceği satış fiyatı üzerinden işlem görür (39). 

D-::-d.·- Yerli ve Yabancı Sermayeye Muamelede Eşitlik 

6224 sayılı yasanın 10. maddesi yabancı girişimcile

re tanınan bütün hak, teşvik önlemleri ve kolaylıklardan 

aynı koşullar altında yararlanma hakkını vermi$tir. Bu ne

denle, yabancı sermayeli kuruluşlar bu bölümde belirtilme

yen, Turizm Yatırım Belgesi ve Teşvik Belgesi'nin sağladığı 

diğer olanaklardan da yararlanmaktadırlar. Bunun için teş

vik belgesinin deldurulması gerekmektedir. 

~-: ·?- Borçların Garanti Edilmesi 

Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 milyar lirayı geçmeyen 

yabancı sermayeli bir şirketin borçları, teminat veya kefa-

(39) Maliye ve Gümrük Bakanlığı, TEBLİGLER DERGİSİ, S.20, 

s.l83. 
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let karşılığında, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından 

garanti edilmektedir. Ödenen borç, resul mal veya faizle

rin kefaleti kendiliğinden ortadan kalkmaktadır (40). 

]' . .- ··· Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırmak ve· 

ttcret.Transferi 

Yabancı şirketler; etüd, kurulma ve işletme aşamala

rında Turizm Teşvik Yasası'ndan bağımsız olarak yabancı 

personel çalıştırabilirler. Bu kapsamda çalışan yabancı 

personel, Maliye Bakanlığı'nın ön iznine bağlı olarak, ai

lelerinin geçimini sağlamak amacıyla veya normal tasarruf

larını resmi kambiyo raici üzerinden, yabancı ülke parasıy

la yurt dışın~ gönderebilirl·er. Ancak, kazancın transfer 

edilecek kısmı önceden düzenlenen hizmet mukavelelerinde 

belirtilmiş olmalıdır. Aynı hüküm, yerli sermayeyle kurul

muş turizm şirketlerinde çalışan yabancı personel için de 

geçerlidir (41). 

G.-: ·• Vergi Anlaşmaları 

Çifte vergilendirmenin önlenmesi için, yatırım yapı

lan ülkedeki gerçek ve tüzel kişilerin bağlı bulundukları 

ülkelerle ayrı ayrı vergi anlaşmaları yapılır. Böylece ya

tırımcının mükerrer vergileme sonucu kazancının azalacağı 

korkusu ortadan kalkar. 

(40) 18.01.1954 tarih ve 6224 sayılı "Yabancı tıermaye Teş
vik Yasası", madde: 6. 

(41) 18.01.1954 tarih ve 6224 sayı1ı"Yabancı Sermaye Teş
vik Yasası~ madde:7. 
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:fl. .... ,, ..• Bloke Para Kullanımı 

Yabancı i.ı.yruklu özel ve tüzel kişilerin yasa ve ka

rarnamelerin yabancılar için belirlediği çalışma alanları 

haricindeki çalışmalarından doğan kazançlarından oluşan 

_paraları, bloke para denmektedir. Bu paralar, yasanın izin 

verdiği hallerde harcanmak üzere bankalarda bekletilir. 

Kendisine ait olsa dahi, herhangi bir yabancı müte

şebbis beş yıl süreyle dışa.r:ı. Çıkarmamak kayd1yla bloke pa

rayla turizm alanınd·a yatırım yapabilir. Bunun için kulla

nılacak bloke para oranı yurt dışından getirilecek serma

yenin yarısından fazla olmayacaktır. Ayr1ca, taahhüt edi-

len nakdi sermayenin altı ay içinde, ayni sermayenin ise 

debloke tarihinden itibaren altı ay içinde yurda getirile

ceğini, yurt dışında bulunan muteber bir banka garanti et-

melidir (42). 

(42) T.c. Turizm Bankası A.ş. Proje Değerlendirme Grubu, 
Turizm Sektöründe Teşvik Tedbirleri, Ankara, (Mart-
1985), s.9. 
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P~!J:.PÖNEMLERDE ~'TJRİZMDE YAB~:NCI _ S~.R1vtAYE _YATI~J.;J,1J,:AR.I: 

Türkiye'de uygulanmakta olan karma. ekonomi modelinde 

yapılan planlar kamu kesimi için emredici, özel kesim için 

yol göstericidir. Planlar, 1963 yılından baqlamak üzere beş 

yıllık dönemler için yapılır. Planlarda ekonomideki tüm 

sektörlerde, ilgili plan dönemlerinde uygulanacak politi

kaları ile bu politikalara ait ilke ve h.edefler belirlenir. 

Türkiye'de planlı kalkınma modelinin başladığı 1963 

yılında turizm alanında da önemli sayılabilecek bir gir.i

şimde bulunulmuştur. Yalnızca turizmle ilgili olarak çalı

şacak "Turizm ve Tanıtma Bakanlığı" kurulmuştur. Böylece, 

iç ve dış turizmi geliştirmek, turizmi ekonominin verimli 

bir kesimi haline getirmek, turizmle ilgili özendirici, yol 

gösterici, birleştirici çalışmalar yapmak, bu çalışmalar 

sonunu ulusal turizm politikasının oluşmasını sağlamak gö

revleri bu bakanlığa verilmiştir. 

Planlar ve turizm hakkındaki bu kısa açıklamadan 

L.,_ ________________________________________ _ 
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sonra; planlı dönemlerde Türkiye turizmi ve yabancı serma

ye yatırımlarının bu ·sektördeki konumunu beş plan dönemi 

için ayrı ayrı değerlendirilecektir • 

. r- {~9.6:?-:19(57)_ BJR.İNC·İ BE.Ş YILLIK KALKINIVlA· PJANI~

:D!: .. ~URİ Zf/IDE YABANCI SERJ.I.1Al'R· YATIRIIVILARI 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (I.B.Y.K.P.) için

de yer alan turizm sektörünün ilke ve hedefleri şöyle be

lirlenmiştir. 

,, 
a- Türkiye bugün yabancı ülkelerde yükselen gelir 

düzeylerine paralel olarak gelişen turizmden, ödeme bilan

çosu açiğının kapatılmasında geniş ölçüde yararlanmak zo- ·. 

rundadır. Yapılacak yatırımlarda geeeleme yerleri tesisle

rine ve hatıra eşyası üreten kesime de büyük önem verile-

cektir. 

b- Önümüzdeki beş yılda kaynakl~rın sınırlı olması 

nedeniyle yurdun turizme elveri~li bölgelerden ancak bir 

kısmının geliştirilmesi mümkün olacaktır. Bu bakımdan olum

suz bir dargınlığın önlenmesi için çalışmalar turist çekme 

kapasitesi yüksek olan ve kısa zamanda sonuç alınabilecek 
,, 

bölgelere dağıtılacaktır (43). 

Diğer yönden I.B.Y.K.P. Türkiye'nin onbe$ yıldan 

daha uzun bir süre sermaye ithal eden bir ülke'statüsünün 

devam edeceği görü~ünden hareket ile yabancı sermaye ve 

(43) D.P.T., Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, D.P.T. Ya
yını, Ankara, 1963, s.425-429. 
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Tablo 5" 

Birinci Beş Yıllık kalkınma PlanJ Döneminde Turizm Sektörüne elen Yabancı Sermaye Yatırımları (TL.) 

Toplam Yabanc1 Sermayeye Katıll"' Şekli Kvllan1lan 
Sermaye (1'L.) Ortak(?;) Yerli Ortak Yerli Ortak Kredi 

Yatırım Ortakları 

firma Adı Yebanc1 Yerli 

Karvansaray A.Ş. -The British Petro; .• 
-:-ı-eum Co. Ltd. 
-BP Troding Ltd. 
-Kenil Worth Oil 

Co.Ltd. 
·-Welrose Oil Co. 

Ltd. 
-Maritirne Rafineries 
·-Ltd. 

Turtel Turistik -Etabliessement Deve
Tesisleri Ltd.~-·~lopment ~uristique 
_Şrt. -İsviçre Lichten Ste-

in rrenoli~i 

İstensul Turizm Grindlady's Otto
ve Otelcilik A.~. mane 

5.040.000 

'" 

ı.ınrmnra Pet-
rol ve Raf~e~:5.000.000 
ri İşleri A.~. 

-Osmunb. Ban
kası~. 

-Osmanlı Ban
kası Türkiye 
.P~rş on eli Dııel::'o
li ve Y&rd1m 
0undlGl 55.000.000 

-Akbr,nk 
-Sır·rı Yırcalı 
-Dicerleri 

A.kd eniz J:llibtl 
A.~. (Keı:ıer Bu
caf:l '1'e.til ı:öyü) 

Le Cl~b ~edite.rr~- -TranstUrk Tic. 
nee A.ş. 

-Mcrda Dinar 15.000.000 
-Mü ?tf;k .Erı.mvs 
-Lütfi.i 1:1. Err.nus 

lO O 

84 

~~. 56 

90 

Aynil. 000.000 
Nakdi 680.000 
Bloke Para 

3.360.000 

!i akdi 1. 400.000 
Bloke Pare. 

2.800.000 
Sprmeye 4.800.000 

Ayni 12.000.000 
Bloke P&ra 

9.000.000 
Sermaye 

35.000.000 

Ayni 4. ;.,o o. ooo 
Bloke I'ara 

9.030,000 
Sermı:.ye 

13.500.000 

600.000 

S ermeye 
20.000,000 

Sermnye 
1.600.000 

-·- ----------------------~----------------------------

ı' .. kdeniz Tatil 
Köyü (Valtur) 

Le Cl~b NPditurro- -TranstUrk Tic. 
nee -Pordo Dinar 30.000.000 
Valtıır Turkiu S.P.A. -l·.~i.;;::tek Ere.nus 

-Liitfü M.Erarıus 

7") Ne.tdi 7.500.000 
Bloke Para 

15.000.000 
Sermaye Sermaye 

D:ı.r; Kred:!. 
19.500.000 

--~-- 22. ')00. 000 __ _Lj.Q_Q_._f~QQ._ 
1 

l{e.ynak : 'i'ıı:ı~·Y Ar:0GLil, Turizın r:ı.·ktllirUnde Yrıhıoncl Rc:rmrıye llnkknrl.fl pe-t., Tl.P.T., Atıkrt:rcı, (llıızirnn 1')7!), r~k ı. 

!.,ı•Uyc .:'okenllı:l, Yebnncl Serıney(' vubesi ve D:ı.~· n:onomik İliskiler Ikk:.ınllğJ. YuboncJ. SeriDf!YB ş-,,beei 

Geldiği Ülkeye Giria 
Ulke Tarihi 

İnsiltere ;t963 

) 

İsviçre 1963 

?:rc:.ns~ 1966 

;·TJ,HSA 1967 

İtalya 1967 
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dış krediler, sermaye ithali yöntemi olarak benimsenmiştir 11 •· 

Plan!ın ihracatın arttırıiması ve çeşitlendirilmesi, 

ithal talebinin kontrol altında tutulması, ikame edilebi

lir ithalatın ikamesi ve yerli hammadde kullanımının teş

vik edilerek i thalatta tasarruf sağlanması, görünmeyen ka

lemler dengesinin uzun .sü.r~de lehimize çevrilmesi (bu amaç-
' 

la turizm gelirlerinin turizm giderlerinden daha fazla ol-
.. ·, 

masının sağlanması) gibi dış ekonomik ilişkiler ilkeleri 

vardır. Yabancı sermaye bu ilkeleri~ gerçekleştirilmesinde 

bir yardımcı olarak yorumlanmıştır. "Özel yabancı sermaye

nin kalk~amJ.za verimli olarak katılmasını sağlayaPak ön

lemlerle, bu sermaye hareketlerinin arttırılınasına çalışı-

lacaktır ( 44) • 

I.B.K.P'ın çerçevesi içinde turizm sektörü için be

lirlerken ilke ve hedeflerde, "ödeme bilançosu açığının ka

patılmasında turizmden geniş ölçüde yararlanılabileceği" 

üzerinde durulurken, dış ekonomik ilişkiler bölümünde de 

görünmeyen kalemler dengesinin uzun sürede lehimize çevril

mesi amaçlandığından, "tur+zm gelirlerinin turizm giderle

rinden daha :trazla olmasının sağlanmasın gerekliliği üzerin

de durulmuştur. Görüldüğü gibi turizm, birinci plan döne

minde gerek turizm politikası yönünden olsun gerekse dış 

ekonomik ilişkiler yönünden olsun, ödemeler dengesinde ya

rarlanılacak bir sektör olarak ele alınmıştır. Yabancı ser-

(44) Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl) 196}-1967, D.P.T., 
Ankara, (Ocak-1963), s.509-524. 
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maye de bu amaca uygun ilkeler için bir yardımcı olarak 

.yorlli~lanmıştır. Turizm, 1950'den sonra yabancı sermaye i

çin teşvik edilen sektörler kapsamına alınmasına karşın, 

yabancı sermaye yatırımlarının birinci plan dc::?ern:Lyle bir-

likte başladığı gözlenmiştir. 

Bunun en önemli nedeni, plan dönemiyle birlikte, 

turizm sektörünün ülke ek;ono.misindeki öneminin anlaşılmış 

ve bu konuda çalışmalara başlanmış olmasJ.dır. 

Birinci plan döneminde Türkiye'de yabancı sermayeli 

turizm yatırımında bulunan firmalar yabancı ve yerli ortak

larıyla birlikte tablo 4'de gösterilmiştir. 
. . 

-
Tablo 5 'den de görüldüğü gibi, ülkemizde turizm ala-

nında yabancı sermayeli ilk yatırım girişimi 1963 yılında 

kamping yatırımcılığı ile başlamıştır. İngiliz British Pet

rolieum (BP) şirketi motor-karavan turizminin ilgi görmesi 

üzerine 1965 yılında mokamp zincir tesislerini oluşturma 

faaliyetine yöneltmiştir. Böylece, ilk yabancı sermayeli 

yatırımla Edirne-Kapıkule 'den başlayarak yurdun çeşitli yö

re lerine yapılan 8 adet kamping tesisinde 6700 yataklık bir 

kapasite yaratılmıştır (45). 

Bu yatırımJ. aynı yıl Turtel Turistik Tesisleri izle

mi~tir. Daha .sonraki yıllarda otelcilik ve tatil köyü yatı

rımlarJ. için başvurular yapılmış ve gerekli izinler alın-

mıştır. 

(45)_,"Potential Plus Investaent",ECONOMİC DİALUGUE TURKEY, 
Special Issure, Ankara (April-1987), p.23. 
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Turizme Yatırım yapılmasına izin verilen yabancı 

sermayeli firmaların dökümü Tablo 5'de ayrıntılı olarak 

ele alınmıştır. 

I.B.Y.K.P. döneminde turizm sektörüne gelen yabancı 

sermaye yatırımların dökümü Tablo 5'den incelendiğinde, 

dikkat çeken ilk noktalardan biri yabancı sermaye ortak 

payının yüksek olmasıdır. Bu da genellikle yabancıların 

şirket idarelerini elde bulundurarak yatırımlarını teminat 

altına almak istemeleri, Türk ortakların rasyonel hareket 

etmelerinden şüpheleri ve şirket riskinden kaçınmak iste

melerinden ileri gelmektedir. Diğer bir nokta ise bu fir

maların getirmeyi taahhüt ettikleri ve kararnamelerde yer 

alan yabancı sermaye toplamı yaklaşık 80.840.000 TL. olup, 

aynı kaynaklarca dış kredi taahhüt toplama da 19.500.000 

TL. 'dır. Bu ~ekilde dış kaynak toplamı 100 milyon TL. tut

maktadır. Dış kaynakların % 19,5'i kredi, % 53,16'sı bloke 

para, % 9,68'i nakdi döviz, % 16,50 ayni ve % 1~16'sı ise 

gayri maddi sermaye-katkı'dır. Bu yapısal özellikten çıka

rılabilecek ilk sonuç, yabancı sermayenin yarısından fazla

sının bloke para kullanma olanağından yararlanmak eğilimi 

taşımasıdır. Diğer taraftan dı~ kredi kullanımı toplam dış

kaynak içinde % 20 gibi bir oranda olup, nakdi döviz akımı 

% 10 civarında kalmaktadır. Kredi hariç sadece yabancı ser

maye ele alındığında bloke para kullanımının toplam yabancı 

sermaye taahhütlerine oranı% 65'e kadar çıkmaktadır. Oysa 

nakdi sermaye taahhütü toplamı, toplam yabancı sermaye i

çinde daha az (% 11,2 kadar) yer tutmaktadır. Bunun en be-
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lirli anlamı bloke para kullanım eğiliminin ve izninin bu 

~lan döneminde ~jksek olmasıdır. 

Ayni sermayenin toplam yabancı sermayeye oranı ise 

özellikle ilk uyg~lama dönemini kapsayan yıllar olması ne-

deniyle ithal "component" oranı nedeniyle normal sayılabi-

lir. 

Yabancı sermayeye göre yerli ortakların sermaye ta

ahhütleri yabancı sermaye toplamının% 36,2'si kadardır. 

Nitekim 80.840.000 TL. Yabancı Sermaye'ye karşı yerli or

taklarin sermaye.toplamı 29.800.000 TL. 1

dır. Yerli ortak-

ların sermaye taahhütlerinin tamamı nakdi sermaye şeklin-

dedir. 

II"- (T968-1972) İKİNCİ :B~ Ş lilıLIK fiLKINI1A J?IıANINDl 

TUR:İ-ZMDE . YJ\BANÇ~J; _$~R!flAXE X!T IRIMURT 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı tii.B.Y.K.P.) döne

minde turizm için belirlenen ilke ve hedefler şöyledir. 

wa- II.B.Y.K.P. sürecince turizmin ekonomik, sosyal 

ve kültürel fonksiyonlarından tam olarak yararlanılacaktır. 

b- Özellikle dış turizm gelirleri ve iç turizm hare

ketleri geli~tirilecektir" (46). 

Bunların yanısıra yatırımların yoğunlaştırılması, 

fiyat politikasının uluslararası rekabete uyum sağlaması, 

kredi politikasının yenilenmesi, kamu kesiminin alt yapıyı 

(46) D.P.T. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), 
D.P.T. Yayını, Ankara, 1967, s.593-594. 

l 
ı 
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ve örnek tesislerin gerçekleştirilmesi gibi ilke ve hedef

ler saptanmıştır. 

II.B.Y.K.P. turizm için .ilke ve hedefleri belirler

ken yabancı sermaye konusuna da "Özel Yabancı Sermayeyi 

Teşvik" bat::ılığı altında yer vermiştir. Programın Özel. Ya-

bancı Sermayeyi Teşvik başlığı altında öngörülen hükümle-

rine göre; 

"Yabancı Sermayeli girişimlerin ileri teknik, bil-

gi, üstün tecrübe ve geniş bir organizasyon gerektiren, ser

maye yetersizliği nedeniyle Türk Özel girişimciyle ele alı-

n~mayan, daha çok yatırım ve ara malları üreten temel ve 

stratejik sanayi dallarına, bunların yan sanayiince kalkın

ma planında öncelik verilen ve üretirnin ihracata yönelmiş 
. ~ 

sahalara, turizm sektörüne kaydırı·lmasına çalıçılmaktadır (47). 

Aynı planın "Teşvik Araçlarının Uygulanmasında Ağır

lıklar" konulu bölümünde turizm; ürünlerin değerlendirilme

si ve döviz kazancına yönelik yatırımlar olarak belirlen

dikten sonra "turizmi geliştirme projeleri, sosyal ve eko-

nomik ilkelerin g~rçekleştirilmesi için öncelikle destekle

necek projel'erdir" şeklinde ifade edilmektedir (48). 

-Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi İkin

ci Plan, Birinci Planın aksine Yabancı Sermaye konusunda 

(47) 1970 Yılı Programı İkinci Be9 Y:ıl ~19'68-1972), D.P .. T. 
No:837, Ankara, (Şubat-1970), s.538. 

(48) 1910 Yılı Programı ..• , a.g.e~, s.587. 
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Tablo 6 
6224 Zayılı Y~bancı Sermayeyi Tesvik Yasqsından Yararlanqrak II. ;B.Y.K.P. Döneminde Turizm SektKrtinP Gelen Y2bancı Serm~ye YatırımlP~ı (TL.) 

·YatırJm Ortakları 

Firmanın Adı Yabancı Yerli 

Foça Tatil Köyü Le Club Meditar- T.C.Emek-

Toplam 

Sermaye 

ı. 922.258 
ran ce li Sandığı 

Gn.Md. (K iraya 

ftren) 

.Telıiro\'a Eııter- Ne •r Rwıt De

nasyonel Turizm veloprnent Co. 
A.ş. 

1oo.ooo.ooo 

İstanbul Talih Investment Op T. C.Tv.rizm 2.835.000 
Oyunları Ltd, portunities Bankası A.ş. 

A.ş. Ine. 

Türk Alman · 

Turizm A.ş. 
-DBG 

-IHG 
T.!ş B'lnk~ıs::c 19.000.000 
Koç Holding 

Vehbi F:oç 

Altınyunus Çeş- Turkish DaniR Yaşar Bol-· 110.000.000 
me Turintik 

Tesisleri 
Inv. Comp. dine: .A.ş. 

Barıka ve 

J:işihr 

Yab-;ıncı Ülkeye 

Ortak 

Payı(%) 

100 

(ıO 

95 

51 

11.36 

Sermayeye Katılış Şekli 

,Yabancı Ortak Yerli Ortak 

Serm~e ı 1.922.258 

Ayni ı 1.422.258 

Nakdi 500.000 

ı:: l"l"nı!!y t• r (ıO. ooo. 000 40. ooo. 000 
_Ayni :16.665.?50 
Gayri Jl:addi 

: 7.153.700 
: .N:ıkdi :24.680.000 

Bloke Para 

:11.501.050 

Serm:ıye ı 2.100.000 

.Ayni : 270.000 
N:ckd.i. : 2. 430.000 

Scrm:ıye 

I\ :ıl, di 

Bloke Pc:,ra 

9.690.000 
6.570.000 

ı _3.120.000 

135.0;)0 

9.310.008 

~ermaye :12.496.000 97.504.000 

Kullanılan 

Kredi 

ıııı: Kr.-dl 

160.000.000 
İç Kreci 

40.000.000 

11ıo :hrFdi 

13. 3'\'0.0'10 
İç Kredi 

4.500.000 

Geldiği 

Ülke 

Fransa 

.:..nD 

----
Al.mc..rıy:ı 

D~ni'lnnka 

Giriş 

Tarihi 

1968 

1';169 

1969 

1969 

1972 

Kaynak : Tun:ıy .AKOGLO, Tıtrizmde Yab·mcı serm:ıye Yatırıml:>.rı HakkındE J\ot, Ele ı, D.P.T. Yayını, Ankara, (Ha;.ir:m 1971), ~hliye Bak·:nlıl;ı Hazine 
Genel J'olUdUrlUğü, 1980 Yılı K:ıyJ:t.l.qr:ı.ııdan Yar·ırlr•nılmışbr. 
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teknoloji transferi üzerinde önemle durmuş ve Yabanc~ Ser

mayeye Ödemeler Dengesi ve Dış Ekonomik İlişkiler Politi

kası başlığı alt~nda yer vermekle birlikte Ödemeler Denge

si açısından değerlendirmemiştir. Bu plan (II.B.Y.K.P.) dö-. -
neminde öze.l Yabanc~ Sermaye 'nin Türk girişimcilerinin tek

nik bilgi, tecrübe ve sermaye yetersizliği nedeniyle ele 

alamadığı sanayi dalıarına kabul edilmesine özel bir dik

kat gösterilmiştir. Böylece Özel Yabancı Sermayeden ek bir 

tasarruf ve teknoloji kaynağı olma yönlerinden faydalanı

lırken, öte yandan yerli sermayenin gelişmesi de engellen

memiş olacaktır. 

II.B.Y.K.P. döneminde turizm sektörüne gelen yaban

cı sermaye yatırımları Tablo 6'da gösterilmiştir. Bu plan-. 

da da yine ilk planda olduğu gibi yabancı sermaye payı Al

tınyunus-Çeşme turistik tesisleri hariç hepsinde yüksektir. 

Bu firmaların getirmeyi taahhüt ettikleri ve kararnameler

de yer alan yabancı sermaye toplamı 86 milyon TL. olup, ay

nı kaynaklares dış kredi taahhütleri toplamı da 173 milyon 

TL. 'dır. Bu şekilde dıs. kaynak toplamı 259 milyon TL •. tut

maktadır. Dış kaynakların% 66,7'si kredi, % 17,9'u nakdi, 

% 5,6'sı bloke para, % 7'si ayni, % 27'si ise gayri maddi 

sermaye-katkı'dır. Bu yapısal özellikten çıkarılabilecek 

ilk sonu~ yabancı sermayenin yarısından fazlasının dış kre

di olanaklarından yararlanmak eğilimi taşımasıdır. Diğer 

yandan nakdi kullanım oranı birinci planın aksine artarken 

bloke para kullanım eğilimi de % 20'lerden, % 6 gibi bir 

orana düşmüştür. Yabancı Sermayenin genelde katılım oranı 
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. yüksek olmasına karşın toplam yerli sermaye tutarı 146 mil

yon TL. tutarındadır. Bu plan döneminde dikkati çeken bir 

nokta da yerli ortakların taahhüt ettikleri sermaye oranı 

146 milyon TL. iken bunun % 30'luk bir kısmını iç kredi 

kaynaklarından karşılama eğiliminde olmasıdır. Ayrıca bu 

plan döneminde dikkati ç~ken diğer bir nokta da ayni ser

maye kullanım oranının birinci plan dönemine göre % 7 ora

nına düşmüş olmasıdır, Bunun anlamı ayni sermaye gereklili

ğinin sınırlı kaldığı ve turizm yatırımlarında son yıllar

da ithal payının düşmekte olduğudur. Ayrıca bu plan döne

miyle "kitle turizmi 11 ilke olarak benimsendiğinden gelir 

düzeyi orta olan ~uristlerin tatil gereksinimini karşılaya

cak standart tesis yapımına yönelinmiştir. Bu gelişim de, 

sektörde dış alım kullanım oranını ulusal ekonomi yararı-

na azaltmakta büyük etken olmuştur. 

III-(J973-1977) ÜÇVNCÜ._BE.Ş JlL;LJK I<AiıK:U_iffliA PtAN.INDA 

TUI\İ.Zf-1DE.· YABANCI . SERI-'iAXE·'· YATIRIMLAR I 

Uçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (III.B.Y.K.P.)'nda 

turizm sektörü için belirlenen ilke ve hedefler şöyledir. 

"a- Yatırımların tanıtma faaliyetlerinin sektörün 

tUm organizasyonun-ve kamu denetiminin kitle turizmi esas

larına ~ygunluğu sağlanacaktır. 

b- Turizm yatırJ.m ve işletmeciliğinde dış ve iç tu-

" rizm talebine uygun biçimde özel sektör esas alınacaktır (49). 

{49) D.P.T. UcUncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977), 
D.P.T. Yayını, No:l272, Ankara, 1973, s.619-620. 



- 58-

Bunların dışında turizm yatırımlarının gerçekleşti

rilmesinde fiziksel planlara uyulması, kıyıların turi~tik 

ve ulusal park niteliğindeki alanların toplum yararına kul

lanılmasını sağlayacak gerekli, yasal düzenlernelerin yapıl

ması, turizm sektöründeki kredi gereksinimlerinin·sağlanma

sı, turistik konaklama tesislerinde istihdam edilecek per

sonelin akedemik eğitim yerine, beceri eğitimine dönüştü

rülmesi gibi ilke ve hedefler belirlenmiştir. 

III.B.Y.K.P. 'nı her ne kadar yabancı sermayenin ül

keye çekilebilmesi için özel bir teşvik getirmemişse de, 

6224 sayılı Yasa'ya göre izin verilirken özlenecek Yabancı· 

Sermaye Politikasının esasları bu planda belirtilmiştir. 

Bu esasların turizm sektörüne ilişkin bölümü şöyledir. 

"Turizm sektöründe yabancı sermaye yatırımları fi

ziksel planları yapılmış bölgelerde kitle turizmine ve dış 

turizme dönük olacaktır. Tamaml.anmış tesislerin mülkiyeti-

'' nin yabancı firmalara devrine izin verilmeyecektir (50). 

III.B.Y.K.P. döneminde turizm sektörüne özel bir 

önem verilmektedir. İkinci planda turizm sektörü döviz ge

tirici faktörlerden biri olarak belirtilmesine karşın üçün-. 

cü plandaki ifadeden de anlaşılacağı gibi turizm sektöründe 

ülkemizde yeni bir politika oluşmaya başlamaktadır. Bu po

litika turizm sektörünü ihracata yönelik diğer sektörler 

(50) Yeni Strateji ve Kalkınma Planı Uçüncti Beş Yılı (197}-
1977), f.C. D.P.T. Yayın No:l272, Paragraf:l979, Özel 
Yabancı Sermaye, Ankara, 1973, s.895. 
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Tablo 7 

III. Beş Yıllık Kalkınma Planında Turizmde Yabancı 

Sermaye Durumu 

İzin Verilen Yabancı Toplam Sermaye 
nrma Sayısı Sermaye lviiktarı (TL) Içindeki YabancJ 

Sermaye Payı (%~ 

9 276.000.000 59,8 

B 186.070.000 59,7 

7 213.070.000 57,2 

7 213.070.000 54,6 

6 210.370.000 47,0 

Kaynak: İktisadi Rapor 1979, Türkiye Ticaret Odası, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Ankara, 1979, 
s. 282-284 •. 

Ticaret Bakanlığı Kayıtları. 

gibi sadece döviz getirici bir sektör olarak görmeyip ül

kenin gelecek yıllardaki turizm politikasını çizer nitelik

te görülmektedir. Daha önceki planlarda olmayan "Yabancı 

Sermaye Yatırımları fiziksel planları yapılmış bölgelerde, 

kitle turizmine ve dış turizme açık olacaktır" ifadesi tu

rizm sektöründe izlenecek yeni politikanın habercisi gibi 

gözükmektedir. Yalnız bu arada dikkati çeken·önemli bir 

ifade de •tamamlanmış tesislerdeki mülkiyetin yabancı ser

mayeye devrine izin verilmeyeceğiır şeklindedir. Bu ifadey

le yabancıların turizm alanında yatırım yapabilmelerine 

karşın, yatırım yapabildikleri tesisin mülkiyetine sahip 

olamayacakları kesinlikle belirtilmiş bulunmaktadır. Bu 
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durumda bu firmaların mülkiyet pay~nın çoğunluğu Türk fir

malara ait tesisıere ne ölçüde yatırım yapt~klarınin ince

lenmesi bundan sonraki k~sm~n temel inceleme konularından 

birini oluşturmuş olacakt~r. Ayrıca, bu ifade o dönemde . 

üçüncü plana hakim olan mantığın turizm sektö~Jne yans~ma

s~ ve anlaş~lması yönünden önemli bir gösterge niteliğinde

dir. 

Yukar~da sözünü ettiğimiz gelişmeler ~ş~ğ~ altında 

III.B.Y.K.P. döneminde turizm sektörüne yap~lan yabancı 

yat~ımların gelişimi biraz önce sözünü ettiğimiz olguyu 

doğrular niteliktedir. 

Tablo 7.'ye göre 1973 y~lında turizm sektörüne yatı~ 

r~m yapması için -izin verilen yabanc~ firma sayı~ı 9 iken, 

1977 yılında bu firma sayısı 6•ya düşmektedir. Gene, 1973 

yılında TL. olarak bu alanda yatırım yapmasına izin veri

len miktar 276 milyon TL. iken, plan dönemi sonunda bu mik

tarın 210 milyona düşmesi ve gene aynı dönem başında bu 

alanda yat~r~m yapan firmaların yatır~m payının % 60'dan 

% 47'ye inmiş olması, biraz önce sözünü etmiş olduğum~z 

planın özelliği olan yabancı firmaların Türkiye'de mülki

yet edinme k~sıtlamasının bir sonucu gibi gözükmektedir. 

IV~ _(19-79~1983) DÖRDÜNCÜ BEŞ YlLLIK- KAifKIJj-WIA .:f':ı:JA:~~N-·· 

DA TURİ ZHDE . YABAN Or.· SER MA YE YAT.IR U1LAR I 

Dördüncü Beş Y~llık Kalkıhma Planı (IV.B.Y.K.P.) 

nda turizm sektörü için belirlenen ilke ve hedefler şöyle

dir. 
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"a- Sektörün işleyişi öncelikle kitle turizmi ilke

sine göre düzenlenmiştir. 

b- Turizm yatırım ve işletmeciliğinde kamunun et

kinliği arttırılarak, özel kesim yabancı sermaye ve küçük 

tasarrufların yatırımlara dönüştürJlmesi özendirilecektir. 

Bu yolla özellikle uluslararas 1. konaklarneo kapasi tesinin 

arttırılınasına çalışılacaktır. 

c- Uluslararası optimal büyüklüklerin altında olma

mak koşuluyla Yabancı Sermaye Payıarına bakılmaksızın özen-
ll 

dirilecektir (51). 

IV. Plari döneminde uygulanacak Yabancı Sermaye P9li

tikasında yabancı sermaye girişini kolaylaştırmak ve Tür-

kiye Ekonomisine katkısını arttırmak amacı gözetilmiştir •. 

Bu plan döneminde turizm se~töründe yer alan yabancı serma

ye ile ilgili tedbir aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

"Turizm sektöründe, öncelikle fiziksel planları ke-

sinleşmiş bölgelerde, kitle turizmine ve dış turizme dönük 

nitelik taşıyan büyük ölçekli yatırımlar Yabancı Sermaye 

politikası verçevesinde özendirilecektir" (52). 

IV.B.Y.K.P. Çerçevesi içinde turizm sektörü için il

ke ve hedefler incelendiğinde bu sektörün işleyişinin daha 

önceki planlardan farklı olarak özel bir nitelik taşıdığı 

gözlenmektedir. 

(51) D.P.T. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, D.P.T. Yayın 
No: 1664, 1979, s.430-432. 

(52) Dördüncü Beş Yıl ••• , a.g.e., paragraf:823, s.271. 
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Bu planın en büyük özelliği genelde turizmi kalkın

manın itici-güçlerinden biri olarak görmesidir. Bu mantığı 

hedefler silailesinin i'a" bendindeki "sektörel işleyişi 

öncelikle kitle turizmi ilkesine göre düzenlenmiştir" iba

resinde bulmak mümkündür. Daha sonraki maddelerin incelen

mesi ise kamunun bu kesimdeki etkinliğinin arttırılması ve 

gerek küçük tasarruflara gerekse özel sektöre öncülük edil

mesi yolundaki açık arzuyu görmemek mümkün değildir (b ben

di). 

Bu plan döneminde verilmiş kararlardan en önemlisi 

nc" bendinde belirtilen yabancı sermayenin ülkeye gelişi-

. nin özendirilmesiyle ilişkilidir. Yalnız burada, planlama 

otoritesinin özellikle vurguladığı bu süreç gerçekleşirkan 

işletmelerin optimal büyüklerine özen gösterilmesidir. Bu 

plan amaçları çerçevesinde belirtilen bir diğer önemli ö

zellik de turizm alanına gelecek yabancı sermayenin, genel 

yabancı sermaye politikası içinde değerlendirilmesidir~ Bu 

alandaki sermaye girişlerinin kolaylaştırılması ve olayı 

ekonomik bir büyüklük içinde değerlendirilerek ülke ekono

misine katkısını ve yararının arttırılması yönündeki çalış

maların başlaması yönünde değerlendirilebilir. Bu plan dö

neminde diğer plan dönemlerinden farklı olarak ulusal eko

nomi içinde turizm ekonomisine ve bu alanda çalışan gerek 

kamusal gerekse özel kesim firmalarına ve de bu alana ya

tırım yapmak isteyen küçük tasarruf sahiplerine verilen ay

rıcalıklı yerin önemi üzerinde durulmasıdır. Buradan da an

laşılacağı gibi ilk kez bu plan döneminde, ülkemizde turizm 
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sektörünün geli"mesine özel bir yer verilmekte ve bu sek

törün ülke ekonomisi kalkınmasındaki yerini vurgulamaktadır. 

Genellikle daha önceki planların tarım ( I.Plan) ve 

sanayi'nin (II.Plan) ayrı ayrı gelişmeleri ve birlikte ge

lismeleri konusunda (III.Plan) tercihler gözönüne alıpdı

ğında ülkemizde gerek ulusal, gerekse uluslararası sermaye 

ile işbirliği yaparak turizm sektörünün geliştirilmesi ko

nusundaki atılımlar bu plan döneminde görülmektedir. Yuka

rıda sözü edilen verilerin ışığında Türkiye'de, gerek iç 

kaynakların gerekse dıt kaynakların mobilizasyonu (sefer

berlikte) yoluyla turizm sektöründe ilk ciddi atılımların 

bagladığı dönem bu plan dönemidir. Buna bağlı olarak bizde 

turizm sektörünün ülke içinde gelişmesinin gerek plan içi 

gerek plan dışı incelenmesini bu v~riler ışığı altında in

celemeye çalısacağız. 

IV.B.Y.K.P. döneminde turizm sektörüne yatırım yapan 

yabancı .firmalara verilen izinler Tablo 8'de gösterilmiş

tir. Bir ve ikinci plandaki ayrıntılı bilgiler bulunamadı

ğından bu tablodaki değerlendirme sadece .firma adı, sermaye 

tutarı, yabancı ortak payı ~'si, geldiği ülke ve ülkemize 

giriş tarihleri verilmiştir. ~iğer plan dönemlerine göre 

dördüncü plan döneminde turizm sektörüne gelen yabancı ser

mayede bir artış gözlenmiştir. Bunun en önemli nedeni 24 

ocak 1980'de alınan Ekonomik İstikrar Tedbirleriyle, Ya

bancı Sermaye Çerçeve Kararnamesinin yayınlanarak yürürlüğe 

girmesidir. İkinci Bölümde de belirttiğimiz gibi bu önlem

ler Yabancı Sermaye için özendirici bir ortam sağlamıştır. 
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Tablo 8 

IV.B.Y.K.P.'nda Turizmde Yabancı Sermaye Yatırımları 

Yabancı Ulkeye 
Sermaye Ortak Geldiği Giri~ 

Firma Adı (Milyon TL) Payı(%) Ülke Tarihi 

ı- Antalya Enternas-
yonel ~urizm A.Ş. 50.00 75 İsviçre 1981 

2- Sılkar Yatırım ve 
İnşaat Organizas-
yonu A.Ş. 34.009.00 32,85 Karma 1981 

3- Güney Turizm A.Ş. 361.00 86 !sviçre 1982 

4- ~lüp Ege Turizm 
Işletmeleri Tica-
ret A .. Ş. 800.00 25 Danime:rka 1982 

5- Marmara Otelcilik 
A.Ş. 325.00 49 İsviçre 1982 

6- ITT.Sheraton In-
ternational Ine. 0,67 100 A.B.D. 1982 

7- Titas Turizm End. 
ve Tesisleri Tic. 
ve SAN. A~ Ş. 150.00 10 Karma 1982 

8- Albartos Turizm 
Yat ve Marina İş-

İngiltere letmeciliği A.Ş. 190.00 lO 1983 

9- Turotel Turizm ve 
Otelcilik A.Ş. 1.200.00 8,17 İsviçre 1983 

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı, Yabancı Sermaye Raporu 
(1983-1986) 

V.r ·.(·ı 8 -·. . 8 .) -.E İN . . E ... ·.. . · . KA I · . . -·· .. 9. 5 l9 .. .9 ... l3 Ş .. C.L ... B Ş YILLIK LK NMA P:rıANThTJJJı.: 

Ttnrtztt!D~ . YABAN Cl .SE.RNAYE YAT IR:IMLART 

Be~inci Beş Yıllık Kalkınma Planı (V.B.Y.K.P.J'nda 

turizm sektörü için belirlenep ilke ve hedefler şöyledir. 
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"a- Türkiye'nin tabii tarihi, arkeolojik ve kültü

rel varlıkları, kış, av.ve su sporları, festival, sağlık 

ve gençlik turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli, 

ekolojik dengeyi koruma, çevreyi temiz ve sağlıklı tutma 

ve güzelleştirme ilkeleri doğrultusunda değerlendirilecek

tir. 

b- Türkiye OECD ve OPEC ülkelerinin yanısıra Bal

kan ve Üçüncü Dünya ülkeleri ile turistik ilişkilerini ge

liştirecektir. 

c- Kitle turizmine öncelik verilecek ancak birey-

sel turizm de ihmal edilmeyecektir. Çalışanların en uygun 

koşullarda tatil yapmaları ve dinlenmeleri sağlanacaktırti(53). 

Ayrıca turizme ilişkin istatistiki verilerin yeter

sizliği gözönünde tutularak, turizm konusunda görsel ve 

sağlıklı veriler toplayabilmek amacıyla modern teknik ola

naklardan yararlanılması. yoluna gidilmesi, doğal ve kültü-

rel çevre değerlerinin turizm amacına yönelik kullanımla

rında koruma ve turizm geliştirme stratejilerinin birleştiril-

mesi yoluna gidilecektir. Son olarak da Turizm Bankası'nın 

doğrudan yatıram yapması yerine sağlanan fonların kredi o

larak dağıtımı işini üstlenmesi tercih edilecektir. 

V.Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın temel hedefler ve 

stratejiler bölümünde ise; "Turizmde, 2634 sayılı Yasa ge-

(53) V.Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), D.P.T. Yayın 
No:l974, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1985, s.l20. 



- 66-

reğince belirlenen turizm alan ve merkezlerinin geliştiril

mesi öncelik taşımaktadır. Devlet; konferans, termal, yat 

ve kış turizmleri için alt yapıyı geliştirmeye ağırlık ve

recek; bunun için Güney Antalya Projesi 1ne benzer alt yapı 

projeleri hazırlanıp uygulanacaktır. üst yapının gelişti-

rilmesi, yatak kapasitelerinin arttırılması ve özellikle 

işletmecilik eğitimi konuları devletçe desteklenecek ve ya

bancı sermaye teşvik edilecektir (54)" ifadesiyle turizm 

politika esasları belirlenmektedir. 

V. Be~ Yıllık Kalkınma Planı Çerçevesi içinde turizm 

politika esasları ile ilke ve hedefler belirlenirken diğer 

plan dönemlerinden f"arklı bir yaklaşım izlendiği di·kkati 

çekmekte dir. 

öncelikle turizmin her yönüyle (yaz, kış, av, su 

sporları, konferans vs.) ele alınacağı ve bunların "ekolo

jik dengeyi koruma, çevreyi temiz ve sağlıklı tutma ve gü

zelleştirme ilkesi doğrultusunda geliştirileceği" vurgulan

maktadır. Daha sonra, Balkan ve Uçüncü Dünya Ulkeleri ile 

turistik ilişkilere ve yatırımlara öncelik verileceği, kit

le turizmine öncelik verilmesine karşın bireysel turizmin 

de ihmal edilmeyeceği ve çalışanlara en uygun ko~ullarda 

t~til yapma ve dinlenme olanağının tanınacağı ifade edilmek

tedir. Görüldüğü gibi v.Plan dönemiyle birlikte turizm ala

nında yeni gelişmeler yaratacak değişik politikalara da 

yer verilmektedir. 

(54) Beşinci Bee Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989 )-# a~g. e., 
Paragraf":58, s.l98. 
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Tablo 9 

V.B.Y.K.P.•nında (31.12.1987) Yılı Sonu İtibariyle Turizm 
Sektörüne Verilen Yabancı İzinleri (Milyon Dolar) 

İzin 
DÇM ve 
GTB'den 

YatırJ.m Türü Verilen KarşJ.-
:Firma Yabancı lanan Sermaye Port-

Yıllar Sayısı Sermaye Miktar Te vs i Yeni Artışı föy 

1983 9 1.84 0.13 1.38 0.33 

1984 13 2.89 0.29 0.61 1.66 0.62 

1985 16 14.98 1.47 13.51 

1986 40 46.63 4.60 2.26 42.74 0.13 ı. 49 

1987 77 132.67 117.73 14.57 0.37 

Kaynak: D.P.T. Yabancı Sermaye Ba~kanlığı. 

Ayrıca, turizm konusunda eksikliği duyulan istatis

tiki bilgilerin toplanmasına, konferans, terma1, yat ve 

k1.ş turizmleri için alt yapl.yJ. geliştirmeye .8nem 

vereceklerini bunun için Güney Antalya Projesini benzer alt 

yapı projelerinin hazırlanıp uygulanması gerekliliği üzerin

de önem~e durulurken, üst yapının gelişmesi, yatak kapasi

tesinin arttırılması ve işletmecilik eğitimi konularının 

devletçe desteklenec.eği ve yabancJ. sermayenin turizm alanla

rına yatırım yapması için teşvik edileceği belirtilmektedir. 

Alınan kararların uy~ılanmaya başlamasıyla turizmde 

yabanc~ sermaye yatırımlarında da büyük artJ.şlar gözlenmiş

tir. Bu durum, Tablo 9 incelendiğinde daha iyi ortaya Çl.ka-

caktır •. 
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Tablo 9'daki verilere göre, 1983 y~lında 9 olan fir

ma say~s~ 1987. y~lında 77'ye yükselmiştir. Ayn~ şekilde 

izin verilen yabancı sermaye miktarı da 1983 yılında 1.84 

milyon dolar iken, 1987 yılında 132.67 milyon dolara yük-

selmiştir. Bu plan döneminde gelen yabancı sermaye yatırım

larının büyük çoğunluğu 1987 yılına gelindiğinde yeni yatı

rım şeklinde olmuştur. 

Kısaca diyebiliriz ki; Türkiye'nin ekonomik kalkın

ması ve sosyal gelişmesi için beklentiler arttıkça, turizm 

yatır~mları da artan bir ölçüde gelişme göstermiştir. 



1 

~ 
! 

D ö r d ü n c ü B ö 1 ü m 

TÜRKİYE TURİZMİNDE YABANCI SERMAYE YAT:ffi IMLARININ 

YAPISAL YÖNDEN İNCELENMESİ 

I- TURİZM SEKTÖRÜNUN ULUSAL EKOUOMİDEKİ YERİ 

İnsanları turizm olayı?a katılmaya yönelten çeşitli. 

nedenlere bağlı olarak sosyal amaçlı, dinsel amaçlı, spor

tif amaçlı, eğlenme ve dinlenme amaçlı turizm ve benzerle

rinden söz edilebilir. Ülke içinde veya ülkelerarasında 

gerçekleşen bu turizm türlerinin tümünde ortak olan özel

lik ekonomik açıdan önem taşımalarıdır. 

Turizmin ba~lıca ekonomik etkileri; katma değer, u-

lusal gelir, istihdam ve dış ödemeler bilançosu açısından 

incelenebilir. 

1- TURİZM YATIRIMLARININ KATMA DEGER ETKİSİ 

Turizm yatırımlarının, genel ekonomi üzerindeki et-

kilerini gösteren temel kriterlerden biri katma değerdir. 

Katma değerin olu~umu, turistik yatırımların ortaya koyduk-
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ları turistik ürünlerin değeri ile diğer üretim birimle

rinden satın alınan girdilerin arasındaki farkın yaratıl-

masıyla belirlenir. Diğer bir deyişle bir turizm yatırımı 

tarafından yaratılan katma değer, turistik üretimin değe-

rinden, yatırım dışındaki diğer ünitelerden alınan cari 

madde girdileri ve hizmetlerin değeri ile toplam yatırım 

değerinin çıkarılmasından ·sonraki değere eşittir (55). 

NVA '= C- (MI+I) 

NVA= Net katma değer 
c= Turist.ik üretim dJ~~~ri 

MI= Cari madde girdileri ve 
hizmetlere yapılan harcama 

I= Yatırım harcaması 

Turizmde katma değerin iki şekilde oluşarak ulusal 

ekonomiye yansıması söz konusudur. Birincisi, gerçekleşti

rilen turizm yatırımlarını~ kendi içinde yarattığı katma· 

değer (dolaysız katma-değer); ikincisi ise, söz ko'nusu tu

rizm yatırımı ile ticari ve ekonomik açıdan bağıntılı olan 

diğer işlemler tarafından yaratılan ek katma değer (dolay

lı katma değer) dir (56). 

İlke olarak, yatırımın ulusal ekonomiye sağladığı 

katma değeri, toplam katma değer şeklinde; yani dolaysız 

ve dolaylı katma değer ~ütünü olarak değerlendirmek gerekir. 

Dolaylı katma değerin hesaplanması güç veya miktarı önemsen

m~yecek kadar küçük olduğu durumlarda, dolaysız katma değer 

(55) Öcal USTA, Yapılabilirlik Etüdleri ve Yatırım Projele
rinin Değerlendirilmesi, İzmir, 1985, s.l55. 

(56) Öcal USTA, Turizm, Turizm·o1ay2na ve Türk Turizm Poli
tikalarına Yapısal Yaklaşım, Altınkitaplar Yayınevi, 

İstanbul, 1988, s.37. 
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esas alınabilir. Ancak turizm yatırım türlerinin herhangi 

biri ele alındığında, diğer .bütün sektörlerle ve diğer bü-

tün turizm i~letmeleriyle yakın ilişkisinin olması; turizm 

yatırımlarında dolaylı ve dolaysız katma değe~ etkisinin 

büyük olduğunu ortaya koymaktadır. 

2·· TURİSTİK HARCANALARIN ÇARPAN ETKİSİ 

Ülkeye gelen turistlerin ve iç turizme katılan va

tanda2ların yapmıç oldukları turistik tüketim harcamaları 

ülkenin turizm sektöründe (konaklana, yiyecek-içecek; ulas

tırma vs.) ve sektörü besleyen yan sanayilerde (mobilya, 

hatıra e~yası, gıda maddeleri ve benzeri) yeni gelirlerin 

yaratılmasına olanak verir. Buna göre ülkede, turizm sek-

töründe harcanan bir birim paranın ekonomide bir yıl için

de çe<itli el deği9tirmelerden sonra kaç birimlik bir eko-

nomik faaliyete yol açacağı, turistik gelir çarpanı formülü 

ile hesaplanabilir. 

Çarpan formülü ise alt :::. k.F't dir. 

~~'ormülde; AR 
JL. 

"' 
k 

:: 

--
--

Gelir artır,,ını 
Brüt dış turizm gelirini 
Turistik gelir çarpan katsayısını ifade et
mektedir. 

Bu e?itlikte yer alan çarpan tk) için genel formül ise, 

k= 
L-mt 
s tm dj_r (57). 

(57) OLALI ve Diğerleri, a.g.e., s.324'den Robert EF~ES, 
"Milletlerarası Turizm ve Gelişme Yolundaki Ulkeler 
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s: Tı1rist çeken ülkede marjinal tasarruf eğilimi 

m: r:::ıurist çeken üU:;:edE: marjinal i thal eğilimi 

mt: Yabancı turistlerin ithal malı kullanma eği

- li mi. Diğer bir deyişle, turizm endt;strisinin 

ithalatı/yabancı turistlerin toplaı::ı harcama-

larıdır. 

Her ülke ve bölgenin özel koşullarına göre tuxistik 

gelir çarpan katsayısı olan (k) 1,2 ile 4,3 arasında değiş

mektedir ( 58). 

Turistik gelir çarpanları arasındaki fark, çekim ül-

kesindeki vatandaşların ithal Balı kullanma epilirıi olan (m) 

den kaynaklanmaktadır. İçe yön=lik turizmin yükseltici etkisi 

oldu&>Lı_ bilinm8ktedir. 

Uy;ulamada,bircelişmekt~ olan Ulkede çeşitli sınıf-

lar içir.:. (s) ve (m) nin hesa::rlanoası son derece zor olduğun

dan, çar?s.n hesabır:ın c;Uvenilirl2.ği azdır(59). 

(58) :rt,ıustafa SAGLA.h, :r:ekrasyon ve ~uriz.m, İzmir, 1983, s.l04' 

den, E. G. KTi~r~:::~ı·~~S, "The F-ı.;tı;re of Tour i so In ~he ?asific 

,::_,and For East" 'i/ashington, D.G., U •. S. ,Dept of Commerce, 

1961, s.24. 

(59) Şükr~ YAROAN, Uluslararası ':'urizır ve Gelişmekte Olan 

Ülkeler, Boğaziçi Üniversitesi Ön Lisans Yüksek Okulu, 

İstanbul, 1981, s.37. 
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Ayrıca turistik gelir çarpanı yoluyla elde edilen 

gelir artışı (~) ekonomiye turizmin net katkısı demek de

ğildir. Içe yönelik turizmin kullandığı üretim faktörleri

nin bu endüstride kullanılması durumunda yaratacağı gelir 

artışı ile başka endüstrilerde yaratacaeı gelir artışı a

rasındaki fark (+) ise ancak o zaman içe yönelik turizmin

den ~ gelir artı·""ı sağlanmıştır denilebilir. 

Turistlerin yaptığ.ı harcamalardan öncelikle, konak

lama tesisleri, dükkanlar, ulaştırma işletmeleri ve benze

ri diğer i f;letme ve kuruluşlar doğrud_§B gelir sağlar. Tu

rist ten doğrudan gelir sağlayan bu kurumlar elde ettikleri 

gelirin bir kısmını Ucret, rant, faiz ve vergi şeklinde 

toplumun diğer kesimlerine dolaylı olarak dağıtır~ar. ~y

nı ~ekilde ücret, rant, faiz geliri sağlayanlar ve ürettik

leri ya da pazarladıkları mal ve hizmetlerin bedeli olarak 

gelir elde edenler de bu gelirlerini harcarlar. Bu şekilde 

yaratılan gelirin toplam değeri turistler tarafından yapı

lan ilk harcamadan daha büyük olur. Böylece turizm harca

malarının ekonomi içindeki devri ile gelirin yeniden dağı

tılması sağlanmış olur. 

Turistlerin yaptığı harcamalar, gidilen bölgedeki 

ulusal geliri arttırmakta. Dolayısıyla turist bölgede eko

no.mik gelişme ve büyümeye neden olmaktadır. Oysa, yakm 

bir zam~~a kadar turizm Türk ekonomisinde önemli bir rol 

oynamamıştır. Ancak son yıllarda Güney Akdeniz kıyısına 

özel önem verilmesi sonucunda bölgede konaklama, turizm 

destek hizmetleri ve özel turizm alt yapısı yatırımlarJnln 



- 74-

artmakta olması, gerek kamu ve gerekse özel kesimin yaban

cı sermayeye önem vermesiyle turizm yatırımları artmıştır. 

Değişmekte olan bu yapı, uluslararası turizmin Türk ekono-

misi içindeki rolünü arttırmıştır. Son yıllarda turizmin 

yarattığı doğrudan ve dalaylı etkilerle Türk ekonomisinde 

bir güç olmaya başlamıştır. Yabancı turist sayılarının art

ması ile Türkiye'nin turizm gelirleri de artmıştır. 

Turizm gelirlerinin Gayrisafi Milli Hasıla içindeki 

payı cari alıcı fiyatlarıyla 1963-1986 yılları dikkate alı

narak, turizm gelirleri/GSMH oranları Tablo lO'da verilmiş

tir. 1963 y2lında GS1lli 7422,4 milyon dolar iken Tur~zmden 

elde edilen gel,;ir sadece 7, 7 milyon dolar -idi. Bu nedenle 

1963 yılınds turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı % 0,1 

gibi çok küç~k bir miktardır. I.Plan dinemi bo~~ca ~urizm 

gelirlerinin GSMH içindeki payı sadece 1965 yılında% 0,2'

ye çıkmasına karşın diğer yıllarda % 0,1 oranında kalmış~ 

tır. II.Ple.n dönemiyle turizmin GSMH içindeki oranı da yük

selme gösteruiş ve 1972 yılında % 0,6 oranına ulaqmıştır. 

Bunun başlıca nedeni ise ikinci plan döneminde turizmin ö

neminin anla3ılması ve dı9 turizm gelirlerinin arttırılması 

için gerekli önlemlerin alınması, yatırımlara ağırlık veril, 

mesidir. 

1973-1977 yıllarını kapsayan üçüncü plan döneminde 

turizm gelirlerinin 171,5 milyon dolardan 204,9 milyon do

lara çıkmasına karşın GSflH'daki büyüme hızına göre geride 

kalmış ve 1973 yılında turizm gelirlerinin GSMH içindeki 

payı %0,·8 iken, 1974'de% 0,6•ya, 1975'de 7; 0,5'e ve 1976'da 
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Tablo 10 

-·:~RIZ~ SEL!RLER!~IM 6AYR!SAF! ~!ll! HASILA t~INDEK! P~YI 
:cari Alıcı Fiatlarıylal 

Sh are of Tour i SI Reverıues i rı tr: e !ir o ss Nati rınal Produı:t 

(by Current Cousumer Pricesl 

1963 - 1986 
--------------------------------~-------------------------------------------------------------------

Years 

EAY~!SAF! ~!LLI ~AS!~A 

TUR! Zl'! 
5E~!RLER!N!N 

S.S.~.H. !Z!NDEK! 
PAY! :ll 

Sross National Product E~L'' ~ •. I S~are of Tourisa 
------------------------------ Receipts Reven~es in the 

!1!LYCN TL l'!!LYCN DCL~R l'!!LYON CCL~R !iross ~atio:ıal 
P!.~ '··'.ı· 1'\r. T, '.,.· , w; •,.; on S w. 1

' • $ • - , •••• , n: •• :.t'r: Pro~~c.t 

~------~;~;-----------------------------------------------------------------------------------------
66 E~L4 7 422.4 7. 7 0.1 

1964 71 312.8 1 92~.6 a.: " 1 
~96S v. 

1966 0.2 0.1 
76 726.3 e .. .,"i • ~~ .. s w•w•.ı. 

91 419.0 10 157.7 12.! 
~91:7 

1969 
1969 
1970 
!971 
1972 
•Q"7'7 
.,;)• ... 

:Qs: 
! 9€4 
!99~ 

19eo 

• 
' 
" . 
t 

6 
8 

! 1 
!8 
27 .,.., 
'"'' 

101 480.6 .. •• 
112.493.4 ,., .... 
124 892.9 ,., 

·--147 776.1 9 
192 602.3 12 
240 809.2 . .., 

j; 

309 829.4 .. ., 
~ ... 

427 097.~ .,.~ 

·.·V 

~3S -771.~ 
.. ., ,., 

674 935.~ 41 
f72 693.8 49 
:9~ 723.4 .... 

..; .. ~ 
!99 ~20.0 ~2 

4~~ !~3.C :e .... .,. 
~96.2 ~9 .:,-.,.: 

T!S 010.4 54 ..... 86C.1 ... 
w...;.:. "'' 
374 "839. 9 ~0 

789 4!4.8 53 
!90 480.1 SB 

27~.6 

4~9.3 

877.<0 
9~1. 3 
969.9 
20~,? 

130.7 
.. ,...., (1 
ı.l\11 .v 

~98.~ 
"'!.)ı' C' 
.,;.ı;;.,.:,w 

!77. ı 
69C.7 
962.2 
4SC.4 
~n.4 

308.7 
.. .,,. ı:ı 
Wl._,,.., 

362.7 
6!2.3 • • 
.. , .. ., 
w .w.; 1 

.~ 

.1. "e~ 

24.! 
36.6 
~~.b 

62.~ 
'~~ .. t..J·.i,J 

,.,, .. 
"' • , ...i 

:?:.; 
""" o ........... ' 

!80.5 
204.9 
23C.4 
"Cl~ ., • .. .~.ı 
326._7 
:81.3 
37~.) 

4:!.! 
94C.O 
482.~ 

"'C'" ... ~.v 

o.: 
" ,., 
\it i.. 

. o. 3 

C.b 
C.B 
C.6 
' .. ·-~·..: 

0.4 

0.6 
C.6 
1\ ., 
\.'tJ 

0.8 . ~ 
'. ' 

., ' ...... 
-----------------------------~----------------------------------------~-----------------------------
K~YNAK : D.!.E. VERILER! 

Kaynak: dTurizm istatistikleri Bülteni (B\l!letin of Touriem 
Statisos 1986) ıruı tür ve 'Iıurizm ~ BakanlJ.ğJ. Turizin · 

PlanlamasJ. ve YatJ.rJJDlar Dairesi BaşkanlJ.!?;h '·Sosyo
Ekonomik ve İstatistik .Araştırma Şube MüdürlüğU, 
Yayın No: 1987/3, Ankara, o~ıa:rt 1987), s.82. 
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% 0,4'e kadar düşmüştür. 1977 yılında ise sabit kalmıştır. 

Turizm gelirlerinin GSMH içindeki payının üçüncü plan dö

nemi boyunca dü~mesinin nedeni turizm sektöründeki geliş

meye göre diğer sektörlerdeki gelişmenin daha fazla olma

sıdır. 

Dördüncü plan dönemini kapsayan 1979-1983 yılların

da us~rn daki yükselmenin yavaşlamasına karşın turizm ge

lirleri b.u .dönemde yükselme göstermiş ve 1979 daki % o, 5 

-olan payını 1983 yılı sonunda 1973 yılında ulaştığı% 0,8'~ 

lik paya yükseltmiştir. Bunun başlıca nedeni bu dönemde ge

len yabancı turist sayısında azalma olmasına karşın yaban

cı başına düşen ortalama harcamaların 1978 yılında 140,1 

dolardan 1983 yılında 253,0 dolara yükselmesidir. 

Beşinci plan dönemi ile birlikte turizm gelirleri

nin USMH içindeki payı 1983 yılında % 0,8 iken 1984 yılın

da birden% 1,7iye 1985'te% 2,8'e 1986 yılında.düşme gös

tererek % 2,1 oranına ulaşmıştır. Bu geli~medeki başlica 

nedenler; turizm işletme belgeli yatak kapasitesindeki ar

tış, gelen yabancı sayısındaki artış ve gelen yabancı başı

na düşen ortalama harcamalardaki artıştır. 1986 yılındaki 

düşmenin ise başlıca nedeni, tüm dünyayı etkileyen ekonomik 

durgunluk sonucu-turizmin etkilenmesi ve ülkeye gelen turist 

sayısında ve yabancı başına düşen ortalama harcamalardaki 

düşmedir. Ancak 1987 ve 1988 yıllarında turizm gelirlerin

de ve turist gelişlerinde artış olduğu Kültür ve Turizm Ba

kanlığınca bildirilmekte ve ileriki yıllarda Turizm gelirle

rinin GSMH içinde daha büyük bir pay alacağı tahmin edilmek

tedir. 
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:5- TURİZMİN ISTİHDAM ETKİSİ 

Turizm endüstrisi,- genel olarak emek-yoğun .faaliyet

ler bütünü olup, burada sunulan hizmetlerin insan gJcüne 

dayandırılması prensibi ağır basar. Bu nedenle, turizm ya-

tırımıarı ek gelir yar~tırken (katma değer), özellikle ge

lişmekte olan ülkelerde yarı-işsiz ve işsi~ kişilere yeni 

istihdam olanakları sağlamaktadır. Örneğin, Meksika'da 1969 

yılında turizm alanında yapılan 80.000 .dolarlık bir yatırım 

41 yeni iR olanağı yaratırken aynı miktar yatırım petrol 

endüstrisinde 16, metal endüstrisinde 15, elektrik endüst

risinde 8 yeni işgücüne talep göstermiştir t60). ?as'ta 

gerçekleştirilen başka bir araştır~aya göre 100 yataklık 

bir otel yarattığı delaylı istihdam dıBında, doğy~dan 40 

ki;iye iş olanağı yaratmıştır (61). Frank Mitchell'in Kenya 

üzerine yaptığı çalışmalara göre, Turizmin ülkedeki mevcut 

geli~imi 12.000 doğrudan işgücüne gereksinme gösterirken, 

9.000 ki~iye de turistik tesisleri tamamlayicı faaliyette 

bulunan diğer alanlarda iş olanağı yaratacaktır (62). Al

manya ve Fransa'da turizm endüstrisindeki istihd~mın toplam 

istihdam oranJ. yaklaşık % 20 olarak tahmin edilmektedir. Bu 

nedenle, turizm bir işveren durumunda olan iktisadi bir ça

lişmadJ.r. Özellikle sanayileqmiş ülkelerde turizm_işsizli

ğ.e bir çare olabilir. 

(60) SAGLAM, a.g.e., s.l06'dan P.G. Sadler, B.H. Archer, 
"The Economic Impact of Tourism in Developming Count
ries" Annals of Tourism Rasearch, 1975/1, s.23. 

(61) SAGLAM, a.g.e., s.106'dan J. Lasiy, "Ae Tourisme en 
~~orac" Instihut Superiur de Commerce, Paris, 1965. 

(62) SAGLA.M, a.g.e., s.l06•dan Frank Mitchell, "The Volue 
of Tourism in East Africa•; f:_~ı;:ıt A:f'rica': :Sconoaic Reiw, 
I970tl, s.IO. 
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Tablo ll'de bazı ülkeler için toplam istihdam içinde 

turizm sektöründe istihdam edilen personelin yüzde payları 

verilmiştir. Tablo'dan da görüldüğü gibi diğer ülkelere gö

re Türkiye'de turizm sektöründe istihdam edilen personelin 

yüzde payı 0,04 gibi oldukça düşüktür. Bunun en büyük nede

ni, turizm sektörünün Türkiye'de henüz gelişmemiş olması-

dır. Turizm sektörü geliştikçe istihdam oranı da yüksele

cektir. 

Bazı ülkelerde Turizm Sektöründeki İstihdamın Top

lam İstihdamı içindeki Payı 

ÜLKELER 

Belçika- Lüksemburg 
Danimarka 
Fransa 
Almanya 
İtalya 

Hollanda 
İrlanda 

İngiltere 

Türkiye 

Tablo ll 

Toplam İstihdam Hacmi İçinde 
Turizm Istahdamının Payı (%) 

5.0 

7.1 
9.6 
9.3 
9.4 
6.0 
7.0 
7.1 
0.04 

Kaynak: Hasan OLALI, Turizm Dersleri, İzmir, 1984, s.l02. 

4- TURİZMİN DIŞ ÖDEMELER DENGESINE ETKİSİ 

Turizmin ekonomik etkilerinin biri de, uluslararası 

seyahatlerin sonucunda ülkenin ödemeler dengesi üzerinde 

kendini göstermesidir. Bir ülkede yabancıların harcamalarına 
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Tablo 12 

OECD Uye ülkelerin 1985 Yılı Turizm Gelir ve Giderleri 
(Milyon Dolar) 

ÜLKELER GELİRLER GİDERLER DIŞ TURİZM DENGESİ 

Avusturya 
Belçika-Lüksemburg 
Hollanda 
İngiltere 

FTansa 
Almanya 
İspanya 

İsveç 

İsviçre 

İtalya 

Portekiz 
Türkiye 
Yunanistan 
Diğerleri l/ 

5.046.8 2.784.6 
1.660.2 2.047.9 
1.497.5 8.116.2 
6.994.7 6.256.9 
7.928.6 4.551.3 
5.196.7 14.601.4 
8.083.7 399.5 
1.176.3 1.946.7 
3.163.9 2.413.1 
8.757.7 
1.128.5 
1.482.0 
1.425.8 
3. 1t~s. 9 

2.283.4 
235.6 
327.0 
370.9 

4.377.4 
Avrupa Grubu Toplamı 57.391.9 46.311.9 
Amerika Birleşik 
Devletleri 
Kanada, 
K.Amerika Grubu 
Toplamı 

Avustralya-Japonya 
ılıoplam 

OECD TOrLAMI 
Yugoslavya 

11.655.0 17.043.0 
3.101.5 4.125.1 

14.756.5 21.168.1 

2.471.8 7.083.8 
74.620.2 74.563.8 
1.050.2 

2.262.2 
387.1 

-1.618.7 
737.8 

3.377.3 
-8.704.7 

7.084.2 
- 770.4 

750.8 
6.474.3 

892.9 
1.155.0 
1.054.9 

-1.228.5 
11.080.0 

-5.388.0 
-1.023.6 

-6.411.6 

-4.612.0 
56.4 

Kaynak: OECD,Tourism Policy and International Tourism, 1986, 
s. 68". 

lt: Diğerleri, D~~imarka, Finlandiya, İrlanda, İzlanda 
ve Norveç'tir. 

-: Veri bulunmamakta. 
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yol açan uluslararası turizm, ülkelerin ödemeler bilançosu 

hesaplarına girer ve dış ticarette büyük önem taşır. Dışa

rıya turist akını yaratan ülkeler açısından bu olay mal ve

ya hizmet ithalatına benzer sonuçlar doğurur. Turist akımı 

ol~n ülkeler açısından bu olay mal veya hizmet ihracatına 

benzer bir ihracatı ifade eder. Bu ülke içinde ·nakliye, si

gorta ve benzer ek giderler olmaksızın perakende fiyatlarla 

yapılan bir ihracattır. Genel olarak düşünüldüğünde turizm, 

dünya ticaretinde önemli bir kalemdir (63). 

Ödemeler bilançosunda yalnızca turistlerin ülkede 

yaptıkları harcamalar ve vatandaşların dış ülkelerde yap

tıkları harcamalar açık olarak yer alır. Bazı durumlarda 

da uluslararası seyahat gelir ve giderlerinin resmi tahmin

lerinin yapılması ve bunun turizm gelir ve giderlerine ek

lenmesi olasıdır~ 
Tablo 12'deki verilere göre 1985 yılında·OECD ülke

leri içinde yer alan Türkiye'nin turizm gelirleri 1.425,8 

milyon dolar iken giderlerinin 327.0 milyon dolar olduğu 

görülmektedir• Buna göre turizmin dış ödemeler dengesine 

etkisi pozitif yönde 1.155,0 milyon dolar olacaktır. 

Turizm gelirlerinin ihracat içindeki payını ve itha

lat oranlarına göre turizm gelirlerinin dış ticaret dengesi 

içindeki payını gösteren veriler ~ablo 13'de yer almaktadır. 

(63) İsmet BARUTÇUGİL, Turizm İeletmeciliği, Uludağ Univer
sitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bursa, 
1982, s.l5. 
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Tablo 13 

- TURIZM 5EURLEP.Hi!N !HRACAi SE~:ı::~E;l VE Dl5 TICARET DE~6E51 !~IN~EK! PAVI 

Shirf of Tcarism Receipts in the E~ço•t Earnings and the Balance of Payıents 

m: - 1986 

r (1 000 ooc $) 

l---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 TUR! zır T:JR1 Z~ 
' GELIRLER:~!~ 6EURLEP.!N!N ~IS 

!HRACAT GEl!~~ER1 T!CARE~ DENSESI 
TURtz!'l WNDEK! FP: (I) !CH\DEU PAY! tz: 

GELIRLERI I Share of ~c:.;:isa I Share of Tourisa 
1. R · t · h 'THALAT DENE! Re:eipts in the P.T Tourisi e:eıp s :r .:ıE •. P 

:ts Receipts Export Ear~i~;s Iaports Balance Bal;;rıce of . ayaents 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p 
o 
D 

i 
(} 

b 

7.7 
8.3 

13.8 
ı 2. ı 
1~.2 
24.1 
36.6 
51.6 
62.9 

2.1 
2.0 
3.0 
2.~ 
., ı:: ...... 
4.~ 

6.B 
e.a 
9.3 

fıBB.O 

537.0 
572.0 
718.0 
685.0 
764.0 
BOı.o 

948.0 
ı 171.0 

- 32C.C 
- ı26.0 

- ıo8.0 

- 288.0 
- 162. o 
- 268.0 
- 264.0 
- 3ô0.0 
- 494.0 

o 103.7 12.~ 1~63.0 -726.0 

ı 
ı1ı.s n.o 2 099.0 - 781.9 
!93. 7 12.6 3 777.6 -2 24~.0 

ı • • • 7~8 7 -3 338. b 200.9 .,, ., ., - • 

2.4 
6.6 

12.8 

12.7 
1~.2 

8.t 
b. O 

~ 180.5 9.2 ~ ı2a.c -3 168.0 5.7 
~ 204.9 ıı.7 5 796.3 -4 042.4 .~·:. 
l~ 230.4 10.! 4 S99.C -2 310.8 .t'-l~l: 

~ 2so.1 12.~ 5 069.4 -2 aos.2 ıo.~ 
ı 326.7 11.2 7 909.4 -4 999.2 iı. 5 
~ 381.3 s.ı e 933.4 -4 230.7 9.o 
o 370.3 6.5 8842.7 -3096.7 !2.0 
~ 411.1 . . 7.2 q 235.0 -3 507.2 11. 7 

1

6 e~o.o ıı.s ıo 756.9 -3 623.3 i3.:: 
07 1 482.0 18.6 11 343.4 -3 385.4 43.6 

1 215.0 1fı.3 11 ıc4.8 -3 648.! 33.3 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
eliainıry Result 

lo 13'deki verilere g~re turizm gelirlerinin ihracat içindeki payl. 
63 Yl.llnda % 2,1 iken takip eden Yl.llarda dalgalanma göstermesine 
şl.n sUrekli artml.ş ve 1986 yıll. aonundaki payın1 ~ -16,3 •e Çlkarmlş
• Turizm gelirlerinin d1ş ticaret dengesi içindeki pay1 da yine 
3'de% 2,4 iken dalgalanr:1&ll olarak artJ.ş göstermiş ve 1986 yıl:ında r. 3 oranına ;yüks<iJ.ıııMtir. . 
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II- Y.ABANC I SERMAYE YATIRJJı/lLARININ TURİZB SEKTÖRÜIIDEKİ 

DURUMU 

Turizm sektörüne gelen yabancı sermaye yatırımları

nın büyük bir bölümü konaklama endüstrisine yönelmiştir. 

Konaklama endüstrisinin durumu da Türk ekonomisinde turiz

min yerini belirlemeye anlam kazandıracak konulardan biri

sidir. Turizm sektörünün statik unsurunu oluşturan konakla

ma tesisleri ve yatırımları, sektörün gelismesine katkı 

sağladığı kadar, ·yarattığı etkilerle ülke ekonomisinin de 

birçok yönden gelişme sağlamasına yardımcı olmaktadır. 

Özellikle son yıllarda Türkiye'deki konaklama kapa

sitesininyetersiz kalmakta oluşundan kaynaklanan soruniar, 

bu konuyu sürekli güncel hale getirmiş; yabancı sermayenin 

de büyük teşvik gördüğü turizm yatırımları kapsamında, Tür

kiye'de yeni yatak kapasiteleri yaratılması zor~nlu hale 

gelmiştir. 

Bu nedenle yabancı sermaye yatırırnlarının turizm sek

töründeki durumu; konaklama kapasitesi gelişimi ve yabancı 

sermayeli turizm yatırımları ile işletmeci olarak katılan 

yabancı firmalar $eklinde ayrı ayrı incelenecektir. 

1- KONAKLAMA KAPASITESİ VE GELİŞİM DURUMU 

Türkiye'deki turistik yatak kapasitesi, planlı dönem

lerde düşük bir düzeyde seyretmiş; karşılaşılan turizm yükü 

çoğu kez standartların altında bulunan yatak ve tesislerle 

karşılanabilmiştir. I.Plan dönemi ba~langıcında 10.226 olan 

belgeli yatak sa~nsı, II. Plan dönemi son'J.nda 34.628, III. 
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Plan dönemi sonunda 50.379 ve rv. ?lan dönemi sonunda (1983) 

65.934 olmuştur. Böylece 20 yıllık dönemde turizm sektörün-
. . 

de yaratılan yatak kapasitesi 55.708 olup, bu dönemde yıl-

da ortalama olarak yaratılan yatak sayısı 2.785 olmaktadır. 

Bu durum, turizmden beklentisi olan Türkiye iç:i,n, çok dü~ük 

bir sayı olarak dikkati çekmektedir. 

V. Plan dönemi ile birlikte turizm sektöründeki ya

tak kapasitesinde büyük bir artış olmuştur. 1984-1986 yılla-

rı arasında, 3 yıllık dönemde sektörde yaratılan yatak kapa-

sitesi 29.121 olmuştur. Son 3 yılın ortalama yıl başı yara-

tılan yatak kapasitesi 9.707 düzeyine erişmiştir. Bu durum; 

ülkedeki yatak kapasitesinde yılda ortalama olarak sağlanan 

artışın son plan dönemi dışında diğer plan dönemlerine kı

yaslı % 348,5 oranına ulaştığını göstermektedir. 

1987 yılında 57.494 yatak kapasiteli 410 iRletmenin· 

faaliyete geçtiği ve 1987 sonu itibariyle faaliyette bulu

nan yatak kapasitesinin 152.549'a ulaştığı tahmin ediliyor. 

Ancak eldeki kesin verilere göre 1987 yılı Eylül ayı sonu 

itibariyle turizm yatırım belgesi alarak işletmeye açılmış 

tesislerin türlerine ve sınıfıarına göre dökümü Tabla 14'de 

verilmiştir. Bu verilere göre faaliyet halindeki 809 tesis

te 104.796 yatak kapasitesine ulaşılmıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan elde edilen bilgile

re göre 1988 yılı sonuna kadar işletmeye açılması beklenen 

yatırım belgeli tesis sayısı 357 adet ilave ile 1.543 ade

te yükselecektir. Bu işletmeler 66.376 adetlik yatak kapa-
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Tablo 14 

TÜRKİYE' DE TURLERİIG .V3 SINIFLARINA GÖRE İ~'LETME BELGnLİ 

:CONAKLAMA TESİSLERİ 
(30.9.1987 tarihi itibariyle) 

TÜRü SINIPI TESİS SAYISI YATAK SAYISI 

OTEL 5 Yıldizlı 16 7.605 
4 Yı1dızlı 24 7.825 
3 Yıldızlı 85 14.537 
2 Yıldızlı 227 22.972 
Tek Yıldızlı 246 17.822 

MO TEL ı. Sınıf 19 2.391 
2. Sınıf 28 1.169 

TATİL KÖYÜ ı. Sını: 18 13.541 
2. Sını: 5 1.105 

P.ANSİYON 87 2.913 

Y..AlVlPING 27 9.404 

O BE RJ 13 2.369 

AP ART OTEL 3 133 

ÖZEL BELGELİ ll 1.210 

TOPLAM 809 104.796 

Kaynak:-D.P.T. , '1988 Yılı Programı'• 
- İktisadi Ranor 1_988, Türkiye, Ticaret, Sanayi, De

niz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, 
Yayın No: Genel GG+APK-24, İstanbul, 1988, s.l29. 

sitesi yaratacaktır. Böylece. 1988 yılı sonunda yatırım 

belgeli işletme sayısı 1.543 adete,yatak .kapasitesi de 

218.925 adeta yükselecektir. 
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2- YABANCISERMAYE -rB TURIZM YAT J.RJ.l\lLARININ DURUMU 

Türk turizminde, mevcut yatak kapasitesinde olduğu 

kadar, gelecekteki yeni yatak kapasitesinin yaratılmasında 

yabancı sermayenin sürekli bir önemi vardır. Bu önem, tu

rizm yatırımlarında karşılaşılan finansman sorunlarıyla 

doğrudan ilgili bulunmaktadır. Çünkü yatırımlarındaki finans

man sorunu, hem kamu, hem de özel sektör açısından en ciddi 

engellerden birini oluşturmaktadır. Mevcut yerli sermaye, 

kar marjı yüksek başka yatırım ve kar alanları buldukça, tu

rizm yatırımıarına girişrnekten uzak kalmış; yabancı sermaye 

de tedirgin ve düşük miktarlarda gelmiştir. 

Turizmde yabancı sermaye konusunda 1980'lere kadar 

sadece kervansaray A.Ş.; Altınyunus Çeşme Tesisleri, Turtel 

Turistik Tesisleri, ~deniz Turistik Tesisleri, İstanbul İu

rizm ve Otelcilik, Etap Beynelminel Otelcilik ve Turizm A.Ş. 

leri yatırım yapmışlardır. Ancak, 1980 yılınd~ki ekonomik 

istikrar önlemlerinin alınmasıyla yabancı sermayeli turizm 

yatırımlarında da bir gelişme görülmüştür. Yabancı sermayeli 

turizm yatırımları konusu, yabancı işletmeci Şirketler ve 

yabancı yatırımcı şirketler olarak ayrı ayrı ele alınacak

tır. 

A- Yabancı İşletmeci Şirketlerin D~rumu 

Bugün Türkiye'de turizm sektöründe 6224 sayılı yasa 

kapsamında işletmeci olarak faaliyet gösteren firmalar iki 

şekilde incelenebilir. Bunlar, yat işletmeciliği yapan iş

letmeler ve konaklama tesislerinde yabancı işletmecilik ya-
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pan şirketlerdir. 

a- Yat işletmeciliğinin Durumu 

Ulkemizde yeni başlayan yat turizmi son yıllarda 

hızlı bir gelişme göstermiş ve daha önce diğer Akdeniz kı

yılarını ziyaret eden denizciler nisbeten daha temiz ve uy

gun fiyatlı olan Türkiye'ye akın etmeye başlamıstır. B~ ge

lişme, Türk isletmeler, yabancı işletmeler ve yatırım bel

geliler olarak 1983-1988 yılları arasında ele alınmıştır. 

Tablo 15 yat işletmelerinin sayısal durumunu göstermektedir. 

Tablodaki verilere göre 1983 ·yılında Türk işletmele

rine ait yat işletme sayısı 2 iken 1988 Mayıs'ında 67'ye 

yükselmiştir. Aynı zamanda 1983'deki yat sayısı lO'dan 

467'ye yükselirken sağladığı yatak kapasitesi de 92'den 

4.383'e çıkmıştır. Aynı gelişimi yabancı yat işletmelerinde 

de görmekteyiz. 1983-1988 yılları arasındaki işletme sayı

sında büyük a:rtış olmamasına karşın yat sayısı 220'den 367'

ye çıkmıştır. Bu Türk işletmelerine ait yat sayJsına olduk

ça yakındır. Türk yat turizmine kazandırdığı yatak sayısı 

da l480'den 2593'e yükselmiştir. 

Yatırım belgeli olarak faaliyet gösteren yat işletme

leri de l983'de 5 iken 1988 Mayıs'ında 60'a yükselmiştir. 

Bu yatırım belgeli işletmelere ait yat sayısı da 53'den 

337'ye yükselmiştir. Bu yatların Türk turizmine kazandırdığı 

yatak sayısı ise 1983 yılında 481 iken 1988 Mayıs'ında 

3436'ya yükselmiştir. 
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Tablo 15 

Yat İşletmelerinin Sayısal Durumu 
(İşletme Belgeliler) 

~rk İşletmeler 

Yıl İşletme Seyısı Yat Sayısı Yatak Sayısı 

1983 2 lO 92 
1984 15 112 966 
1985 22 167 1457 
1986 39 287 2639 
1987 52 360 3360 
1988 67 467 4383 

Yabancı İşletmeler 

1984 12 220 1480 
1985 14 266 1755 
1986 21 378 2515 
1987 19 375 2769 
1988 18 267 2593 

Yatırım Belgeliler 

1983 5 53 481 
1984 16 105 1039 
1985 28 138 1655 
19Ş6 38 206 2162 
1987 56 297 3055 
1988 60 337 3436 

Kaynak: - Kül tür ve Turizm Bakanlığı 
-(1988 yılına ait veriler Mayıs ayı itibariyle ve

rilmiştir) 

- "Türsab Turizm Dergisi", Türkiye Seyahat Acenta
ları, Birliği Yayın Organı, S.72, (Eylül 1988), 

İstanbul, s.38. 
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b- Konaklama Tesislerindeki Yabancı İşletmeci 

~irketlerin Durumu 

Bugün Türkiye'de konaklama tesislerinde yabancı iş

letmeci olarak faaliyet gösteren firma sayısı 29'dur. Bun

lardan yatırımları tamamlanmış ve turizm.hizmetine açılmış 

tesis sayısı 15'dir. Bu işletmelere ait ayrıntılı döküman 

Ek-l'de verilmiştir. Ek-l'deki veriler esas alınarak faa

liyette bulunan tesislerin türlerinin dökümü Tablo 16'da 

verilmiştir. 

Tablo 16 

Konaklama Tesislerinin Türlerine ve Sınıfıarına Göre 

Dağılımı 

-Tesis Türü Tesis Sayısı Yatak Sayısı 

OTELLER 5 Yıldız lı 4 2710 

4 Yıldız lı 2 601 

3 Yıldızı ı ı 106 

MO TEL 2 236 

TATİL KÖYü ll 7601 

YAT 3 163 

TOPLAM 23 11417 

Yukarıda belirtilen 11.417 adet yatak kapasitesine 

kervansaray A.ş. 'ne ait 7.200 kişilik lO adet kamp işletme

si de dahil edildiğinde, yabancı yönetim elindeki yatak ka

pasitemiz 18.817'ye yükselmektedir. İnşaatı devam edenler 

ile planlama aşamasındakilerde bu sayıya dahil edildiğinde 

yabancı yönetici elindeki yatak kapasitemiz 29.403'e J~k

selecektir. 
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B- Yabancı Yatırımcı Şirketlerin Durumu 

Bugün TUrkiye'de turizm sektöründe 6224 sayılı yasa 

kapsamında 51 şirket faaliyet göstermektedir. Bu şirketle

rin dökümü Ek-2'de verilmiştir. Bunlardan 6 tanesi yatı-

rımlarını gerçekleştirerek işletmelerini faaliyete sokmuş

lardır. Ek-2'deki verilere göre, yabancı sermaye payları

nın bulunduğu işletmeye, açılmış turistik tesislerdeki ya

tak sayısı dağılımı şöyledir: 

Tesis Türü Tesis Sayısı Yatak S ayıs ı 

OTEL ı 192 
TATİL KÖYü 4 2979 
MOKAIV!P. 10 7200 

TOPLAM 15 10371 

Tablodan da görüldüğü gibi mokamp yatırımlarıyla 

birlikte 10.371 yatak yabancı sermayeli yatırımlar tarafın

dan gerçekleşmi.ştir. Burada dikkat çeken bir nokta, yabancı 

işletmeci olarak görd~ğümüz Club Mediterranee ile British 

Petroleum aynı zamanda 56 100 sermaye ile yabancı yatırımcı 

olarak ülkemizde faaliyet göstermesidir. 

İnşaatı devam edenler ile planlama aşamasındaki ya

tırımlarda dikkate alındığında yabancı sermaye ile gerçek

leşecek yatak kapasitesi 1990 yılı sonunda 44.759'a yüksel€

cektir. 1987 yılında yatırım izni alan üç firmanın faaliyet 

alanı yatak kapasitesi dısında gerçekleşmiş olup, toplam 

610 kişiye resterant hizmeti verecektir. Bunlardan iki ta

nesinin 1988 yılı ortalarında hizmete girmesi beklenmektedir. 
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3- TURKİYE 'D: 6224 VE 1567 SAYILI YAS.ALJu\DJ:ı.N YAFUı.HLA-

NAN TURİZM . İRKETLERİNİN ÜLKELr~RE GuRE DAı:;ILIIft 

IXJRUt/fU 

6224 ve 1567 sayılı yasalara göre Türkiye'de faali-

yette bulunan 85 ~~~luş içinde ilk sırayı 16 şirket ile 

B.Almanya almaktadır. 'Bu ülkeyi 14 şirket sayısı ile İsviç

re, 12 şirket ile İngiltere takip etmektedir. Bu üç ülkenin 

dışında kalan ve ~Jrkiye'de faaliyette bulunan şirketlerle 

ortaklık ilişkisi bulunan 20 ülkenin ortak oldukları şirket 

sayısı 1 ile 5 arasında değişmektedir. Karma nitelikte ise 

6 kuruluş vardır. DJ.rum, Tablo 17 'den izlenebilir.· 
. 

B.Almanya'nın ortak olduğı..1 kuruluşların Türkiye'deki 

toplam yabancı sermaye içindeki payları yüzde 20.0J'dür. 

Bu oran ile B.Almanya Türkiye'deki toplam yabancı sermaye 

içindeki payı bakımından ilk sırada yer almaktadır. Bu ül

keyi yüzde 18.95'lik pay ile tek kuruluşlu Lüksemburg, yüz

de 14,09 ile İsviçre, yüzde iJ,02 pay ile Avusturya, yüzde 

8, 37 pay ile İngiltere ve yüzde 7, 85 ile B. Arap Emirlikleri 

en yüksek payları almaktadır. Adı geçen altı ülkenin Türki

ye'de ortak oldukları kuruluş sayısı 48'dir. Diğer bir de

yişle Türkiye'de yt::.bancı sermayeli tcplam turizm şirketle

rinin yüzde 56'sıns bu altı ülkenin katkısı vardır. Bu ül-

kelerin Türkiye'deki toplam yabancı sermaye içindeki payla

rı yüzde 82,48'dir. Diğer ülkelerin yabancı sermaye içinde

ki payları ise yüzde 0,05 ile 4,27 arasında değişmektedir. 
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Tablo 17 

6224 Sayılı Yasaya Göre Türkiye'ye Gelmesine İzin Verilen Yabancı 

Sermayenin Ülkelere Göre Da~ılımı. 

Ülke 
Adı 

A.'B.D. 
Avusturya 
B.A.E. 
B.Almanya · 
Belçika· 
Çin 
Danimarka 
~-"illandiya 
Fransa 
Güney Kore 
Hollanda 
Irak 
Ingiltere 
İran 
tsveç 
I sviçre 
Japonya 
Jordon 
Karma 
Lüksenburg 
I'.': ıs J.r 
S. Arabistan 
ürdün 

~irket 
Sayısı 

2 
5 
ı 

16 
2 
ı 
2 
ı 
2 
ı 
ı 
ı 

12 
4 
2 

14 
2 
ı 
6 
ı 
ı 
6 
ı 

85 

Toplam Toplam 
Yabancı Yabancı 
Sermaye Sermaye 
L1iktarı İçindeki 
~Jilyon TL. ?ayı(~:) 

727.00 
7091.436 
4217.60 

10765.53 
214.6 

49. C; O 
256.75 

36.00 
1549.98 

72.00 
28.42 

830.28 
4200.50 
839.00 
125.08 

7565.43 
938.99 
73.5 

2297. s::; 
10188.19 

49.00 
1298.10 

33.25 

53737.43 

1~~5 
13.20 

7.85 
20.03 
0.39 
0.09 
0.46 
0.07 
2.88 
0.13 
C.05 
1.54 
·8.38 
1.54 
0.23 

14.08 
1.74 
0.14 
4.27 

ıs. 9 5. 
0.09 
2.42 
0.06 

1C)0. 00 

Toplam 
Sermaye 
Miktarı 
Milyon TL. 

935.00 
12235.00 

6400.00 
23005.00 

583.00 
ıoo.oo 

1300.00 
36.00 

1641.00 
90.JO 
80.00 

1496.00 
7067.50 

861.00 
123.00 

22810.12 
1043.00 

15;j. 00 
7925.00 

1 76M3.00 
1oo.oc 

2781.00 
35.00 

108417.12 

Toplam 
Sermaye 
İçindeki 
Payı (7s) 

0.86 
11.23 

5.90 
21.21 
0.54 
0.09 
1.19 
0.03 
1.31 
0.08 
0.07 
1.38 
6.51 
0.79 
- • 12 

21.04 
0.96 
0.14 
7.30 

16.28 
(ı. 09 
2. 5·6 
0.03 

ıoo.oo 

Kaynak Yased Bi1cis::~yor Kayı t1EırJ. (Eyltn 1988 Sonı-- İtibariyle) 

p.?.T. , Ys.b:.:ncı Serme.ye 1\.aporıJ. 1983-1986, Ankara, (Hi

san 1987). · 
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4- Y.AJ3ANC I SERMAY3Lİ TURİZM ~~İRKETLERİHİN IcAB 

TRANS ~'ERLERİNİN DURUM.,J 

Tablo 18'de Türkiye'de 6224 ve 1567 sayılı yasalar 

kapsamında faaliyette bulunan turizm şirketlerinin 1983-

1986 yılları arasındaki kar transferleri verilmiştir. 

1983 yılında 306.000 dolar olan kar transferi 1984 

yılında 174.000 dolara düşmüş, ancak 1985 yılında büTJk 

bir artış göstererek 1060 bin dolara çıkmıştır. 1986 yılın

daki kar transferi ise 1.030 bin dolar olmuştur. 1983-1986 

yılları arasındaki 4 yıl içinde yabancı sermayeli turizm 

şirketleri tarafından ülke dışına toplam 1.413 milyo,n TL. 

veya 2570 bin dolar kar transfer edilmi9tir. 

Tablo 18 

Yabancı Sermayeli Turizm Kuruluşlarının Kar 
Transferi 

(Milyon TL. bin dolar) 

Yıllar 1983 1984 1985 1986 Genel Top. 

Para 
Birimi .TI. $ TL ! TL s: TL s: TL 

Kar 
Transferi 68 306 61 17 4 557 .. 1060 727 1030 l413 2570 

Kaynak: 1983-1986 Yabancı Sermaye Raporu, Yabancı Sermaye 
Başkanlığı, Ankara, (Nisan 1987), s. 45. 

Yabancı sermayeli turizm kuruluşların kar transfer-

lerinde görülen artışın başlıca nedeni, 1983 yılında yeni

den düzenlenen teşvik önlemlerinde yabancı sermayeli tu-

rizm kurulus;larınJ..n karların1, haklarını veya hisse senet-
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lerini kısmen veya ta~amen kendi ülkelerine gönderebilecek

lerinin açıkça belirtilmiş olmasıdır. Ancak, bu kar trans

ferlerinin tutarı, incelenen dönemde Türk turizm sektörüne 

gelen yabancı sermaye miktarına göre oldukça düşüktür. Bu 

nedenle ülke dışına yapılan bu kar transferleri şimdilik 

önemli bir döviz kaybı yaratmamaktadır. 

III- YABANCI SERIV1AY3Lİ TURİZM ŞİRKETLERİNIN ULUSAL EKONOMİ

YE KATKISI 

Yabancı sermayeli turizm şirketlerinin ulusal ekono

miye katkısı dört şekilde incelenecektir. Bunlar, finansman 

katkısı, istihdam katkısı, işletme·yönetimi katkısı ve dö

viz katkısı şeklindedir. 

1- FİNANSNIAN KATKIB I 

Daha önceki bölümlerde, Türk müteşebbislerinde, mali

yeti ve riski yüksek turizm yatırımıarına karşı bir çekim

serlik bulunduğunu, kamu kaynaklarının da yetersiz olması 

nedeniyle yabancı sermayeye turizm sektöründe gereksinme ol

duğunu ortaya koymuş ve yabancı sermayenin ülkeye gelmesi 

için çeşitli teşvik önlemlerinin yasal düzenlerneler çerçe

vesinde ele alındığını belirtmiştik. İşte bu alınan önlem

ler sonucu yabancı sermaye yatırımlarının turizm alanına 

da kayması sağlanmıştır. 

Ülkeye gelen turizm amaçlı yabancı sermaye yatırımla

rının ulusal ekonomiye ilk katkısı direk (doğrudan) finans

man sağlaması ile olmaktadır. Endirek ~dolaylı) olarak ise 
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yabanc~ sermaye yat~r1mlar~ kullan~lmayan kaynaklar~n de

ğerlendirilmesine ve faktörlerin uygun alanlara yönlendi

rilmesine katk~ yaratabilmektedir. (64). Bunlar~ d~ş~nda 

yabanc~ sermayeli-kuruluşlar~ sağladığı ·d~şsal ekonomik 

etki" de söz .konusudur. Yabanc~ sermayeli kuruluşlar~ 

sağladığ~ "d~şsal ekonomik etki" yerli kuruluşlar~ verim

liliklerini ve etkinliklerinin artmas~na ve dolay~sıyla 

ulusal has~laya katk~ sağlanmas~na neden Qlmaktadlr (65). 

Türkiye'ye yatır1m ~apan yabancı sermayeli turizm 

kuruluşlarının ülkeye getirdikleri finansman miktarlar~ 

1980-1987 yıllarl itibariyle Tablo 19'da verilmektedir. 

~ablodaki verilere göre turizm amaçl~ yabanc~ ser

mayeli yatır1mların faaliyetleri s~rasında ülkeye getirdi-· 

ği finansman kaynağı 1980 y~lında 7 şirket ile 385 milyon 

TL. iken 1987 y~l1nda 80 şirket ile 28.016 milyon TL'ye 

ulaşmışt~r. İlgili şirketlerin yabancı Türk ortak kuruluş

lar~ toplam sermayeleri de yine 1980 yıl~nda 679 milyon 

TL. iken 1987 y~l~ sonunda 54.192 milyon TL'sine yükselmiş

tir. İlgili şirketlere Yabanc~ Sermaye Başkanlığ~ tarafın

dan izin verilen yabancı sermaye miktarlar~ da 198l'de 

40.47 milyon dolar iken 1987 yıl~ sonunda 132.67 milyon do

lara yükselmiştir. 

(64) T.Güngör URAS, ~ürkiye'de Yabanc~ Sermaye Yat~rımları, 
I. Bas~m, !stanbul, 1979, s.65. 

(65) URAS, a.g.e., s.62. 



Tablo 19 

Türkiye'de Faaliyette Bulunan Turizm Şirketlerinin Dağılımı 

Faaliyette Faaliyette Faaliyette Faaliyette 

İzin verilen Bulunan Bulunan Bulunan Bulunan Şirketle-

Yabancı Faaliyette Firmalarda F.irmalarda İlgili Şirket- rin Toplam Ser. 

Sermaye Bulunan Mevcut. ·Toplam Y:ab. l'erin Toplam İçindeki 

İzin Miktarı Şirket Yab.Ser. Ser .. İçlııde- Sermayesi Yabancı Sermaye 

Yıllar Bedeli Milyon Dolar Sayısı Milyon dol. ki Payı (%) Milyon TL. Payı (%) 

1980 - - 7 385 4,0 679 56,7 

1981 7 40,47 7 1034 5,4 1374 75,25 

1982 7 19.95 ll 1899 4,34 2553 74,38 

1983 9 1.84 13 2899 4.70 5623 51.37 
(D 

1984 13 2,_89 14 "3997 3,39 7428 53,81 \J'I 

ı 

1985 16 14.98 20 9943 4.78 19960 49.81 

1986 40 46.63 41 19530 6.44 44692 43.69 

1987 77 132 .• 67 80 28016 6.4 54192 51.7 

Kaynak: S.Rıdvan KARLUK, a.g.e., s.130. 
-Yabancı Seıınaye Raporu ( 1983-1986); s .15-28 
-D.P. T. Yabancı Sermaye Başkanlığı 



- 96-

Yine tablodaki verilere göre, toplam sermaye içinde

ki yabancı sermaye payı, 1987 yılı sonunda faaliyette bulu

nan 80 firma için% 51.7 oranındadır. Bu da gösteriyor ki, 

yabancı yatırımcılar ülkemizde gerçekleştirdikleri turizm 

yatırımlarının büyük bölümünde, şirket idarelerini elle

rinde tutmaktadırlar. Aynı zamanda, yatırıncı ve işletmeci 

olarak turizm belgeli tesislerde faaliyet gösteren yabancı 

sermayedarlar ülkemizde 21.788 yatak kapasitesine sahiptir

ler. Bu da 1987 yılındaki belgeli yatak kapasitemizin yüzde 

l8,15'ini kapsamaktadır. Kısacası yabancı sermayeli turizm 

şirketleri ülkemizdeki yatırım ve işletmecilikleri ile ül

ke ekonomisine finansman sağlarke:b. aynı zamanda bu yatırım

ları ile de ülkedeki belgeli turizm yatak kapasitesine yak

laşık % 20 oranınd.a dolaylı bir katkı sağlamaktadır. 

2- İSTİliDAM KATKISI 

Türkiye'de turizm sektöründe faaliyet gösteren yer

li ve yabancı kuruluşlarda istihdam edilen kişi sayısı ke

sin olarak bilinmemektedir. Ancak, 1985 yılmda, turizm 

sezonunun ortasında direkt olarak turizm sektöründe istih

dam edilen personel sayısı 49.800 olarak t~~in edilmiştir. 

Bunun 27.7QO'ü konaklama tesislerinde ve geri kalan 22.100 

ü de diğer turizm tesislerindedir. Buna e~ olarak başta 

inşaat sektörü olmak üzere turizm sektörüne destek sağla

yan birçok faaliyet kolunda gözardı edilmeyecek kadar per

sonel çalışmaktadır. En az 90.000 insanın işi turizm sek

törüne bağlıdır. Bu rakam, Tablo 20'de verilen 642'si 
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faaliyet halinde, 299'u inşa halinde ve 113'U projelen

d~rme_safhasında olan toplam 1054 tesis tarafından sağ

lanmıştır ( 66). 

Turizm tesislerinde 1985 yılı ile Eylül 1987 ara

sındaki% 54'lük bir artış bu sektördeki iş olanakları po

tansiyelini gözönüne sermektedir. 

1987 Eylül so~u itibariyle turistik konaklama tesis

lerinde istihdam edilecek personel sayısı doğru. orantı ile 

hesaplandığında 42.772 olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu he

saplamaya göre Türkiye'de konaklama sektöründe yatak başı

na istihdam 0.41 ki~i olmaktadır. 

Yabancı sermaye ile ülkemizde yatırımcı ve işletme-

ci olarak :faaliyette bulunan kuruluşların toplam yatak ka

pasiteleri 21.788'dir. Türkiye'de turiz~ sektöründeki ya

tak başına ortalama istihdamın 0,41 kişi olduğu kabul edil

diğinde, 8933 kişinin yabancı sermayeli yatırımlarla ger

çekleştirilen tesisler ile yabancı yönetim altındaki tesis

lerde istihdam edileceği görülmektedir. Bu TUrkiye'de tu

rizm belgeli tesislerde çalışan toplam persanelin 

% 20,8'inin yabancı yatırımlarla gerçekleşen tesisler ile 

yabancı yönetim altındaki tesislerde istihdam ·edilme

sidir. 

(66) Türk Turizm Sektörü, Busıness Week Conference Document, 
European Community - Republic of Turkey, (12-14/IX/1988-
İstanbul), s.5. 
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Tablo 20 

Kayıtla Konaklama Kapasitesi ve Onaylanmış 

Yatırımlar 

Tesisler Yatak Sayısı ('000) 

İşletmeye Açılmış 

İnşaat Halinde 

Planlanmış/Onaylanmış 

T o p 1 a m 

1985 

642 

299 

113 

-
1054 

1987 

899 

405 

409 

1623 

1985 1987 Eylül 

68 105 

36 63 

17 70 

121 238 

Kaynak: Türk Turizm Sektörü, a.g.e., s.6'dan, D.P.T. Kayıt

ları. 

Aynı konuya daha iyi ış:ı.k tutacak bir araştırma ise 

Prof. Dr. Erol MANİSALI ile Şükrü YARCAN tarafından "Ttirk 

Turizm Endüstrisi'nin Araştırması" dır (67). 

Araştırma, yabancı yatırımcı ve yönetirnci altındaki 

toplam 16 konaklama işletmesi ele alınarak yapılmıştır. 

Tablo 2l'de incelenen konaklama işletmelerinin yer, oda 

kapasitesi ve yönetim türüne göre göstermektedir. 

( 67) Erol MANİSALI-Şükrü YARCAN, Türk. furizm Endüstrisi 
Araştırması, T.C. Turizm BankasJ, ~.ş. Araştırma ve 
Eğitim Başkanlığı, Ankara, Ekim-1987, s.20-21. 
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İncelenen şehir otelleri toplam 1752 oda kapasite

sine sahiptir. Yabancı yönetim altındaki şehir ôtellerinin 

çoğunluğu İstan~ul'da bulunmaktadlr. Bir bölümü Ankara, 

İzmir ve Antalya'dadır. Araştırma kapsamına alınan seyfi

ye türündeki konaklama işletmeleri çoğunlukla, Antalya ve 

İzmir bölgelerindedir. Tatil köyü türü konaklama.tesisle

rinin oda kapasitesi 2507'dir. Bir tatil köyü/sayfiye ote

li Kapadokya'dadır. İncelenen 9 tatil kÖyü veya sayfiye 

türü konaklama işletmelerinden 3 tanesi yerli firmalar ve 

diğerleri yabancı firmalar tarafından yönetilmektedir. 

Sayfiye türü konaklama işletmelerinin büyük bölümü alt ya

pının hızla geliştiği Akdeniz kıyısındadır. 

Tablo 21 

Oda Kapasitesi Yönetim Türü ve Bölgelere Göre 

Konaklama Tesisleri 

Oda Kapa Yönetim 
Say :ı sitesi Birimi 

Şehir oteli 7 1752 3 Yabanc:ı 4 Yerli 6 İstanbul 
1 Antalya 

Tatil Köyleri 9 2507 6 Yabancı 3 Yerli . 6 Antalya 
2 İzmir . 
ı Diğer 

T o p 1 a m 16 4259 9 7 16 
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İncelenen 16 konaklama işletmesinde istihdam edilen 

·personel sayısı Teblo22'de ayrıntılı olarak verilmiştir~ 

Tablo 22'deki verilere göre; şehir otellerinde is

tihdam oda başına 1,13 ki?idir. Tatil köylerindeki konak-

lama işletmelerinde ise oda baPına istihdam 0,87 kisi ola-. -
rak bulunmuştur. Şehir otelleri tarafından saGlanan isfih-

dam olanakları tatil köyleri tarafından yaratılandan daha 

fazladır. Dönemsel çalışma nedeniyle kısıtlı istihdam ola

nakları hizmet kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir et

ken olabilir. Yine bu araştırmaya göre, konaklama işletme-

lerindeki istihdam özellikleri değişik türdeki otellerle 

ve tatil köyleri arasında büyük farklılıklar göstermekte-

dir. ~ehir otellerinde yabancı personel istihdamı sadece 

üst ve orta düzey y~netim kademeleri ile sınırlı iken, say-

fiye türü konaklama tesislerindeki yabancılar toplam içgü

cünün% 13'ünü oluşturmaktadır. Tatil köylerindeki yabB.D:cı 

personel belli ba~lı bölümlerle görevlendirilmekte ve bü-

yük bölümü animatör olarak çalışmaktadır. 

3- İŞLETME YÖNETİMİ KATKIS I 

Turizm alanında faaliyet gösteren yabancı sermaye-

dar 1983'lere kadar genellikle fiziki yatırıma yönelmekten 

çok yabancı yönetim sermayesi getirmiştir. Ancak, son yıl

larda yabancı sermaye fiziki yatırıma da yönelmektedir. 

Yerli fiziki yatırımcı tarafından gerçekleştirilen 

konaklama tesisleri genelde tümüyle veya kısmen yabancı 
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Tablo 22 

Konaklama İşletmelerinde İstihdam Özellikleri ve 
Oda Başına İbtihdam 

Şehir Otelleri 

üst düzey yönetici 
Orta kademe yönetici 

Yabancılar 

Hizmet elemanı 
Dönemsel istihdam 

Toplam 
Oda sayısı 
Oda başına istihdam 

Tatil Köyleri 

üst düzey yönetici 
Orta kademe yönetici 

Yerli 
Yabancı 

Hizmet elemanı 
Dönemsel istihdam 

Toplam 
Oda sayısı 
Oda başına istihdam 

Sayı 

33 
105 

%(11) 

1348 
50 

1536 
1358 
1,13 

18 
81 

15 
%(66) 

1480 
386 

2172 
2507 
0,87 

I Parantez içinde gösterilen istihdam orta kademe yönetici
leri sayısına dahildir. Bir şehir oteli, yeterli veri ol
madığından tabloya ·dahil edilmemiştir. 

firmalar tarafından yönetilmektedir."Türk Turizm Endüstrisi 

Araştırması" bulgularından alınan Tablo 23 en çok rastlanı

lan yönetim/işletme türlerini göstermektedir {68). 

(68) MANİSALI-YARCAN, a.g.e., s.20. 
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Tablo 23 

Yönetim Türüne "Göre Konaklama İşletmeleri Yönetim/İşletme 
. . 

Türü 

Sahiplik ve 
Yönetim Yönetim 

Sayı Sözleşmesi Kiralama Birlikte 

~;ehir Otelleri 7 2 4 ı 

Tatil Köyleri 9 2 6 ı 

T o p ı am 16 4 ı o ,2 

Tabloda yer alan tatil köyü türünde ki konaklama iş-

letmelerinden sadece bir tanesi yabancı bir firma tarafın

dan inşa edilmiş ve yönetilmektedir. Tablo'dan da görüldüğü 

gibi; politikaları gereği yabancı tur operatörleriyle çok 

yakından ilişkili olan otel/tatil köyü yönetim firmaları· 

tatil köylerini yönetim sözleşmesi veya kiralama yönetimi 

ile işletmeyi tercih etmektedirler. Yabancı yönetim altın

daki kuruluşların doluluk oranları da farklılık göstermek

tedir. Durum Tablo 24'ten görülebilir. Tablodaki verilere 

göre qehir otellerinde ortalama doluluk oranı % 86,3'tür. 

Bu oldukça yüksek bir doluluk oranıdır. Tatil köylerinin 

doluluk oranı yönetimin yerli veya yabancı olmasına göre 

farklılık göstermektedir. Bu ikisi arasındaki doluluk farkı 

tümüyle işletme yönetim türüne bağlıdır. Yani konaklama te

sisini kiralayan ve yöneten yabancı tur operatörleri çok 

daha örgütlü ve büyük ölçekte çalışmakta, böylece hemen he

men tüm odaları satmaktadı.r. Dolayısıyla doluluk oranı Yük-

seldikçe gelir artacağından kuruluşların ülke ekonomisine 



- 103-

de katkJ.larJ. o oranda yükselecektir. 

Çok uluslu şirketler sevk~idare politikalarJ.ndaki 

gelişmeler sonucu turizm sektöründeki faaliyetlerin de yer

li yönetici istihdam etmektedir. BazJ. hallerde yönetimi ta

mamen yerli yöneticilere bJ.rakmakta, hatta ana kuruluşun 

en üst seviye yönetim kadrosunda bile Türk yöneticilere 

yer vermektedirler. Bu faaliyetler gelişmekte olan turizm 

sektöründe yönetim becerisinin artmasJ.na olanak vermektedir. 

Şehir otelleri I 

YabancJ. Yönetim 
Yerli Yönetim 
Ortalama Doluluk 

Tatil Köyleri 

YabancJ. Yönetim 
Yerli Yönetim 
Ortalama Doluluk 

Tablo 24 

Oda Doluluk OranlarJ. 

Tesis 
SayJ.sJ. 

3 
4 

5 
3 

Doluluk 
OranJ. 

8.3,3 
88,6 
86,3 

82,2 

58,0 
73,1 

I Bir şehir oteli, yeterli veri olmadJ.ğJ.ndan tabloya dahil 
edilememiştir. 

AyrJ.ca, yabancJ. yönetim sermayedarlarJ. faaliyette 

bulunduklarJ. firmalarda çalışan personeli de belli dönem

lerde eğitimden geçirmekte ve kalifiye nitelikte işgücünü 

ülkemize kazandırmaktadJ.r. Yabancı yöneticilerin bu davra

nışları, yerli yöneticileri etkilemekte ve firmalarında 
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çeşitli kurslar açarak ellerindeki personelin nitelikleri

ni yükseltıneye neden olmaktadır. Sonuç olarak yabancı yö-. 

neticiler ülkeye yeni işletmecilik olanaklarını getirerek 

hem yerli yönetici yetintirmeye hem de diğer hizmetlerde 

çalışanları eğiterek bilgi, görgü ve yetenekleri_arttıra

rak ülke ekonomisine sosyal yönden katkı sağlamaktadır. 

4- NET DÖVİZ KAT KIS I 

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası turizme önem 

vermelerine neden olan etmenlerin başında, bu endüstrinin 

sağlayabileceği net döviz kazancı gelmektedir. Gelişme sü

recinde ortaya çıkan dış ödemeler dengesi açıklarını kapat

mak üzere uluslararası turizmi kurtarıcı saymak, oldukça 

yerleşmi.ş görünen bir yaklaşımdır. Bu nedenle net döviz ka

zancı konusu son derece önem kazanmaktadır. 

Robert Erbes'in yakla~ımına göre uluslararası turiz

min gelişmekte olan ülkeye sağladığı ~et döviz kazancı bir

biriyle bağlantılı üç kavramla incelenebilir. 

1- Brüt Döviz Girdisi (gross ~oreign exchange receipts) 

yabanci turistlerin ev sahibi gelişmekte olan ülkeye yaptı-

ğı (döviz cinsinden) toplam harcamaya eşittir. Buna kamu 

oyunda genellikle (Türkiye) turizm geliri adı verilmektedir. 

2- Döviz Kazancı, brüt döviz girdisinden belli bir 

miktarın çıkartılmasıyla elde edilir. Bu miktar şunların 

toplamıdır: 

a) Uluslararası turistlere satılan mallardaki ithal 

ögesi (turistlerin yaptığı toplam ttiketim içinde ithalat 
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yoluyla karşılaşılan miktar) -ki buna, diğer sektörlerin 

turizme sattığı maldaki ithal ögesi (import component) de 

dahildir. 

b) Turizm endüstrisinin yararlandığı sermaye malla

rının ithal ögesi. 

c) Ulusal turizm endüstrisine hizmet sağlayan yaban

cı üretim faktörlerine yapılan ödemeler (döviz olarak), örn. 

yabancı danışman, işçi ve yöneticilerin ücretleri, yabancı 

kredile~· için ödenen vb. 

Yukarıda belirtildiği gibi (a) + (b) + (c) - x sayı

lırsa, (brüt döviz girdisi) - (x) - döviz kazancı olur. 

3- Uluslararası turizmin gelişmekte olan ülkeye net 

döviz kazancı sağlayıp sağlamadığı uluslararası turizmden 

GOÜ ekonomisine yaptığı döviz.cinsinden katkıyı (net foreign 

exchange countribution) ölçe~ileceğimiz üçüncü bir ölçüttür. 

Buna göre, (2) de belirtilen döviz kazancı hesabı diğer 

sektörler için de yapılarak turizmin tüm bu sektörler ara

sındaki yerine bakmak gerekir. 

Turizm net döviz kazancının (katkısının) gerçekleş

mesi üç koşula bağlıdır. 

(i) Kaza:::-ı.ılan dövizin döviz olarak maliyeti (Yukarıda:X) 
1 

Kazanılan döviz (brüt) 

Diğer bir deyimle, brüt döviz kazancı, bunu kazanmak 

için yapılan döviz cinsinden her türlü harcamadan fazla ol-

malıdır. 
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(ii) Turizmin sağladığı döviz kazane ı, c eteris parib-:..ıs, 

diğer sektörlerin sağladığı döviz kazancL~dan fazla olma~ 

lıdır. (Bkz. iii). 

(iii) Turizmde net döviz kazancı 

döviz kazancının 
TL. olarak maliyeti 

diğer ihraç sektörler.i 

Diger bir deyimle yab~cı turiste yurt içinde satı

lan ürünün (satış) değeri aynı ürünün ihraç edil~iğinde 

getirdiği (satış) değeri veya belirli de~erde üretim fak

törleriyle turizmin sağladığı döviz kaz~~cı 

a) Diğer 'sektörlerin turizme eşit üretim faktörle-

riyle,döviz kazancı, veya 

b) İthal ikamesi yapan sektörlerin (turizme eşit ü

retim faktörleriyle) sağladı;ı döviz tase..rrufu. 

İncelenen bu ü~ kavrama karşın, brüt döviz girdisi 

ile döviz girdisi ile döviz kazancının te..m olarak ölçülme-

si olanaksızdır, denebilir. Yabancı turistlerin he..rcadığı 

dövizin bir kısmı resmi kanalların dı~ına, karaborsaya gi-

der. Diğer yanda da tx) içinde yer alan ithal ögelerinin 

yüzde yüz ölçülmesi mümkün olmayabilir. ·::ı:·üm bunlar, net dö

viz kazancının hesapla.11.masını güçlesıtirmektedir. 

Oysa, net döviz kazancı ile turizmin ulusal gelire 

sağladığı net katkı arasında doğrudan bir bağıntı vardır. 

Bu net katkıyı bulabilmek için 

... Turizmin belirli miktarda üretim faktörünü kul la

nar ak diğer sektörlerden daha fazla döviz saG;layıp sağla-
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madığı (veya; ülke:ıin ürünlerinin ihraç piyasalarında bu-

lunabilecekleri fi:is.-'.:lardan daha yüksek fiyata yurt içinde 

yabancı turistlere satılıp satılınadığı;, 

- ~urizmin, daha çok üretim faktörünün diğer sek-

törlerden daha yü~sek gelirlerle kullanılrrıas ını sat~layıp 

sağlam.adığı, 

- Turizmin üretim faktörlerine diğer sektörlerden 

daha yüksek gelirler sağlayıp sağlamadığı, 

- Turizmin devlete diğer sektörlerden daha fazla 

gelir getirip getir~ediği, 

bilinmelidir. 

Türkiye''de :~aaliyette bulunan yabancı sermayeli ya-

tırımçJ.ların ve ye.bancı isletmecilerin elinde turizm bel-

geli 21.788 yatak :C:c.pasitesi vardır. Bu kurulu~ların orta-

lama olarak Türkiye'ye sağlayabileceği döviz kazancı var-

sayımlar altında hesaplanacaktır. 

Toplam yatak kapasitesi : 21.788 

Potansiyel yıllık geeeleme sayısı: 

365 x 21.735 : 7.952.620 geeeleme 

Yıllık % 65 ye.tak doluluk oranı varsayımıyla 

Yıllık gerçekleşebilir geeeleme sayısı~ 

7.952.6~0 x % 65 = 5.169.203 geeeleme 

Toplamcc;gerçekleşecek gecelerneler içinde yabancıların 

geeelemelerinin payı % 70 varsayımıyla : 

Bir yılda gerçekleşecek toplam yabancı geeeleme say~ 
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5.169.203 x % 70 = 3.618.442 yabancı geeeleme 

Geeeleme ba~ına yabancı turist harcamasının 80 do

lar oldu~u varsayımıyla yılda brüt döviz girdisi : 

girdisi 

3.618.442 x 80 dolar~ 289.475.368 dolar brüt döviz 

Döviz kazancı, brüt döviz girdisinden 

- Turistlere satılan mallardaki ithalat tutarı 

- Turizm endüstrisinin yararlandığı sermaye malla-

rının ithalat tutarı 

- Ulusal turizm endüstrisine hizmet sağlayan yabancı 

üretim faktörlerine yapılan ödemeler (döviz olarak), 

Yani, yabancı danışman, işçi ve yöneticilerin üc

retleri, yabancı krediler için ödenen faiz vb. 

- Kar transferleri 

- Yurt dışında reklam masrafları 

- Personelin yurt dışında eğitim masrafı 

- Diğer servisler için masraflar 

Çıkarılmak suretiyle elde edilir. Bu döviz çıktılar~ 

her kuruluş ~çin farklı olacağından ortalama brüt döviz gir

disinin% 20'si varsayılmıştır. 

Kazanılan dövizin döviz olarak çıktısı~ 

289.475.368 dolar x% 20: 57.895.073,6 dolar 

Döviz kazancı = brüt döviz - döviz çıktısı 

= 289.475.368 dolar - 57.895.073,6 do

lar; 231.580.294,4 dola~ ~u varsayımlar altında faaliyette 

bulunan yabancı sermayeli turizm kuruluşları yılda Ulke eko

nomisine yaklaşık 230 milyon dolar dö'\"'iZ kaza.nd:ı.rrnaktadır. 
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IV- TURİZM SEKTÖRÜIIDEKİ GELİŞMELERDE YABANCI SERl'IIAYENİN 
ÖIBNIİ 

1- OTELCİLIK YÖUÜNDEN ÖNEMİ 

Çok uluslu turistik işletmeler (69) diğer gelişmek

te olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yaygın bir şe

kilde faaliyet göstermektedirler. Amaçları, bu ülkelere, 

otel işletmelerinin verimli ve etkin işletilmeleri için ge-. 

rekli teknoloji ve bilgi transferlerini aktarmaktır (70). 

Dünyanın bazı bölgelerinde olduğu gibi ülkemizde de, otel

cilik sektörünün gelişmesinde öncülük etmişlerdir. Özellik

le, gelişmiş ülkelerden gelen turizm taleplerinin kısa za-

manda karş.ılanması için konaklama sektörü açısından kata-

lizör rolü oynamaktadırlar ve çok uluslu şirketlerin faa-

liyetleri büyük boyutlara ulaşmıştır. Dünyanın en büyük o-

telcilik işletmeleri arasında başta sayılan, Holiday Inns, 

Sheraton, Ramada Inns, Hilton Corp., Intercontinental, Hil

ton Intl, Clup Meditarranee şirketleri ülkemizde faaliyet 

göstermektedirler. Bilindiği gibi turizm, bir hizmet en

düstrisidir. Turist kabul eden ülkeler, müşterilerine ken

di mekanlarında fakat onları tatmin edecek bir hizmet ver-

rnek zorundadırlar. Hizmet kalitesi, önemli bir işletmeci

lik unsuru olmaktadır. Uluslararası işletmeler ise müşt·e-

(69) Çokuluslu turistik işletmeler, turist çeken, alıcı 

bir ülkede, ister doğrudan yatırım yaparak ister diğer 
işletmecilik şekilleriyle faaliyet göstererek, insan

ların yer değiştirmeleriyle ilgili hizmetleri sağlayan 
yabancı işletmelere denir. 

(70) Necde1: HACIOGLU, Turizm Yıllığı 1986 "Turizmin Geliş
mesinde çok uluslu turizm i:;ıletmelerinin Rolü", T.C. 
Turizrn Bankası A.Ş., !nkara, ıg88, s.l06. 
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rileri için bir kalite güvencesi olusıturduğundan, b·u. gü-

vence insanların yer deği~tirmesinde etken bir rol· oyna-

maktadır. Aynı zamanda bu işletmeler, çok esnek olan tu

rizm talebinin dış faktörlerden daha az etkilenmesini ve 

dolayısıyla döviz girdilerinin aşırı dalgalanmalara uğra

masını sınırlayacaktır. Böyle döviz girdilerindeki güveni-

lirlik oranı da artacaktır. Tüm bu nedenlerle, çok uluslu 

şirketlerin Türk turizm sektörünün gelişmesinde önemli bir 

yere sahip oldukları gerçeği kabul edilebilecektir. 

2- ULAŞTIRMA SEK1l'ORÜNDEKİ ÖNEMİ 

Turizm sektöründe, konaklama kadar temel bir sektör 

de havayolu taşımacılığıdır. Uluslararası şirketlerin yo

ğun faaliyet gösterdikleri bir sektördür. Türkiye'ye hava

yolu ile gelen yabancıların sayısı 1970'de % 24,2 iken 

1986'da f 44
1
5'e yükselmiçtir (71). Bu oran her yıl daha da 

çok artmaktadır. GelBnlerin büyük çoğunluğu tarifeli sefer 

yapan charter havayolu §irketlerini tercih etmektedirler. 

Çünkü, bu turlarda ödenen ücret içinde hem hava ulaşımı, 

hem de belli bir süre konaklama bedeli bulunmaktadır. Bu 

turlara tıinclusive Tours 11 denir. 

Türkiye'de güney kıyalarındaki Antalya ve Dalaman 
(_,0 V ; _C.,'-{ 1 (J~· . 

. dahil olmak üzere toplam j.i· sivil hava alanı .bulunmaktadır. 

Dalaman charler uçakları açısından çok popüler bir duruma 

gelmektedir. 

(71) Türk Turizm Sektörü, a.g.e., s.2. 
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Gerek charter uçuşları gerekse yabancı sermaye ya

tırımı olarak 1986'da faaliyet izni alan British Airways 

Plc İngiliz Hava Yolları Türkiye Şubesi, Finnair ?inlandi

ya liava Yolları Türkiye İşlt. Şub. ve SAS İskandinav Hava 

Yolları ve diğer hava yolu şirketleri, yaptıkları se:erler

le ~rk turizmine delaylı olarak katkıda bulunurken, ülke

nin tanıtılmasına ve turizmine promosyon.faaliyetlerinde 

olumlu gelişmelere neden olmaktadırlar. Bu alanda faaliyet 

gösteren uçak ~irketlerinin dökümü Ek-3'de verilmiştir. 

3- TUR OPERATORLÜGÜNDEKİ ÖNEMİ 

Tur operatörleri veya seyahat düzenleyicileri, müş

terilerine, tüm hizmetleri önceden organize ederek tatil 

amaçlı turistik ürünleri belirli bir ücretle sunan işlet

melerdir. Gelişmiş ülkelerde tur .operatörlerinin ortaya ç:ı..

kış:ı.., gelişmekte olan ülkelerde yeni iş alanlarının ve se

yahat acentalarının doğmasına neden olmuştur. Gelismekte 

olan ve turist çeken ülkelerdeki seyahat acentaları, ya

bancı tur operatörlerine incoming hizmeti vermektedirler. 

Seyahat düzenleyicileri, gelişmiş ülkelerdeki turizm hare

ketlerinde etkin bir rol oynarlar ve uluslararası turizmi 

yönlendirebilirler. 

Tur operatörleri, bankacılık, konaklama, restoras

yon, havayolu işletmeciliği sektörleriyle işbirliği yap

maktadırlar. Bazen. de bir paket turu meydana getiren hiz

metlerin büyük bir kısmını kendileri bizzat üretmektedir

ler. Club Mediterranee buna güzel bir örnektir. 
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Kitle turizm pazarında çalışan ve yabancı turistle

rin büyük bölümüne yer hizmetleri SQ~an, yabancı tur ope-

ratörlerinin Türk turizmi içersindeki payı 1988 yılı orta

larında% 20'den %-40'a yükselmiştir (72). Yabancı tur o-

peratörlerinin Türk seyahat sektöründe yer almaları kısa 

dönemde yabancı turist pazarının ve talebinin genişlemesi 

ve aynı turistlerin ülkeye tekrar gelmeleri konusunda ya

rarlı olabilir. Uzun dönemde ise yerel operatörlerin bütün

leşmiş operasyon yaklaşımları ile pazara hakim olmaları ge

rekmektedir. Tur operatörü ve otel, tatil köyü işletic_isi 

olarak çalı.şacak yerel tur operatörlerinin sayısının art

ması ülkeye yönelik yabancı turist talebini denetlemek, yön

lendirmek ve koordine etmek açısından çok gerekli ve son 

derece önemlidir. 

V- YJı.BANCI SERMAYENİN. TURİZM SEKTÖRÜNDEKI KATKILARININ 

GELECEKTE ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN SAGLA_YAQ_A(i;I: AVANTAJ VE 

DEZAVANTAJ"LARIN DEGERLEJiıl)İRILMESI VE TÜRKİYE 'DE YA

BANCI SERMAYEYİ TURİZME YÖNELTMEK İÇİI{ YAPILMASJ; 

GEREKENLER 

Yabancı sermayenin Türk turizm sektörüne yapacağı 

katkılar kısaca şöyle sıralanabilir. 

- Türk müteşebbislerinde maliyeti ve riski yüksek 

turizm yatırımıarına karşı bir çekimserlik bulunmaktadır. 

(72) :Ferit EKİPMAN, "Türsab Turizm Dergisi" Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği Yayın Organı, S.72, (Eylül 1988), 
s.23. 
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Kamu kaynaklarının da yetersizliği, yabancı sermayeye olan 

gereksinimi ortaya koymaktadır. Yabancı sermaye bu alanda

ki finansman boşluğunu dolduracaktır. 

- Yabancı sermayenin turizm açısından dış pazarla

mayı üstlenmesi ve buna bağlı dış talebi arttırması ola-

nakları çok güçlüdür. 

- Yabancı sermaye yatırımları, modern turizm işlet-

mecilik yönetim ve anlayışını getirecektir .. 

- Çok esnek olan turizm talebinin dış faktörlerden 

daha az etkilenmesini ve dolayısıyla döviz girdilerinin 

aşırı dalgalanmalara uğrarnasını s.ınırlayacaktır .. Böylece 

döv:iz girdilerindeki güvenirlik oranı artacaktı;-~ 

- Yabancı sermaye, turizm sektöründeki riski payla-

şacaktır. 

Yabancı sermaye ortaklıklı işletmelerin avantajları

nın neler olduğu araştırıldığında ise, başlıca dört nokta 

belirlenmektedir. Birincisi,_genellikle yabancı sermaye or-
-· ·--. ..... -c···-·~--" ....... ~ .......... ;,:;;·~- .. . 

__ !aklı ~-t.~J.:. .. ve tatil köylerinin pazarlama avantaj ı sagladıgı 

düşijnülmektedir. İkincisi yabancı sermaye ortaklı iŞletme;.. 

ler ülkeye yeni yönetim teknolojisi getirebilir. Üçüncüsü, 
-------····~---· . . ................ ~ .. -- .... -·· . •'•··-···-· -- .... -· ...... ···"~·· -~---· ................. , .. 

işbaşı eğitim olanağı sağlayabilir ve son olarak da yatı--------- ---······ .~·----- .--------·-····-·· ········ ., .... -

rım riskini azaltır ve işletme sermayesi sağlar.· SÔnuÇta 
paza;ı;;;;-·~;~t~-j-~----;~···yönetim teknoı;ji-~i;;:i~···:g;~ianrnas ı 

başlıca yararlar olarak belirmektedir. Dönemsellik özelli-
.....--~~---........ -,. .... .,.."" .. ,. .... :1'" ..... ,.~ .... .,.,... .. ,_.. ....... -··~ •• ·.~--- ... -.-~---... " • 

ği nedeniyle, tatil köylerinde işbaşı eğitiminin yeterince 

sağlanamadığı açıkt~r. Ayrıca henüz tatil köylerinde ope-
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rasyonu etkinlikle yönetebilecek uzman kadroların oluşma

dı~ı da bir gerçektir. 

Yabancı yönetim firmalarının yukarıda anılan yarar

ları getirebileceklerini ancak sağlanan avantajıara karşı

lık burada, nel~rden vazgeçilmesi gerektiği gerçeği önem 

taşımaktadır. 

Bütün faaliyetler gözönüne alındığında, yerel tur 

operatörlerinin k~lılık ortalaması% 10,5'dir~ Yerel tur 

operatörünün bir firma grubu veya boldingin yan kuruluşu 

olması halinde karlılık oranı yü~selerek% 20'ye kadar çık

maktadır. Öte yandan tatilci pazarda faaliyet gösteren ye

rel operatörlerin karlılık oranı çok daha düşüktür ve nr

talamanın çok altındadır. Tatilci kitle turizm pazarında 

tatil köyleri ile bütünleşmi~ yabancı tur operatörlerinin 

karlılığı ortalama % 25 olarak belirmektedir (73). Bu kar

lılık fi~iki yatırıma girilmeksizin ve yatırım finansmanı 

ve riskleri ü~tlenilmeden elde edilmektedir. Dolayısıyla, 

uluslararası düzeyde, turizm endüstrisinin işleyi~ biçimi 

te~vik tedbirlerine ve tüm kolaylıklara karşın yabancıların 

fiziki yatırımlara girmelerini sağlayıcı nitelikte değildir. 

Daha da önemlisi, yabancı tur operatörlerinin doğrudan yer 

hizmetleri operasyonuna girmeleri, tatil köyü işletmecili

ği yapmaları, kendi charter işletmeleri .ile turist taş:ı.ma

ları sonucunda yerli seyahat işletmeleri ve konaklama te

sisleri yabancı tur operatörlerine bağlı olmaktadır. Diğer 

(73) MANİSALirYARCAN, a.g.e., s.25. 
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yandan da artan miktarda döviz yurtdışında kalmaktadır. 

Turistik ürün girdilerinin yabancı işletmecilerin sahipli

ği, yönetimi veya denetimi altındaki yeni kitle turizm pa

zarında elde. edilebilecek döviz gelirlerinin. büyük bir bö

lümü yurtdışında kalmaktadır. Geıir dağılımı incelendiğin

de gelişen bir kitle turist çeken ülkenin turizmden sağla

yacağı gelir, olması gerekenden çok daha azdır. Kısaca yurt 

dışında satılan her paket.tatil fiyatının büyük bölümü ya

bancıların gelir elde etmesine yöneliktir. 

Özellikle son yıllarda değişen pazar koşullarına ko

şut olarak, Türkiye'ye uçuş hizmeti sunan ve turist taşıma

cılığı yapan yabancı charter seferlerinin ve firmalarının 

sayısında artış görülmektedir. Tatilci turist talebi kar

şılayan charter uçuş maliyeti, havayolu firmalarının yaban-

cı sahiplik altında olmasından dolayı yurtdışında bırakıl-

mış bir döviz geliridir. Ulaşım maliyetinin bir turın1 top

lam maliyetinin önemli bir bölümünü (1/3) oluşturduğu gözö

nünde bulundurulursa tatil köylerini hedef alan her bir pa

ket tatil fiyatının tur operatörünün karı ile birlikte, en 

az yarısı satış yapıldığı anda yurt dışında kalır. 

Sonuç olarak, belli başlı turistik ürün girdilerinin 

yabancı sahiplik aıtında olduğu ve yönetim sözleşmelerinin 

yürürlükte olduğu durumda, turist çeken ülke için bir çeşit 

bağımlılık söz konusu olmaktıdır. Özellikle Türkiye'ye ge

len turistlerin yakınsak kitle turist pazarı ülkelerinden 

gelmesi konunun önemini daha çok arttırmaktadır. 
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utelcilik ve tatil köyü yatırımlarının yeni ve bU-

yUtülen i~letme tUrlerine bakıldı2ında maalese~ gelecekte 

Türk katılımının daha çok ~inansoan sa~lamak ve Ust yapıyı 

in~:a. etmek konusunda olacagı~1ı, fakat hakim yönetim türü-

.. b .. .ı..· ~· l , t• . , ı '-' . ı . nun, ya ane ı yone ı.,ım ıırma_arı o_ene ıuıncıe o acagı ız e-

nimini vermektedir. Halbuki yabancı yönetim i'ir;:-ıalarının 

belirli bir zaman süreci içinde üst yönetimi 1i'ürk vatan-

da0larından olu::-tıırma konusunda eare..nti vermeleri taraflar-

ca tartı~ılmamıctır. 

:Sif;er böyle bir yönetim def;i~~ikligi planlanıyor veya 

isteniyorsa o zaman uzun dönemde, ortak yatırımların ve 

yerli vası:lı personel ile yönetim personelinin yeti~tiri-. 

lece[;i gözönünde tutuldus'-.mda bu tür ortak yatırımlar ilk 

yönetim sözleşmelerinin bitiminden. itibaren yerli yönetime 

devredilmelidir (74). 

Uluslararas ı otel yönetim .firmalarından saL;ıanan 

bilei ve becerilerin kullanılması ile turizm olanaklarının 

ve sayfiye merkezlerinin çok hızlı gelişimi, turist çeken 

ülkemizde i~i yür~jten ve yöneten yeti::"mi~ L:ıgücü ve girişi-

mini saglamasını çok zorla::otıraca[bndan ülkenin uluslarare.-

sı firmaların bilgi ve yardımına tümüyle ba~ımlı olma zo-

runlulu{1;unu doğuracaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi 

yerli i~;-letmeciler tarafından yönetilen konaklama L;letme-

lerinin dü~:ük doluluk oranı dikkate alınarak, gelecekte yer-

(74) Brian WISE, Türk Turizm Endüstrisi A.ra::tırması "Ulus

lararası Turizm' de Kosutlar", (3kim l9;J7- .A...'lkar~, s. 39. 
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li otel yöneticiliğinin geliçtirilmesi konusuna daha çok 

önem verilmesi gerekmekte ve bunun için de t1ümkün oldıığu 

ölçüde yabancı yöneticilerin bilgi teknik ve tecrübelerin

den yararlanmak gerekmektedir. Bu nedenlerle birlikte yu

karıda belirtilen avantajlardan daha çok yararlanmak ve 

aynı zamanda yabancı sermayenin dezavantajlarını azaltmak 

için neler yapılmalıdır sorusuna değinmek gerekir. Çünkü; 

ülkemiz turizm yatırımları için finansman sıkıntısı çekmek

tedir. Buna karşıİi, devlet turizmin ekonomiye olan katkıla

rını arttırmak isteme~tedir. Bu da, yabancı sermayeye ge

reksinme duyurmaktadır. Bu durumda, Türkiye'de yabancı ser

mayeyi turizme yöneltmek için neler yapılmalıdır sorusuna 

yanıt ar~~malıdır. Bunun için ise; 

1- Devlet Altyapı Yatırırnlarını Gerçekleştirmelidir: 

Geçici altyapı oluşturma istemiyle ortaya çıkan kaynak is

rafını önlemek; bölgeyi kısa zamanda uluslararası turizme 

açmak; yapılan yatırımlarda sermayenin geri dönme süresini 

kısaltmak; altyapı yetersizliğinden doğacak olumsuz propa

gandayı önlemek ve bütün bu faktörlere bağlı olarak getiri

lecek özel ve yabancı sermayeyi turizm alanına çekmek için 

turizme açılmak istenen yörenin altyapısının devlet tara

fından öncelikle gerçekleştirilmesi gerekir. Devletin. tu

ristik altyapı yatırımlarında yoğunlaştıracağı fonlar tu

rizm sektöründe daha hızlı ve istikrarlı bir gelişmeye ne

den olacaktır. 

2- Yabancı sermaye ile ortaklı,k yapacak kamu ve özel 

sektör müte~ebbisleri belirlenmeli, bunlara bankaların ka-
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tılımlarıyla, yabancı gruplar oLı~:turulmalıdır. Oluf5turu

lan gruplar ile yabancı girişimciler biraraya getirilmeli, 

ortak yatırım yapmaları sağlanmalıdır. 

3- Turistik yatırımların gerçekle.;mesi için tüm bü

rokrat.ik işlemler tek bir mercide toplanmal ı, bu m ere i ka

rar verme konı.ısunda tam yetkiye sahip olmalıdır. Böylece 

yetki çatışmaları önlenecek, karar süresi kısalacaktır. 

4- Yabancı turizm müte~ebbislerine sunulmak üzere 

arsa stoku yapılmalıdır. Hazine yerleri, ormanlık alanlar, 

belediye ve özel idarenin önünde bulunan arsalar ve satın 

alınmış yerler stok edilmelidir. Bu konuda başbakanlığın 

yardımı sağlanmalıdır. 

5- Yabancı sermayenin ileride devletleı;tireceği kor

kusunda güven ortamı oluşturulmalı, garanti edilmelidir. 

6- Turizm sektörünün gereksinme duyduğu nitelikli 

hizmet personeli eğitilmeli ve y2bancı müte0ebbisler için 

problem olmaktan çıkarılmalıdır. 

7- Ekonomik ve siyasi istikrar sağlanmalı ve devam 

ettirilmelidir. 

8- Yabancı sermayenin Türkiye'ye büyük miktarlarda 

ve çok sayıda turistik yatırımlar yapması teşvik edilmeli, 

yabancı sermaye bu sektöre mutlaka çekilmelidir. Çünkü; ül

ke turizminin yabanci sermayeye olan gereksinimi gerçekçi 

bir nitelik taşımaktadır. Bu noktadan hareketle, turizm 

sektöründe yabancı sermaye şu özellikleri ta~nmalıdır. 
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- Yabancı sermaye yatırımları, döviz getirici özel

likleriyle dış turizme yönelik olmal~dır. 

- Yabancı sermayenin yabancı ortaklarla i~~birliği 

du~Jmunda özellikle yatırımcı olarak gelmesi saclanmalıdır. 

- Yabancı sermayenin, turizm sektöründe uzmanlaçm1ş, 

güvenilirliği olan, bilgi ve tecrübe~e, modern işletmeci

lik anlayışına sahip ülke yatırımcılarından gelmesine özen 

gösterilmelidir. 

- Yabancı sermaye tesvik edilirken, yerli turizmci~ 

ler karşısında haksız rekabet yaratabilecek uygulamalara 

meydan verilmemelidir. 

- Yabancı sermaye konusunda, son yıllarda yiJrürlüf:;e 

sokulan kolaylaştırıcı mevzuatın yabancı müteşebbislere 

tanıtımı yapılmalıdır. 
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S O N U Ç 

Türk turizminde yabancı sermayeli turizm yat~ımları 

planlı dönemle birlikte gUndeme gelmiştir. Ancak, dördüncü 

plan ortalarına kadar ~urizm sektöründe istikrarlı bir ya

bancı sermaye politikası izlenemediğinden, son deı·ece duyar

lı ve çekimser olan yabancı sermayeden de yeterince yarar

lanmak mümkün olmamı~tır. Oysa, Türk turizminde turizm ola

nakları, siyasal rejim, jeopolitik durum, demografik faktör, 

· girişimcilik, kamu oyu gibi yapısal koşullar bakımından ya-

l bancı sermayeyi getirebilecek olanaklar vardır. Bunun yanı
sıra turizm sektöründe yabancı sermaye için yatırım yapmayı 

özendirecek olumlu yasal kosullar 6224 Sayılı Yabancı Ser

mayeyi Teşvik Yasası ile 24 ucak 1980 tarihli Yabruıcı Ser

maye Çerçeve Kararnamesinde yer almaktadır. 

Bu olumlu koşullara karşın dördüncü plan ortalarıria 

kadar yabancı sermayenin Türk turizm sektörline yatırım yap

mama nedenleri arasında, ekonomik istikrartiızlık, siyasal 

istikrarsızlık, girdi sağlama olanaklar~daki güçlük, olum

suz tahminler ve bazı önemli bürokratik engellerin varlığı 

sayılabilir. 
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Bu olumsuz etkileri gidermek ve yabancı sermayeli 

turizm kuru.luşlarmm finansman sağlama, satınalma, paz~ 

lama ve yönetim bakımından arzettiği büyük katkılardan ya

rarlanmak için dördüncü planda başlayan ve beşinci planda 

da devam eden daha realist ve esnek bir politikanın uy~~

lanmasına başlanmıştır. Bu uygulamalar kısa zamanda yaban

cı sermayenin turizm sektörüne yatırJm yapmasını sağlamış

tır. Özellikle son iki yılda turizm sektörüne gelen yab~ 

cı sermaye toplam yabancı sermayenin.dörtte birine ulaş

mıştır. 

Bu gelişimin başlıca nedenleri, Güney Antalya Proje

si ile turistik bölgelerde alt yapı yatırımlarının tamam

lanması, siyasi istikrar ortamının sağlanması, yabancı ya

tırımcılara tanınan teşvik ve kolaylıklarm belirlenmesi, 

bunların dış Ulkelerde tanıtılması ve bürokratik engellerin 

azaltılmasıdır. 

Turizm sektörUnde yabancı sermaye yatırımlarının 

hızla artması yerli yatırımcıları da (yerli-yabancı ticari 

·işbirliği ile) bu sektöre yöneltmiştir. Yerli, yabancı ve 

devlet tarafından yapılan yatırımlar, turistik belgeli ya

tak kapasitesini 1987 Eylülünde iki katına çıkarmıştır. Ya

tak kapasitesindeki bu artış, Türk turizminin gelişmesinde 

büyUk bir sorun olan turistik yatak kapasitesi arz~a önem

li ölçUde çözüm getirmiştir. Ancak,ulaşılan yatak kapasite

si, İtalya, İspanya, Yunanistan, Yugoslavya gibi turistik 

ülkelerin çok gerisindedir. Bu nedenle de Türkiye'de turizm 

gelirinin Gayri Safi Milli Hasıla, İstihdam ve Ödemeler 
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Dengesi içindeki payı bu ülkelere göre oldukça düşüktür. 

Türkiye turizmi yeni gelişmektedir ve turistik kapasite 

arttıkça, ülkeye gelen turist sayısında ve gelirlerinde 

artış olacaktır. 

Ülkede mevcut belgeli turistik yatak kapasitesinin 

yüzde yirmisi yabancı yatırımcı ve işletmecilerce yaratıl

maktadır. Yine turizm sektöründe istihdam edilen persone

lin yüzde yirmisi bu şirketlerde istihdam edilmekte ve ya

bancı turistlere verdikleri hizmetlerle de ülkeye her yıl 

üçyüz milyon dolar döviz kazandırmaktadırlar. Yatak kapasi

tesi, istihd~ ve döviz katkılarının yüzde yirmi olması ya

bancı sermayeli yatırımların turizm sektöründe önemli bir 
• 

yere sahip olduklarını göstermektedir. 

Türk turizminde önemli bir yere sahip olan yabancı 

sermaye genelde fiziki yatırıma katılmadan yönetici olarak 

görev yapmaktadır. Oysa konaklama sektöründe yabancı firma

lar tatil köylerinin ve otelierin fiziki yatırımına sermaye 

katkısında bulunmaya zorlanmalıdır. Böylece yabancı ortak 

en azından yatırımın riskini kısmen üstlenmelidir. Bu uygu

lama, Türkiye'ye yönelik yabancı t'.lrizm talebinin uzun dö

nemli ve sürekli olması için bir garanti olacaktır. 

Turizm sektöründe yatırımların artması ile pazarlama 

sorunu ortaya çıkmaktadır. Mevcut kapasitenin pazarlanabil

mesi yerel tur operatörleri ile otelcilerin koordineli ve. 

bütünleşmiş bir pazarlama çabasını gerektirir. Eğer, bu ö

nemli gereklilik yerli girişimciler tarafından sağlanamaz

sa, o zaman turizmle ilgili .yabancı yönetim altındaki tur 
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operatörleri ülkeye gelen turistlere hizmet verecektir. Şu 

anda yabancı tur operatörleri ülkeye gelen turistlerin yüz

de kırkıria yerel hizmetler vermektedir. Bu da ülkenin tu

rizmden sağlayacağı döviz kazaneını azaltmaktadır. Eğer bu 

durum kısa zamanda kontrol edilmezse ekonomide kaçaklar faz

lalaşacak ve hem turizm endüstrisine,hem de yabancı firmala

ra bağımlılık artacaktır. 

Türk seyahat sektörü bu tehlikeler~ varlığının bi

lincindedir. Finansal olanaklara sahip yerli firmalar tu

rizmde bütünleşmiş pazarlama ve operasyon sistemlerini kur

maya başlamıştır. Bütünleşmiş pazarlama ve operasyon siste

mi yerel tur operatörlerinin yurt dışında tur operatörü ola

rak çalışan seyahat iş.letmelerine sahip olmalarını gerekti

rir. Böylece .Yerli tur operatörleri tarafından yönlendiri-, 
len ve koordine edilen sürekli turist akımları sağlanabilir 

ve kar yerli işletmeciler tarafından elde edilir. 

Burada en önemli nokta turist gönderen ülkelerden 

Türkiye'ye yönelik charter uçuş firmalarına sahip olunması

dır. Halen, Türk sermayeli yabancı charter havarolları Tür

kiye'ye sefer düzenlemektedir. Bu da önemli döviz kaybına 

neden olmaktadır. Bu nedenle, turizmle ilgili kamu kurumla

rı turist gönderen ülkelerden Türkiye'ye yerli girişimciler 

tarafından işletilen charter uçuşları ile sefer yapılması 

gerekliliğini bir an önce kabul etmeli ve ulusal havayolu 

başlıca tt~ist gönderen ülkelerden turist charter uçuşları~ 

na başlamalıdır. 

Turizm yatırımlarının hızla artması pazarlama sorunu 

gibi turizm işletmelerinde çalışacak nitelikli personel bul-
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ma sorununu da gündeme getirmektedir. Turizm sektörünün 

gereksinim duyduğu nitelikli personel sorununu çözebilmak 

için yalnızca turizm eğitimi veren okulları arttırmak ve 

çeşitli kursların açılmasın1 Kültür ve Turizm Bakanlığı•n 

dan beklemek yetmez. Nitelikli personel sorununu çözebil

mak için kuşkusuz en etkin yol, her turizm işletmesinin 

kendi amaçları doğrultusunda ve işletme programlarl düzen

lemesi olacaktır. Bunun d1şında turizm sektöründe çallşa

cak insan kaynağına yap1labilecek en_ akılcı yat1r1mlardan 

birisi de otel-okul uygularnası olacakt1r. Böylece, turis.tik 

yörelerdeki gençler kJ.sa ve etkin bir eğitim programından 

geçtikten sonra meslek sahibi olabileceklerdir. Ayrıca, tu

rizm eğitimindeki en büyük eksiklik olan uygulama sorununa 

da çözüm getirilebilecektir. 

Bu uygulamalar sonucu özellikle yabancı sermayeli ya

tırım ve işletmecilerin üst düzey yönetiminde görev alacak 

personel bulmasl. sağlanacağından, yabancl. işçi istihdaml. a

zalacak ve yerli personel- ile yabancl. yönetim ve işletmeci

lik bilgileri kJ.sa zamanda ülkeye kazandJ.rJ.lmış olacaktJ.r. 

Kısaca belirtilen konuların ciddi biçimde ele alınma

ması durumunda ortaya çıkacak sorunlar. Türk turizminin kitle 

turizm pazar1nda çmk hızlı gelişmesinin sonuçları olarak 

varlığını sürdürecek ve Türk turizminin eşgüdU~üz gelişimi 

turizm endüatrimizin tümüyle yabancılara bağımlı olmasına 

yol açacaktır. Eğer, bütünüyle yurdumuzda turist hareketle

rini arttırmak, yıllık gelir ve döviz sağlama bakımmdan üs

tün sayılara varmak istiyorsak, turizm varlıklarımızı, modern 
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turizm gereklerine göre düzenleyip değerlendirmek, planlı 

ve programlJ. biçimde çalJ.şmalara hJ.z vermek zorundayız. Bu

nunla beraber, yabancl. sermayeye uygulanacak e.snek poli ti

ka saptanJ.rken, turizmde doğabilecek olumsuz etkileri azalt

mak için yabancJ. sermayeli şirketlerin avantajlarınl. iyi 

değerlendirip meydana gelebilecek sakJ.ncal~rını önceden 

tahmin etmek gerekmektedir. Türk turizminin yabancı serma

yeli şirketlere tam bağımlJ. hale gelmemesi için yerel iş

letmelerin kurulmasını teşvik etmek ve yabancı sermayeli 

şirketlerle turizm alanında turoperatörü firmasJ. kuracak 

olan yerel operatörler kamu tarafJ.ndan desteklenmelidir. 

Yani, gelişmekte olan Türkiye, yabancı sermayeli turistik 

işletmelerin bilgi ve teloıoloji tranEferlerinden en iyi e

konomik faydayJ. sağlayıcl. ve ülkedeki uluslararası turizmin 

gelişmesini teşvik edici önlemleri alarak onların faaliyet

lerine olanak tanımalıdJ.r._ Bu önlemlerde, sadece ekonomik 

faydalar değil, sosyal yarar veya sakıncalar da dikkate 

alJ.nmalJ.dJ.r.' Böylece yabancı sermayeli şirketler, gelişmek

te olan Türkiye'nin gelişmesine turizm sektörü aracılığıyla 

olumlu katkılarda bulunabilirler. 
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~SK-1 Y/BATICI İ~LETM:SCİ ŞİRKETIBi 

İşletmeci Firmalar Faaliyet Alanı Yatak Kapasi tes i D1·,rı_ım--

Hilton Internatinol Hilton Otel 770 lsletiliyor 

. Sheraton 

.PLl:1- Et ap 

Club Meditarranee 

Neckermann 

/ Club Robinson 

5 Yıldız İst • 

Sheraton Otel 
5 Yıldız İst • 
Etap Marmara 
5 Yıldız İst. 
Etap İstanbul 
4 Yıldız Ist. 
Etau Altınel 
5 yj 1 d ı z Ankara 
Etap İzmir 
4 Yıldız Ankara 
Etap M:ola 
.3 Yıldız Ankara 

Kemer Tatil Köyü· 
Feça Tatil Köyü 
Kuşadası Tatil Köyü 
Görerne Tatil Köyü 

Mil-Ta Tatil Köyü 

874 

704 

370 

~)62 

231 

106 

709 
1000 

800 
.300 

900 

Kemer 1ratil Köyü 664 
Club Pamfilya Tatil 894 

·Köyü Side-Antalya 

Işletiliyer 

.ı şletiliyar 

İşletiliyer 

İşletiliyar 

İşletiliyer 

İşletiliyer 

İşletiliyer 
tşletiliyor 
+ şletiliyer 
Işletiliyer 

İşletiliyer 

İeletiiiyor 
İşletiliyer 

Club Salima Supreme Tatil Köyü-Kemer 515 I Aletiliyer 

Club Aldiana 

British Petroleum 

Tatil köyü Titreyen- 600 İ$letiliyor 
göl-Antalya 

Caravansaray Mocamp- Kampın İşletiliyer 
ları Aldığı Kamp-

çı Sayısı 

Ankara Kervansaray 400 
Susuzköy lıt. ~ . 
Antalya KervansarayM.600 
Aydın Kervansaray M.l400 
Bursa Kervansaray M. 600 
Edirne Karvansaray 600 
Ayşekadın M. 
~~e_: Kervansaray .300 
İpsala M. 
İzmir İnciraltı M. 400 
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EK-1 (a) 

Mersin Kervansaray 1700 
Kızkalesi M. . 
Nevşehir Kervansaray 600 
Görerne M. 
İstanb1J 1 Kervansaray 600 
Kart al tepe M:. 

~Ubatros Tı.ırizim Yat 8 Adet Yat İstanbul 60 Yatak 
ve Marina İ~letmecili~i 

' C' 
lioyo 

Alkor Yat T1ırizm İ~- ll Adet YAT (TÜRK) 67 Yatak 
letmeleri A.Ş. Muğla 

5 Adet Yat (Ifiralık) 36 Yatak 

Silkar ~atırım ve İn-Çamyuva Tatil Köyü 
şaat Organizasyon A.Ş.. Antalya 

664 

Güney Turizm A.Ş. Kızıltepe Tatil Köyü 555 
Antaly~. 

Akdeniz Turistik Te- Üçhiaar Kaya Moteli 70 
sisleri A.ş. Nevşehir 

Titas-Turizm~End. 
ve Tesisleri Wic. · 
ve San. A.ş. 

İncekum Moteli Alanya 166 

Ramad8 International 5 Y1ldız Otel Beldibi 606 
Antalya 

Alba Hotels 

W AL-Tour 

Delta Reisen 

İber Hotels 

Inn Side Hotel M ana-
gement 

Neckermann 

Meridien Hotels 

Tatil Köyü Beldibi 900 
Anta;tya 

Tatil Köyü K1zıltepe soo 
Antalya 

Tatil Köyü Çamyuva 821 
Antalya 

Tatil Köyü Tek·~rlek- 1512 
tepe Antalya 

5 Yıldız Otel Kiriş 900 
Antalya 

4 Yıldız Otel Titre~ ~-.,600 
yengöl Antaly2: 
3 Yıldız Otel Titre- 596 
yengöl Antalya 

A-Yıldız Otel Titre- 646 
yengöl Antalya 

-ix-

İşletiliyer 

İşletiliyer 

İşletiliyer 

İşlitiliyor 

İşletiliyer 

İşletiliyer 

İşletiliyer 

İn sa halinde 

İnşo. halinde 

İnşa halinde 

İn~a halinde 

İn;;a halinde 

İ nsa halinde 

İn~a halinde 

İn~.a halinde 

İnşa halinde 



. 

EK- ı (b) 

tilarriott 5 Yıldız Otel Ac JS1ı 52.1 İn'a halinde 
Antalya 

Ramada Interrıe.tional Seven Hills Otel ll İn:::"a halinde 
5 Yıldız İstanbul 

Sı.1n Holidays S o·J. t .ÇJ.rağan Palace De- 704 İn?a halinde 
" Afrika luxe Otel İstanbul 

Steigenbergen Fal ez Otel 5 Yıldız 699 İn sc. halinde 
.Antalya 

Flex-Plan Toı;ir m.:ım Tu til Köyü Te kirova 945 Plan halinde 
Antalya 

Nur Touristic Tatil Köyü Tek ir ova 522 Plan halinde 
Antalya 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanl1ğı Devlet Plmılama Teşkilatı 
Yabancı Sermaye Dairesi 
Öcal ~sta , Turizm Turizm Olayına ve Türk Turizm Po
litike.larına Yap1sal Ykklasim, Istanbul, 1988, s.57. 
Touriz~, ~1inistry of Cul ture and Touris.m, Ankara, 1987. 
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EK :2 Y AB~UWI YA'i IRTI>'I SİRKETLERİ 

Yat:::ı.k Yabancı 

K '·ı.p 8.- S c rm ."ş e 

Yatırımcı Şirketler Yatırım Türü sitesi Payı % 

Club Medit .. rranee Tatil K:-;yü 770 
K em er-Ant ::üy ·:ı. 

British :Petroleum Hok~pl3X (10)7200 

Conodeks S. A. .An··:ıtolia Hotel 192 
Bursa 

ICFAG-(Invest Cont.Tatil Köyü 664 
Finanz AG) Antalya 

Unit International Tatil Köyü 515 
S. A. Antalyg_ 

United Breweries· 
Sadolin ve Invest 
Bank 

British Commonwe
alth Shipp. Co. 
Sanb'3.X Dev. Co 

Al tın Yı..mı1s ı. 030 
Tatil Köyü 

. Çeşme-İzmir 

Çır:ı.ğn.n Palas 714 
Delüks Otel 
İstanbul 

Hilton Interr~tio- Ankara Hilton 
nal 5 Yıl d· ız Ot el 

653 

Ramad·ı. Int ernatio
nal 

Delta Reisen 

Conra Establish 

!st~b~l Yedi 1.301 
T;pe 5 Yıldız 
o-tel 
Taşkışl~ Projesi··· 
5 Yıldı·~ Otel 
!stanbul 

Tatil Köyü 656 
Beldibi-Ant'llya 

Tatil Köyü 1.512 
Tekerlektepe 
Antalya 

100 

100 

49 

40 

86 

ll. 

100 

20 

10 

40 

DEG Tatil Köyü 821 40 
Çamyuva Antalya 

Kuoni Travel 5Yıldız Otel 900 100 
Kiriş-Antalya 
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Dunım.u 

İşletiliyer 

İşletiliyer 

İşletiliyer 

İşletiliyer 

İşletiliyer 

İşlet iliyer 

İnşa h·:.tlinde 

İnşa halinde 

İnşa h:ı.linde 

__ İnşa halinde 

İnşa hqlind e 

İnşa halinde 

İnşa halinde 
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Intex 

Klaus Besirsky 

DEG 

Scüörling Ltd. 

Willi Venzin 

Polly :Peck 

Club Pasifik 

Mannai Corp. 

Algevo 

4 Yıldız Otel 
Antalya . 

T· .til Köyü 
S ~r ik- Ant o..ly a 

696 

574 

Tatil:Köyü 522 
TekirGv~ Antalya-·_ 

4 Yıldız Otel 350 
Ku.rn.köy-Ant~lya 

3·1~ldız Otel 134 
Ti treyengöl-An
talya- -

5 Yıldız otel 856 
Antalya 

' T3.til Köyü 750 
Fetiye 

Tatil Köyü 
Köyceğiz 

5.100 

Tatil Köyü 600 
Sarigerme-Iv1uğl3. 

Japanese ConsoD- Tıı·??lık 5 Yıldızı. 200 
otel İstanbul 

PEG( Planning 
and Entwinklugs 
Gesselschaft ) 

Flex Plan Tour 
GMBH 

Maryat Turizm 
İşl. A.ş. 

Roy a Marmaris 
Turizm işı. A.Ş. 

Tatil Köyü 800 
Çaroyuva-Antalya 

Tatil. Köyü 945 
Tekirova-Anta~a 

8 Yat Marmaris 60 

Marm~is 160 

Tekirova Turizm Tekirova-A.ntalyal.OOO 
Yatırımıarı A.ş. 

Renka Dış Tic. 
A.Ş. 

45 Yat Marmaris 108 

Kur. Şir. Adına ~eşiktg_ş Taşlık ı. 200 
Yasuski Kihace Istanbul 

İzıair Hilton İzmir 800 

• 1' 
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50 İnŞa,. halinde 

48 İnşa ~~ ·ıli!:d e 

50 Pl.1.n haline e 
- ~ - _. . -· -

70 Plan ha.iinde 

15 Plan halinde 

100 Plan halinde 

90 Plan halind e 

100 Pl9..n halinde 

90 :Plan halinde 

95 Plan halinde 

40 Plan h:1-i.inde 

50 Plan halind e 

5 Plan halinde 

20 Plcm haJ.inde 

8 Plan halind e 

50 Plan halinde 

50 Plan halinde 

57.7 Plan halind e 
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Kurt Ltq. Adına Al,:ı.nya-Anta].ya 110 50 
Özkan Süfürter Kişilik 

Rest~ 

Hayal Turizm İşl. N:::ı.ksim-İstan- 100 93 
ve Tic. Ltd. Ştr. bUl Kişilik 

R P.;.,t rırqn 
Kur. Şir. Adına Bodrum-Nugla 108 70 
Ş:ik:ir Karp:ıt 

Kur. Şir. Adın·-1 İzmir 
Vayager Ltd. Şrt. 

H eka İzmir Turizm İnciralt ı 
Kompleksi A.Ş. İzmir 

Kur.Şir. Adına 
Özen Dağlıoğlu 

Kur.eir.Adına 
Orhan Azizoğlu 

Kavak Tur iz m 
Yat İsi.A.ş. 

S ide-Antalya 

İstanbUl 

1.ooo 

1.000 
600 
200 

77.5 

18.6 

348 ,.20 

Restor~a:.5C 
Zincj_ri 
Topl<mı 

400 
Kişi 

144 26 

Albarros Tu:nizm Marmaris-Muğ- Y'-tt Çekçek 
Yat ve Marina İst. la 10 
A.Ş. 

Dr.Schmritzer 
Turizm ve Dış 
Tic. Ltd. 

Dernay Turizm 
Tic.ve San.A.ş. 

Kir:l.ş Otelcilik 
A.ş. 

At ı Anadolu Tur 
Yat A.ş. 

Seferihis·ir 
İzmir 

Fethiye 

Kiriş-Antalya 

560 96 

366 50 

750 70 

Tekireva-Antalya 1. 500 82 

Titaş Turizm İncekum Ant:llyoı 654 10 
End. ve Tes. Tic. 
San.A.ş. 

Akdeniz .Turistik Foça-Kemer Kuşa- 424 100 
Tesisleri dası İlave 

- rlii -

PLm halinde 

Plan halinde 

Pl c:.n halind e 

Plan halinde 

Plan halinde 

PlP..n. halind e 

. Plan halinde 

Plan halinde 

Pl 1.n halinde 

Pl:-m halinde 

Plan halinde 

Pl?.n halinde 

Pl·1n halinde 

Pl :m halind e 

Plan halinde 



EK-2 (c) 

Yedit ;:pe Beynel- İstanbul 
min el Ot r::.lcilik 

ı. 30~) 

Valtur Turizm Tekiro,:ra-Antal- 77 2 
ve T ic::ır et A.ş. ya 

Silkar Turizm 
Yat İşt.A.Ş. 

Kur.A.Ş.Adına 
ümer S ett =ın 

Kurı...A. Ş. Adil1a .. 
Vedat Çelik 

Fetiye ÖlüdenL:l, 680 
I zmir 

Çeşme-İzmir 

S id e-!f i tr ey en
göl Antalya 

300 

270 

40 Plw halinde 

45 Plan halinde 

20 Pl:-in halind.e 

40 Plan halinde 

25 Plan halinde 

Kaynak : Turkey Tourism Opportunities For Investors, Ministry 

of Cultur and Tourism, Ankara, January 1987, s~l8. 

D.P.T., Yabancı Sermaye Başk'"'.nlığı Kayıtlqrı. 
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SIRA ARSIV 

19-0ct-1988 

1988 YILINDA TMAIIC! saıMTEJil SUTORLERE GOI!E DAG!Ll"l 
( 655 ) SAYFA : 

T .SEIMIT Y .ORTAl Ul!S 
HO HO riRM ADI, SEK·TORU YABANCI ORTAK, ULKES! (lllli.Tl) 'AYl \ TIL! 

1 004071 A!R FRANCE "ERKEZi PARiS TUMiTt iSilllBUL SUSESi 
Hava Tasllacll!gl 

CO".HAT .AIR fRAHCE 
fRANSA 

2 00405[ ALiTALiA iTALYAN HAYArOt.A.i.11El\JiiTI!ı1 TURUSTANBUL SUBESi ALiTALiA ~ORLD AIRLIM[~ 

Hava Tasllaclllgl i TALYA 

. 3 OO.OSI AVUSTURYA HAVAYOllAIII A.S.D.fi!MA TUR.iSTAIBUL SUBE. AVUSTRIAH A!RLIHES 
Hava Taslaaclllgl AVUSTURYA 

4 004101 BRITISH AIRNAYS PlC.IOIEli ı..cJJI 1llll.iSTAIBUl SUBESi 
Hava Tasltaclllgl 

S 00399! OEUTSCHE LUFTHANSA U.Al.IAII Mflti.IARI TURmE SUBESi 
Hm Tasllac!llgl 

BRITISH A!R~AYS PLC. 
iNGilTERE 

DEUTSCHE LUFTHANSA A. 6 .17 
FEDERAL Al"AHYA 

6 00373! EGYPTAIR miR HAYAYOLIJRI llEimi IIS1R TUR.iSIMB.SUBE EGYPTAIR 
Hava TasıaacJllgl "!SIR 

7 002991 ELEL ISRAEL AIRL!MES limEli 1IL lfiV iSTANBUl SUBESi 
Hıva Taslaaclllgl 

B 00890! E"iRATES AIRL!NES - tım. "*i ·1WJ.iTE i ST AliBUl SUBESi 
Hava Tasliacll!gl 

ELAL !SRAEL A!RLIHES LTD, 
i SRAiL 

mRATES A!RLIMES 
B.A. mRliKLERi 

9 00425! f!HHAIR fiNLANDiYA IIAYAYOUAI.l llEIILi HELSiNKi-TURK.iST.SU.f!HHA!R 
Hava TaslmJllgl fiNLANDiYA 

10 00479! GULF CO"PAHY r .S.C.II€RlEZi -Ait iSIAliBUL SUBESi 
Hava Taslaaclllgl 

GULF A!R CO"PAHY 
BAHREYH 

ll 00417! !BERIA LiNSAS AERAS DE 6MII U.JIEIIEZi IIAORiO TUR.iST.SU !BERIA l!N.AERAS ESP.S.A. 
Hıva Taslaac!llgl iSPANYA 

12 00331l IRAK HAVA YOLLARI IIERUA!iDAt ~'lt iSTAII8Ul •rsi 
Hıvı hslaıciiigl 

IRAK HAVA YOLLARI 
IRAK 

34 100.00 19!<: 

31 100.00 1'180 

34 100.00 1W6 

.. 100.00 ı• 

A 110.00 !Wil 

as 100.00 1988 

.l6 100.00 1916 

37 100.00 1987 

3'J 100.00 1'116 

.ı. ıeo.oo '"' 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
.. 13 00421J IRAII iSLA" CUIIHUR.IIM'ATOUMI -.zi lMW TIU.iSTAII.SU. T1E AIRmE OF !SLREP.II 4tlto.OO 

Hıva TaslaaciJigl - iRAM 
......................................... -.............................................. ;. ... .:. .... --- ..... ·-------.......................... ---- ..... --

14 00400! I.U.HOLLAIIDA IRALiTET flftT.L!..EIUAI!EY TIBiTE SUBESi I.U. 35 100.110 1966 
- - Kava Taslaaclllgl HOLLANDA -.. ----- ... --------- ..... -- .................. -- .. -------___________ ..; __________ ------------- .. -.. -- .. -.......... -- .............. ----------·---------------- .. 

lS 00341! KUVEYT HAVAYOLLARI ftERIEli lllfrn Mt.iSTAIIBtJL SUBESi 
Hava Taslaacll!gi 

IUVEYT HAVA TOLLAR I 
lUVEYT 

ll 100.00 1'116 

-----·-----.-:----------------..... -...... _ .. _ ... _ .. _~--~---:.-.. ~-~~---------------- ... ---·----:-:-·-----------------------------------------
16 004191 liJTA ARAP HAVAYOLLARI ftEUEli liBYA iSTAIIBUL SUlESi 

ıtıvı Tısiaac!llgi 

11 00302I U.A. lllilA SARI HAYATOLLARIA.S. iSlAHBUL SUBESi 
lim bslaaclll gl 

18 00414I IU'IPIC AIRIIAYS "ERKEZi ATillA TURliYE iSTAIIBUL SUlESi 
Ilan lnlaaclllgl 

LlSYAN ARAB AIRL!NES 
LiBYA 

ftfA ftiOOLE EAST AiRL!IES 
LUBNAII • 

Ol YmC AIRNAYS 
YUNANiSTAN 

19 003501 ,,I.A. PAl!STAH !NTER.AIRL.CO.NERK.PAiiS.TURl.iSTAII."ER.SUB.P!A PAK!STAII !NT.A!Rl!IES 
lllfı Tıs!ıtac!llgl PAKiSTAN 

20 00409! 1'AII MEIICAII A!RNAYS ftERKEli A.B.D. TUR.iSTAII8UL SUlESi 
Hna lıslaac lll g I 

PAN AftER!CAN A!RWm 
A.B.O. 

21 004!5! SoiiiOA IELCilA HAVAYOUARI iSL.A.UER.BRUKSEL TD.iST.SU SABEWA,BELCiiA 
Hwı hsiaac!llgi BELCiKA 

22 004121 US iSIA19iNAV HAVAYOLLARI SiSTEMi TUR.SU8E.IIERI.STOCK. 
im Jıslıaacii!gi 

SCAND!NAYIAII A!RLIIES STS 
iSYEC 

23 00411! WDI-sıuıi ARB.HAVAYOLLA«I IOK.CiOOE TUR.iSTAIBil SU8E. SAUO!,SUUDi AAABiSTAI! 
laı Taslaaclllgi SUUOi liRASiSTAli 

-xv-

34 100.00 1'117 

30 100.00 1916 

35 100.00 1'186 

29 100.00 1916 

35 100.00 1'186 

35 100.00 1986 

35 100.00 1'186 

30 100.00 1916 

ı 



.... -----

EK-3 (a) 

!'IS YILINDA TAB~! S!R~~YEMiM SEKTORLERE GOiiE DAGrL~ 
(655 ) SAYFA : 

.......................... ________ ..,_ "':' ........... ··----.· .............. ---- ......... -...... -........ -- ......... ·---------------- ... -------· ............ --- ....... -- ---- ...... -... ---- ---- ...... ----- ·---
SIR~ tiSn T.SER~~!E Y.~;'el GIR!S 
lll! lll filM ADI, SElTOii~ ~-:i ORTAl, UllESI (mM. TL) PA ı: ı YIL! ............ ___________ ., _______ ,. ____ .. ___ .,_., _____ .,. ______ ., ____ ,._.,., __________ .... _ .. _..,., __________ .,_.,_ .... ____ .,.,., .................................. _ 

...... ____________ ,,.. ______ ., __ ,._., ................................................................ ________ ,.. __ .. _., ................................................................................. _ 
2( tCJ66l BiT!.. ti~P HAVA YOLLıi:'l ~ERI.SA~'DA TURliYE iST~IJt lm!ii:llliTE ARAP HAVA YOllARI 

liN hslaaclllgi !Ilin .............. ____ .., ________ .. _..,., ........................................................................ ___________________ :, ______ .,. ____ ., ______________________ _ 

25 01319! SISSAIR iSViCRE HAYArQU.S.ftERlEZi ZURiH TURliYE SUI6i SI~IR 3( 100.~ 1986 
tın hs!aaclllgl .iSYicRE 

------------------------------------------------·-·---------------------------------- .. ----------------·-------------
26 ll!l';W l.!.A. TUR EUROPE!tl Alil~ lS A.S. 

IlA TısiaaclJ!gl 
lrHs E u roııun Ai rııays 
El.CilA 

m •~.c-o 1987 

-----·-------- ..................... ----------- ...... --------· -...... --- ...... ----·---------------------------------- ............ -...... -... ------- ...... ----------
27 OO!'m' ltı.iA ftAVAYOLLARl A.S. 

Inı Tısiuclllgl 
Tedlııique E.Hold. Ltd. 
~ 

960 •u.: 1987 

-------------- ........... -- ----- ......................... ---- . -... -... -- ........ -- .. -- ..... -..... ----------------...... ---- ................. ------- .. ------------ ... ---- .. --------
28 OOrul lllllS AIR TUNU~ HHAT!lU . .A~l ~ER. TUNUS TURUSTANBUL SUBE. tıC. TUMISSIENNE DEl'A!R 30 JOO.IX) 1'186 

ıı.a ·ısiaac:J!gl 1U1US 
----·-------.---.................................................................................................................... -------·-----·--··-------------··-·------·---------------

2351 
---·-----------------·------··-··------------------·--- .. ---------·---·---------··--............................................................................... _ 

- ··-··.,..,.,--...-.-~ ~...__- - - - - - - - .. - ... - -- -- - ..•. --···------------------
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$ TY TURIZM.HIL 

RAPOR ALINMA TARIHI : 1-Sep-1988 

. - 1988 YILINDA YABANCI SERMAYENiN SEKTORLERE GORE DAGILIMI 
(631 ) . 

SAYFA : 1 
SIRA ARSIV ------------------------------------------

NO NO FiRMA ADI, SEKTORU 
-------------------------------------- YABANCI ORTAK, ULKESI 

T.SERMAYE Y.ORTAK 
(MILN.TL) PAYI \ 

-------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------

GIRIS 
YILI 

1 003921 MC DONALO'S RESTORANLARI A.S. 
Restorant.Kafe,Yeme-ic.Yer. 

---------------------------------------
------------------------------------------------------------------

MC DONALD'S RESfAU.OPER. 
A.B.D. 100 99.98 1986 

----------------------------
2 00046Y IPEK YOLU TURiZM TiC.VE SAN.A.S. 

Restorant,Kafe,Yeme-ic.Yer. 
------------------------------------------

Chlna State Cons.Engi.Co. 
CiN HALK ÇUMHURiYETi 

100 49.00 1987 

------------------------------------------------------------------------------
3 00551! FONDPEARL CO.LTD.MERKEZi HONG KONG iSTANBUL TURKiYE SUBESı 

Restorant,Kafe,Yeme-ic.Yer. 
------------------------------------ ------·----------------

4 00934T WiMPY LOKANTA iSLETMELERi A.S . 
Restorant,Kafe,Yeme-ic.Yer. 

5 00765! HAVUZLU BEYAZ KOSK TUR. iSL.TES.LTD.STi. 
Restora~t.Kafe,Yeme-ic.Yer. 

--------------------------------------

FONDPEARL COMPANY LTD. 
HONG I':ONG 

50 100.00 

----------------------------
UNITED BISCUITS P.L.C. 
iNGiLTERE 

1000 50.00 

1987 

1988 

Khosrow Rashidi Bozchelee 
i RAN 

------------------------------
125 66.00 1987 

----------------------------------------
6 005141 MERAL .~STORAN iSLETMECiLiGi TiC.LTD.STi. 

Restorant,Kafe,Yeme-ic.Yer. 
------------------------------------

7 00009Y ESTAMSAN TURiZM YATIRIM VE TiC.LTD.STi. 
Restorant,Kafe,Yeme-ic.Yer. 

--------------------------------------------------------------------------
8 00734T BAY HOROZ RESTAURANT iSLETMELERi VE TiC.A.S. 

Restorant,Kafe,Yeme-ic.Yer. 
------------------·--------------------------------------

HOSSEiN NAMiNi 
i RAN 

40 98.00 1987 

-----------------------------------------------
Chun-San-Shi h 
iSVEC 

JOHN G.FLEET 
KARMA 

93 96.87 1986 

------------------------
100 100.00 1986 

--------------------------------------------------------------------------- 1608 
------------------------------------------------

tıiJ 
~-
1 

~ 
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$ TY TUR.HIL 

RAPOR ALINMA TARI~! : 
' 

19-0ct-1988 

1988 YILINÔA YABANCI SERMAYENiN SEKTORLERE GORE OAGILIMI 
{632 ) SAYFA 

------- --:_~~-~.-:_-:---~---=---=--:~_.:::-:::.-:::-_- ------------ --------~----=--- -=--~-=-===-=--~~.:_..-:._____-
SIRA AR?IV 

NO NO FiRMA ADI, SEKTORU YABANCI ORTAK, ULKESI 

1 

T.SERMAYE Y.ORTAK 
(MILN.TL) PAYI% 

GIR IS 
YILI 

-----------------------------------------------------~---------------------------------·---------------------------------------------
---------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 006541 ABRA-DOGUS SERViS VE iKRAM TiC.A.S . 
Otel-Pansiyon ve Kamping isl. 

ALBERT abela GULF !MC. 
LiBERYA 

200 51.00 1988 

--·-----------------~-------------~-----------------------------------------------------------------------------------------
2 ·00520T AKDENiZ TURiSTiK TESiSLERi A.S. -

- Otel Pansiyon ve Kamping isl. 
Clup Mediterane 
FRANSA 

3800 100.00 1967 

-------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Ob73,T AKMiR TURiZM iSLETMECiLiK VE TiCARET A.S. 

Otel Pa~siyon ve Kamping isl. 
Josef Oebelak Sen. 
FEDERAL ALMANYA 

------- ---------------------------------------------------------~----- --------
4 00839T AKVAR-Yl.JS TURflM VE OTELCiLiK A.S. 

- Otel Pansiyon ve Kamping isı . 

5 00570T ALBATROS TURiZM YAT VE MARiNA iSLETMECiliGi A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamoing isı. 

6 00538T ALKOR YAT TURiZM iSLETMECiLiGi A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

7 006571 ALTINBOYNUZ TURiZM A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

8 00368T ALTINYUNUS CESME TURiSTiK TESiSLERi A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

Transoosan T.ve S.A. 
iSViCRE . 

Quill Travel Services Ltd 
iNGiLTERE 

Alkor Yatching SA 
iSViCRE 

GHASSAN I. SHAKIR 
SUUDi ARABiSTAN 

Turkish-Danish Invest.Co. 
DANiMARKA 

----------------------~-----------------------------------------------------------------
9 00868T ANADOLU JAPON TURiZM A.S. 

Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

10 00718T ANKARA ENTERNASYONEL OTELCiLiK A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

ll 00382T ANTALYA ENTERNASYONEL TURiZM A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

12 00683T ARiZKO ARAP VE iZMiR BELEDiYE.TURiSTiK YATI~IM A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isı. 

JAPON-TURKEY UR.DEV.IN.CO 
JAPONYA. 

Shaker Holding SA 
KARMA 

ANTALYA S.A. 
iSViCRE 

Mohammed A.Al Rajhi 
SUUDi ARABiSTAN 

2200 50.00 1986 

900 50.00 1987 

190 ·1o. oo ·1983 

130 90.00 1984 

280 42.50 1986 

soo ll. 35 1972 

1000 90.00 1987 

10795 57.08 1985 

so 75.00 1981 

1726 35.00 1985 

•• 
t:tJ 
~ 
-f>. 

....... 
~ _..._, 
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13 009S3T ATI ANADOLU TURiZM A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

14 00720T BERRAK TURiZM A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

lS 00907T BOL.~UM iNTERNASYONEL OTELCiLiK VE TURiZM A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

Investment Company ltd. 
iNGiLTERE 

Dr.Rudolph Schieber 
FEDERAL ALMANYA 

ITI Investi. H- .ıdels A.G. 
FEDERAL ALMANYA 

7600 80.00 1987 

2SS 49.00 1986 

S2S 99.92 1987 

16 00020Y BOTAS BEYHELMiNEL OTELCiLiK Vt TURiZM A.S. Compaigne Int.des Wagons 1S3 7J.OC 1969 

--------------~~~~-~~~~~:~~-~~-~~~~~~~-~=~~-------------------~-----------~===~~~--------------------------------------------------
17 00771T CAMEL TURiZM ENDUSTRiS.YATIRIM VE iSLETMECiliK A.S. 

Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

18 00748T CIRAGAN SARAY! VE iSL.GELiSTiRME iNS.VE TURiZ" A.S. 
Otel Pan~iyon ve Kamping i~l. 

19 00731T DENiZ YAT TUREiZM VE TiC.A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

20 00937T DR. SCHWEiTER TURiZM VE DIS TiCARET LTD.STi. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

21 00920T ERO TURiZM iSLETMELERi A.S . 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

22 C00706T ERiS TURiZM VE TiC.LTD.STi.-

--~-------~--~~:~~-~~~~~-~~-~~~~~~~-~=~--~---------
23- OOOSSY ERCAG TURiZM SANAYi VE TiCARET A:S. 

Otel Pansiyon \!.e-Kamping isl. 

24 00417T GUNEY TURiZM A.S. 

2S 00723T 

Otel P~nsiyon ve Kamping isl. 

HAYAL~ .. ELOESi TURiZM VE TiC.LTD.STi. 
Ot~ ~/~iyo~ ve Kamping isl. 

26 00899T HAYAL n ~iZM iSLETMELECiLiK VE TiCARET LTD.STi. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

77 OOS05T HAiFAWi MEDiKAL TURiZM TESiSLERi TiC.VE SAN.A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

28 00031Y HUBER TURiZM iSLETMECiLiGi VE TiC.LTD.STi. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

29 00483T I.T.T. SHERATON HOTEL iSTANBUL TURKiVE SUBESi 
Otel Pan~iyon ve Kamping isı. 

Hans Zurniedern 
FEDERAL ALMANYA 

KUMAGAI GUMI CO.LTO. 
KARMA. 

J.M.Hagmaier 
FEDERAL ALMANYA 

Dr.Eugen Schweiter 
FEDERAL ALMANYA 

RIOVAN SERMES 
FEDERAL ALMANYA 

Isaak Abdulaziz Husain 
UR DUN 

KLAAS GOEWZZINNEN 
HOLLANDA 

Unit International SA 
iSViCRE 

Martina Antolia Carton 
HOLLANDA 

Hayal Japon Cop. 
JAPONYA 

Sait Haifawi 
B.A. EMiRLiKLtı i 

Verne Hube• 
iSViCRE 

Hotel and Towers !TT 
A.R.D. 

2600 2S.OO 1987 

soo 100.00 1986 

90 60 .. 00 1986 

160 97.00 1987 

8500 20.00 1988 

150 49.00 1986 

1000 10.00 1988 

361. 86.00 1982 

58 49.00 1986 

43 93.02 1987 

10000 65.90 1984 

70 100.00 1986 

675 100.00 1982 

t:rJ 

~ 
.p. 

........ 
o' ........ 

) 

) 
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-------------------------------------------~---~---------
30 00904T ITEKA iZMiR TURiZM KOMPLEKSi A.S. 

Otel Pansiyon ve Kamping isl~ 

------------------------------------
31 OOBnT !ZMiR ENTERNASYONAL OTELCiLiK A.S. 

Otel Pansiyon ve Kamping isl. ~ 

-· 

Sports Complex Ltd. 
iNGiLTERE 

SHAKER HOLDING S.A. 
LUKSEMBURG 

5000 18.60 1987 

17648 57.73 1 .:;n:3'·, 

32 008l7T IZTUR TURiZM YATIRI~ VE iSLETMECiLiK A.S. --------------------------------------------------
Otel Pansiyon ve Kaaıping isl. 

INTURINVEST 
iSViCRE 

200 60.00 1988 

33 OOSR3T KEPEZ TURiZM iSLETMELERi A.S. 
------------------------------------------------------·----------------------------------

Otel Pansiyon ve Kamping isl. 
HANS WERNEH PETER 
KARMA 

150 q8.oo 1987 

34 0~267T KERVANSARAY A.S. 
----------------------------------------------------------·------------------------------------

Otel Pansiyon ve Ka~ing isl. 
THE BRITISH PETROL.CO.PLC 
iNGiLTERE 

451 100.00 1963 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 00758T KULUP EGE TURiZM iSLETMECiLiK TiC.A.S. 

Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

36 00793T KiRiS OTELCiLiK VE TURiZM A.S. 
Otel Pansiyon ve Ka~ing isl. 

--------------------------------------------------------------
37 00804T LALEZAR TURiZM YATIRIM VE iSLETMECiLiK A.S. 

Otel Pansiyon ve Kamping isl. 
------------------------------------------------

38 00029Y MAKTUR TURiZM VE TiC.A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamoing isl. 

Carsten E.I. Hallas 
DANiMARKA 

G.Gratt,Graft Cie A.G. 
iSViCRE 

MERYEM NAFi HASAN 
iNGiLTERE 

Ertan Uzel 
fEDERAL ALMANYA 

800 25.00 1986 

4500 70.00 1986 

50 80.00 1988 

125 60.00 . 1986 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 00517T MARMARA OTELCiLiK A.S. 

Otel Pansiyon ve Kamping isl. 
Conodex SA 
iSViCRE 

325 49.00 1982 

- t - ... -

---------------------------------------------------------------------------------------------
40 OOB43T MARYAT TURiZM iSLETMELERi A.S. 

Otel Pansiyon ve Ka~ing isl. 
Martina Fallan 
E'ELCiKA 

430 25.0( 1987 

-------------------------------------------------------------------------------------
41 00828T MAViYAT TURiZM YAT VE iSLcTMECiLiGi T.A.S. 

Otel Pansiyon ve Kanıping isı. 
Michaela Maria Barth 
fEDERAL rlLMI'\NYA 

600 10.00 1987 

------------------------------------------------------------ -----·-------------------------· -----------------··----------··-----
42 00960T NORM TURiZM YATIRIMU~RI iSLC::TMELERi A.S. 

Otel Pansiyon ve Kamping isl. 
--------------------------------------------------

43 00680T NiL TURiZM iNSAAT VE TiC.LTO?STi. 
Otel Pansiyon ve Ka~ing isl. 

CORINTHIA INVESTMENT 
iNGiLTERE 

Mahmoud El Boulaky 
MISIR 

800 25.00 1988 

100 49.00 1985 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44 00610T PUPA YAT iSLETMECiLiGi VE TURiZM A.S. 

Otel Pansiyon ve Kaaping isl. 
Inter Yatching · 
iSViCRE 

90 88.00 1985 

~--------------~----~-------------------------~--------------------------------------~---------------------------------------------
45 01G36T PilZA HUT GIDA iSLETMELERi A.S_ 

Otel Pansiyon ve Ka~ing isl. 
--------------------~-----------------------------~---------------

46 OOB52T RENKO DIS TiCARET A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl .. 

RED PEPPERS HOLDING B.V. 
KARMA 

Sunsail ltd. 
iNGiLTERE 

300 100.00 1988 

740 50.00 1987 

txJ 

~ 
-ı:-. 

....... 
o -
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47 00850T ROYAL MARMARiS TURiZM iSLETMECiLiGi A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

Ralph G.Anğerson 
A.B.D. 

260 20.00 1987 

--------------------------------------------------------------------------------------
48 00765T SANDES TURiZM iSLETMECiLtK VE TURiZM A.S. 

Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

49 00978T SARA OTELCiLiK TURiZM YATCILIK SAN.VE Ti•:. A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

Behrooz Tahorzudoh 
i RAN 

INGRIO SCHON 
FEDERAL AL~YA 

-----------------------------------------------------------------------------~-----~--~------------
50 00825T SARlViLLE TURiSTiK TESiSLERi A.S. 

Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

51 00929T SUN TURiZM VE TiCARET A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

52 00487T SiLKM TURiZM YATIRIM iSLETME.A.';. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

53 00039Y T.B.T. TURiZM BiRLESiK TASIMACILIK LTO.STi. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

54 00969T TATTUR TURiZM VE TiCARET A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl~ 

55 00773T TATi.UWY TURiSTiK iSLETMECiLiK VE TiCARH A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isı. 

56 00028Y TEK TURiZM VE TiC.LTD.STi. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

57 00841T TEKiAOVA TURiZM YATIRIMLARI A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

58 00032Y TERAS TURiZM VE TiCARET A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

59 007BOT TOUR6WT AKDENiZ TURiZM YATIRIM VE iSLET~ A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

60 0054aT TUROTEL TURiZM VE OTELCiLiK A.S. 
Otel P.an~iyon ve Kamping isl. 

61 00730T TURSE« TURiZM SERViS VE TiC.A.S. 
Otel Pansiyon ve Ka~ping isl. 

BA 1JHANDELS Gf1BH. 
FEDERAL ALMANYA 

S.I.D.l. 
FRANSA 

IrFAC; 
KARMA 

Kahbassi Bld Abadi Mehdi 
i RAN 

DEG 
FEDERAL ALI1AHYA 

Karl Sonnleiter 
FEDERAL ALMANYA 

Rahbar Dastranj 
i RAN 

-Flexolan Touristic GmbH 
FEDERAL ALMANYA 

Casine Austria Int.AG 
KARMA 

TOURENT A.G. 
FEDERAL ALHAIHYA 

ROTSCHILD S.A. 
iSViCRE 

Inturinvest A.G. 
iSViCRE 

(" 

675 100.00 i986 

660 40.00 l'Q88 

7'lt.-•) '10. 00 ı qı:ı 7 

141 35.46 1988 

6SOO :.'0.2~' ı ?\ll 

70 80.00 l'J85 

6000 45.00 1988 

1500 80.00 1986 

80 100.00 19fl6 

100 50.00 1987 

765 51.00 1986 

40 90.00 1986 

12000 8.17 1<;183 

3600 55.00 1"'186 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~-----------------
62 00832T TURSEV TURiSTiK YATIRIMLAR VE TiC.A.S. 

-Ot~l Pansiyon ve Ka-mping ·isl. 

63 00622T TURUHC TURiSTiK TESiSLERi A.S. 
Otel ~siyon ve Kamping i~l-

64 00684T TURtSrPARK OE:SiJ~SKY TURilM TiC. Vt: '~f\N .tl.~ 

Otel ·Pansiyon ve Kamping isl. 

Wilhelm Karl VENZiN 
iSViCRE 

Conodex S.A. 
j~;Vi!nF 

Klaus nesir<ıl<y 

FEDERAL ALMAP'IYA 
---------------------------------------------------------~---------------------------------------

350 15.00 l <:W37 

200 12.50 ı '1'35 

9SO 48.40 1~6 

tz.j 

ır 
..p. 
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-65 00542T TiTAS TURiZM END.VE TESiSLERi TiC.VE SAN.A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isı. · -------------------------------------------------------- --------

-----------------

-----------------------------------------------------------------·--
66 00716T VOYAGER t1EDiTERRANEAN TURiZM ENDUSTRiSi VE TiCARET A.S. 

Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

Titas GmbH 
KARMA 

Vayager Ltd. 
iNGiLTERE 

ıso ıö.oo l9R~~ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- ---67 00923T YALI KAVAK TURiZM VE YAT iSLETMECiLiGi A.S. 
Otel Pansiyon ve Kamping isl. 

!--;ıos ıooo c:ı9 .co ··---------

----------------------------------------------------- -------
Lawrence Benedict 
KARMA 

68 00915T YEDiTEPE BEYNELMiLH OTEICiLiKVF TURilM n.s. 
Otel Pan~iyon ve Kamping isl. 

525 26.00 ı ')fl ! 
···---- ------------

-----~------------------------
69 00027Y YUN ENTERNASYONAL TURiZM VE TiC.LTD.STi. ------------------------------------

Conrad Inter.Invest.Corp. 
A.B.D. 3000. 1.50 1987 

Otel Pansiyon ve Kamping isl. ---------------------------------------------------
70 00612T ZARBUN TURiZM MARiNA iSLETMECiliGi A.S. 

Otel Pansiyon ve Kamping isl. 
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. EK-5 (a) . 

T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKILATI YABANCI SERMAYE DAIRESI Sahlfe ( 2 ) 

! • YP. TIRD:!N KONU'SU VS KAPASİTESİ 

Yatırır-. 250 oda, 600 yatak kapasiteli turistik yüzer otel yatırı!r'.J.dlr. 

II • Yl! TIR!!~!~I YAPILACAJI YER 

.Dal;ça.- ~:uğla'dır. 

III • YATIR!Y~i GE.HÇEKLEŞJ.:E PLANI 

Yatırı~a 1983 ~lı Kasım a~ içerisinde.başlanacak oıu,, 1984 
ayı sor:unda tar..arrlanacaktır. 

IV. YATIF.D~ YABANCI SERKAYE ÇERÇEVE KAP.A.t<.NA~İND~İ ~İ 
Yatırı::::ı.n konusu 16.5.1980 tarih ve 8/875 sa~ll. Bakanlar Kuruıu Karan. 

ile değişik 24.1.1980 tarih ve 8/168 sayılı Yabancı Sermaye Çerçeve Y.a.rarnaınesi 
/c ve 3/f maddesinde yer almaktadır. 

• Ylı TIRE IN TEŞVİK KARARNAKSSİN!)EKİ nPİ 

Yatırı:.ın konusu 22.9.1983 tarih ve83/?07 sayılı Bakanlar Y.urul u Karan 
1984_ Genel Teşvik Tablosu V. Hiııımetler, B.Turizır., 1/a maddesi.'l'lde "100 yatak 

•e daha fazla kapasi-teli konaklama tesisleri". şeklinde yer alma.ktadJ.r. 
; 

ır. YA TIRI~:IN İLE İSTİHDJ;V. EDİLECEK İşifJcU 

79 kişi istihdam edilecektir. 

r:;: I • YP. TIP.!~~ TUTAR! (~:ilyon 'IL.) 

ı. Sabit Yatırım 
a) EtüS., Proje Giderleri 
b))io:nple Tesis Bedeli 
c) ::-~zenl erne, Dekorasyon 

2. Dite:-leri 
3. GU:..:--:ik Vergi ve Resimleri 
4~ İşlet::::e SemayeRi 

TOFLA~1 YATIRH1 Tr..r:·J.~I 

III. YATIRH~n; FİNANSKANI (Milyon r:.) 

Özkayna.'-':lar 
. ıı.) 'l&.banc:L · 
b) Yerli 

G~T~ük ~uafiyeti 

TOPLAM FİNAl~m:.A.N T":.7I'ARI 

1.85 
ı ... 260.75 

10.0 

f .260.75_ 
ı 111.75 

: 272.6 

' 1.0 
ı 130.4 

a~ o r <.ö.< 

ı J:12.9 

J 372.5 

Yat:trırr.ın tamamı özkaynaklardan kar~::ı.lanacak ol up, yabancı ortak pa.yı.m. 
amamen ayni sermaye olarak karşılayaca..'lctır. 



Dm'~~tl<EEl!olt•loX•S~&I•l•i<WJ[olS!~ll#&ltvl..t~Jl•Ieti 
i 7. C. BA~JtJNS.f 6EVLET PLANLAMA TEŞKILATI YABANCI SERMAYE DAIRESI Sahlfe ( 3) f!J 
IX. ORTA'h'"LIK VE SERJ.::.AYE YAPISI 

• 

Ortaklar 
Ya.banc1 Ortak 

Yerli Ortaklar. 
TOPLAM 

YATIRDiD\' D)VİZ İl!TİYACI 

Serma~'L' 

(~:i 1yo!: TL.) Pay (%) 
260.75 70 
lll. 7 ı__ _ __.-3.:.;::0;._... 
372 • .50 100 

.ı.ıoo.boo,;,.;.ABD Dolrü·ı.'dl_r: ~-)11~. ~ermaye olarak getirilecektir. :· 

I. İEF.ACAAT 
1 9 8 4 

ı.§oo.ooo ~ 
1 9 8 s ı o fi ... · _6 ______ ı;......::.9_8;;;....J.7...,.__ ---=ı::;....,(.o_8;;;...;;8;......,. __ 

ı.6oo.ooo ~ 1.6oo.ooo i ı.6oo.ooo] ı.6oo.ooo ~ 
!I• TAJ;INAH TEŞVİKLER 

ı. Gümrük :Muafiyeti 

2. Yat1r1m İndirimi 

II. ÖZEL ŞARTLAR 

s ~ 100 (yüroe yüz) 

1 % 40 (Yüzde la.rk) 

ı. Turizm ve Tanl.trna BaJr..anllb.ndan al1nacak "T::.rizm 'P.:üessesesi Ku.....,...,.Uuş 
-lg<::"si 

1
!".in Yaba.'1Cl Sermaye Başkanllğlna e~ geç 3 ay iç-erisinde tevsik edilmesi 

'rtt1r • 

. 2. Kapasitenin 'fe. 50' si dlş turizme tehı::ic; edilecektir. Öngör:.:.ıen ihraca
n gerçekl e;-tirilmer,ıesi hal inö.e A"B? IıoıarlcinEbden hesap ei il er: ye:::. i .tesis ir: 
'r;;r:.l.k bedelir.in rrfieyyidenin. ~ .. gulanciığl ta;i'~-,te~:i n .. karş:ı.lıl';'l ile dl.ter terr 
'klerin iade edileeeti taahhüt edilecektir. 

3. 83/1 Tebliği 164 'ncü ıra~de;ye ütir;~C:e::-. itha~ be mtisaade e,:.ilen kulla-
1::-:ıs tesiein fiili ithali, g'ir.):-ü.c.:,~ reldi.'~te:. so;.ra 'reşkilatırr:ızca ya:rtlnh .. 

:srert:i z :i c;lembder: e~re olacakhr. 

4. Firma yat:ı. rıcıın ta:na::land.ıf'ım :--8 ba::s1 Serr:,;;~:e B<:.r;JranJ 1b n.; f.evsi}r ve ~· 
ıze ettirscektir. 
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EK-5 (d) 

BELGE İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 

1 - İşbu Belge münhasıran bu Belgede yazılı yatınm 'konusu için ıve diğer 
maddelerde belirtilen hususlara aynen uyulması halinde geçerlidir. 

Dairenin izni alınmadan Belgede kayıtlı olan herha..ıgi bir :hususta değişiklik 
yapılması balinde Daire yatınmla ilgili izin ve teşvikleri kısmen veya tamamen 
kaldırabileceği gibi yeni şartlara da bağlayabilir. 

2 - Yatınma başlama süresi aynca bir süre belirtilı.nemiş ise, Belgenin veril

diği tarihten itibaren «bir yıl:.'dır. Arsa ve proje harca."'lalanndan başka her tür

lü harcama yatınrna başlama sayılır. Ancak bu çeşit harcamalann yatınma baş

lama kabul edilebilmesi için, yatınmın süresi içerisinde gerçekleşebileceğini teyid 
eder büyüklükte olması gerekir. -Aksi halde Belgedeki süre uzatılınadığı takdirde, 

Belge hükümsüz sayılır. 

3- Yatınmın Belgede ka;ırıtlı süre ve terminlerde tamamlanması esastır. 
Zaruri sebeplerle yatınrn süresinin uzatılınası ;gerekiyor ise, müteşebbis bunun se-. 

heplerini de açıklayan müracaatu."ll zamanında yapar. Daire 'talebi inceler ve Iü
zumlu görür ise, uygun bulduğu kadar süre uzatımı verir . 

. 4- Belgede kayıtlı izin ve teşviklerden fiilen faydalanmak için zamanında 

Daireye müracaat etmek lazımdır. Yatır..mm gerçekleşmesinin Belgeye uygunluğu 
halinde Uygulama Belgesi verilir. Yatınrnın bazı değişiklikler göstermesi halinde, 
projenin mahiyeti değişınediği takdirde. zaruri ve küçük çapta değişiklikler için 
Belgenin değiştirilmesine lüzurn görülmeksizin Uygu.lama Belgeleri verilebilir. 

Ancak, büyük ölçüde değişiklikler için Daire revize proje isteyerek yatınrnı 

yeniden değerlendirmeye tabi tutabilir. 

S - Belge alan müteşebbisler, yatınm tamamlarup işletmeye alınıncaya ka

dar Mart ve Eylül aylannda olmak üzere yılda en az iki defa Yatırun Takip Fonnu
nu daldurarak Daireye göndermek zorunda.dırlar. Yatırım Takip Formu gönderil

. mediği takdirde müteşebbislerin izin, teşvik ve bunlann uygulamasıyla ilgili hiçbir 

rnüracaatı işlemeye konulrnaz. 

Belge almış olan yatınrnlar (yatınnı ve işletme safhasında) Dairece görevlen
dirilecek elernanlar tarafından her zaman tetkik ve kontrol edilebilir. Yatınmcılar, 

görevli elemanlara kolaylık göstermek ve istenilen bilgileri vermekle mükelleftirler. 

Müteşebbis, yatırma ve işletmeye başlarken projenin o andaki durumun\.1 be
lirtmek üzere tafsilatlı bilgileri Belgedeki esaslarla mukayeseli olarak ve talep edil

meden gönderir . 
.,.-:,:~:::-:· :-..:.~~, 

.. "'-,n-·· r·. ~.-, ~ 
/ -\ -~-. ': J .. \\ ,( --: J • t~., 

-~:'~- te~'.: i :'~'! < -zr;· ~ ___ -~ ft5AL~8 ~~ 
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EK-6 

FİZİBİLİTE 

RAPORU 
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ZARBUN !'ıARI NE 

YüZER OTEL 
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EK-6 (a) 

İÇİh~EKİLER 

1. ORTAKLAR HAKKINDA BİLGİ. 

2. YATIRIM HAKKINDA BİLGİ. 

2.a- Genel özellikler 

2.b- Kapasi te 

2.e- Teknik Özellikler 

2.d- Ek TUristik Malzeme 

2.e- Kuruluş Yeri 

2.f~ ratırıma BaŞlama-Bitirme Tarihi 

3. TOPLAM YATIRIM MALİYETİ. 

3.a- Tesis Bedeli 

3.b- Etüd-Proje Giderleri 

3.c- Deniz Kirası 

3.d- Düzenleme,Dekorasyon 

3.e- İşletme Sermayesi 

3.f- Genel Maliyet Tablosu (Tablo•l) 

4. YATIRIMIN FİNANSMANI. 

S. TESİSİN TAHMİNİ GELİR-GİDERLERİ 

S.a- Gelirler 

S.b- Giderler 

S.b.l- Sabit Giderler 

ı. Amortisman 

2. Sigorta 

3. Bakım-Onarım 

S.b.2- De~işken Giderler 

- xxix-
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EK-6 (bl 

5.b.3- Yarı De~işken Giderler 

ı. Personel Giderleri 

2. Klima,Su,Enerji Giderleri 

3. Reklam,Acentalık 

s.c- Tahmini Gelir-Gider Tablosu 

6. SONUÇ. 

- XXX-
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EK-6 (c) 

1. ORTAKLAr: HAKKINDA BİLGİ 

Yatırım,6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik K~~unu ve 

8/168 Sayılı Yabancı Sermaye çerçeve Kararnamesi hükümlerine 

uyularak oluşturUlacak bir yabancı se~ayeli Anoni~ Şirket 

hukuki yapısı içinde organize edilecektir. 

Yabancı ortak,Suudi Arabistan KrallıQı,Al-Khobar şehri 

ticaret siciline 2489 numara ile kayıtlı KHALIL ABDULKAR!M 

ABDULLAH ELIAS(ZAED Ticaret ve Müteahhitlik MUessesesi) dir. 

(Ek. 1). 

Yabancı ortaQın merkez büro adresi: 

•Kral Abdülaziz Caddesi ,Al-Atar Binası 2nci kat D. 4 

· Cidde/SUUDİ ARABİsrAN• dır~ 

Ekte sunulan 1982 faaliyet raporunda görüldü~J gibi, 

yabancı orta~ın Öz Net Sermayesi 23.439.172 SR(l.640.742.040 TL) 

Net Sabit Aktif DeQerleri 18.514.000 SR (1.295.980.000 TL), 

Alacakları 15 •. 208.844 SR (1.064.619.080 TL) ,Net A.\tif varlı~ı 

36.779.557 SR (2.574.568.990 TL),Bilanço Aktif-Pasif sonuç 

de~erleri ise 70.503.303 SR (4.935.231.210 TL) dir.(Bu hesap-

lamalarda 1 SR= 70 TL baz olarak alınmıştır). 

Yerli ortaklar; Erdinç ZARBUN ,Tanju ZARBUN ,Mehmet ZARBUN, 

Ayşe ZARBUN ve Recep Veysel ÇERİKÇİ~LU'dur. 

Adıgeçen yerli ortaklar,Datça'da ~urulmuş ve bu sezon 

fiilen faaliyete geçmiş bulunan •oatça Tatil Köyü• nün sahibi 

ve işletmecisidirler.(Ek:2) 

- xxxi 
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EK-6 (d) 

Ayrıca,Bursa-UludaQ'da bulunan eski adıyla •±ffet Oberj• 

turistik tesisi Erdinç ZARBUN tarafından devralınmıştır. 

Sözkonusu tesis Uç yıld.ızlı otel haline çevrilrnekte olup, 

deQişim yatırımı tamamen özkaynaktan finanse edilmektedir. 

Yerli Ortak Adr.esi: 

•aalaskargazi Caddesi No:259 Kat:B Şişli/İSTANBUL'dur 

Telefon: 146 2954 - 146 1224 

Telex. : 22769 ZARB TR• 

OrtaklıOın Ankara temsilcili~i Avukat Ömer GÖREN tara

fından yapılmakta olup adresi: 

• Kelebek Sokak No: 24/5 Gaziosmanpaşa/ANKARA 

Telefon: 270951 • dir. 

ortaklık Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yabancı 

ortak tarafından ayni sermaye(Yüzer Otel) ile yerli ortaklar 

tarafından kanacak na~di sermaye(ve iŞletmecilik) yapısında 

bir Anonim şirket şeklinde organize ~lecektir.(Daha geniş 

bilgi yatırımın Finans Kaynakları bölümünde sunulmuştur). 

2. YATIRIM HAKKINDA BİLGİ 

2.a.- Genel Özellikler 

Yatırım genelde •Turistik Yüzer Oteı• olarak tanımlana-

bilir.(Ek:4). 

Kültür ve Turizm Bakanlı~ının 12.8.1983 tarih,So.ı-

1623-6578-16260 sayılı yazılarında da belirtildiQi gibi,(Ek:6), 

sözkonusu tesisin tamamlayıcı konaktaııra._.:..tesisi olarak 
.:<~·.. t 'J ~ ...... ~>~>' .. 

lendirileceOi ve prensip olaraki"Ol~Ju~ :·ka.rşılandıQı 
/' ~· . .., '. '. 

~ \,}~-~-- ··:· -: ; r: .. ; 
i'' '• .. 1 .· ... xxxii ~. · .... ·· " ,.. 

~, .~ı.. .. . 1> 

;J' 

mıza bildirilmiştir. 

belge-

tarafı-



EK-6 (e) 

Yüzer otel,l977 yılında Japonya'da •Tısuneishi Shipbuilding 

co.Ltd.• tarafından imal edil~iş olup,birbiri üzerine monte 

edilmiş yaşa~ modüllerinin meydana getirdi~i S yerleşim 

Unitesinin bulunduQU düz yüzeyli bir platformdur. 

Tesis,l2.7-13 mm •KA sınıfı rimmed çeli~inden imal edil-

miştir. 

ABS standardında A-l platformu olarak sınıflandırılmış 

ve International Load Line Certificate alınmış, en son yıllık 

kontrolu 6 Temmuz 1983 tarihinde yapılmıştır(Ek:7) 

Tesisin genel Teknik Özellikleri ve Yerleşim Planı ekte 

sunulmuştur.(Ek:8) 

2.b - Kapasite 

Yüzer Otel 250 oda kapasitelidir.Yatak kapasitesi ise, 

ortalama 600,azami 750'dir. 

Kabinler Alternatif Akım(A/C) tertibatlı,banyolu olup, 

yatak,sandalye ve masayı haizdir. 

1 Adet VIP bölümü,l4 personel kabini,l klinik,2 çalışma 

büroısu ayrıca içinde dükkan ve berber bulunan dinlenme salonu 

mevcuttur.Bunlara ilaveten her katta dükkanlar mevcuttur. 

Tesiste 12 masa,96 sandalye kapasiteli 4 adet yemek 

salonu ve 4 mutfak bulunmaktadır.Mutfak ana ekipmanı aşa~ıda 

belirtildi~i gibidir: 

ı. Buzdolabı- 598 Litre Kapasiteli 
'. 
1 
1 ' 

\ ·, --:·.. ...... ' . 

xxxili ..:.. ,· ·. , 
., .· ,. ,. 

""-· ;.·· 

4 SET 
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EK-6 (f) 

2. Elektrikli Kızartıcılar- 5 Kwx2 

3. Elektrikli Yemek Pişirici- 17 K w 
' 

4. Elektrikli Fırın- 2,5 Kw x 2 

s. Benmari masası- 4,5 Kw 

6. Universal pi~irme Makinası- 0,75 K w 

7. Spray tip Bulaşık Yıkama Makinası-1,3 

a. S$k su rnusl ukları · 

9. Sunbeam marka Karıştırıcılar(Blesders) 

10. Buz Makinaları 

ll. Meyve Suyu Makinaları 

12. Kahve Makinaları 

2.c - Teknik Özellikler 

-Eni 

- -Boyu 

- Dra.ft 

- Gross Tonaj 

- Fuel-oll Kapasite 

- Temiz su Kapasite 

- Denge Suyu Kapasite 

Makina-Teçhizat: 

22.02 Mt. 

82.50 Mt. 

2.00 Mt. 

s. 742 Ton. 

436,8 Metrekilp. 

1132 Metreküp. 

480 Metreküp. 

A) Pis su Arıtma Tesisi (1 SET) 

4 SET 

8 SET 

4 SET 

4 SET 

4 SET 

K w 4 SET 

s SET 

8 SET 

4 SET 

. 4 SET 

4 SET 

•Nissan Refr.and Eng.Ltd.Şti•tarafından imal edilmiş olup, 

650 kişi kapasitelidir 

./ ... 



EK-6 (g) 

B) Jeneratörler (4 SET) 

Daihatsu marka,4 devirli dizel motor,egzos gazlı,TUrbo

şarjlı,Hava s~tmalı,Model 605-18, 900 Devir/Dakika 600 HP 

ve 6 devir,otomatik devreli alternatif akım jeneratörü. 

Taiyo Electric co. tarafından imal edilmiş olup,500 KVA, 

440 Volt gücündedir. 

C) SicakSu Isıtıcısı (2 SET) 

400.000 Kilokaleri/saat kapasiteli olup,Takurna KVL-400 A 

Vocatin Markadır. 

D)· Deniz suyundan İçme Suyu Sa9'lama Unitesi 

D.l- (2 SET) Aqua-Chem S-600 Jeneratör 

D. 2- ( 1 SET) Aqua-Chem S-400 Jeneratör 

D.3- (1 SET) Kobe Su-ya~ Ayırıcı 

E) HAVA KOMPRESÖRLERİ ( 3 SET) 

E.l- Starterli Matsubara MS-75 A ( 1 SET) 

E. 2- Acil Kompresör SI<H-2 MH ( 2 SET) 

F) Fuel-oil Temizleyiciler ( 2 SET ) 

Mıtsibushi SJ-700, 720 Lt/Saat kapasitelidir •. 

- XXXV-

./ .. 



EK-6 (h) 

G) Pompalar (34 SET) 

çeşitli model ve kapasitededir. 

H) Havalandırma Sistemi(Air-condition) 

B.l- Su So~tucu Unite (S SET) 

B.2- Su SirkUlasyon Pompası (3 SET) 

E.3- Vanti1atör (327 SET) 

I) Transformatör ( ı SET) 

80 KVA x 3 set giriş,440,445,4SO v. çıkış, 115 V Özellikte 

Maeda E1ectric Ltd.Şti,yapısıdı~. 

J) Asansör (1 SET) 

ısoo Kg.kapasiteli,Nippon Elevatör Ind.co.Yapısıdır. 

( 1,4 X. 1,1 X 2 Mt) 

K) Ana Elektrik Tablosu C ı SET) 

9 Adet panÇ>dan olüşmaktadır. 

L) Yangına Karşı Sistem 

L.ı- Otomatik Kidde Co2 yangın·söndürme sistemi 

L.2- Denizsuyu Pompası ( 3 SET) 

L.3- Co2 gazı,silindirik tüp ( 13 SET) 
.. . 

- :xxxvi - '·· . ~ . . .... ..... 
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EK-6 (1) 

L.4- Portatif SöndürücU (330 Adet) 

L.S- Duman Dedektörü ( 315 Adet) 

'~ 
L.6-
~ ... 

Isı DedektörU ( 146 Adet) 

L. 7- Zil Alarnı DÜQmesi ( 32 SET) 

L.S- Yanmar Engine BHER-100 Pornpa ( 1 Adet) 

M- Radyo-Telekomünikasyon Cihazları 

M.l- SSA Radyo Tel. NS-11 ( 1 SET) 

M. 2- FURUNO VHF Radyo Tel. VF 25 ( 1 SET) 

M.3- Toshiba Anons Sistemi (1 SET) 

M.4- Toshiba Pilli Telefon ( lo SET) 

N- Dondurucu Un i te ( 4 SET) 

Nissan Refr.Ind.co. imalatı olup,-41 derece C/-21 derece c 

gücündedir. 

O- Su So9Utma Uniteleri (4 SET) 

COMP-N 2K 3000 KCA/Saat gücündedir. 

P) çamaşırhane 

P.l- Seisakusho MDY-30, 29 Kg.kapasiteli çamaşır yıkama 

makinası (3 SET) 

P.2- Huebsh BOT-50 E, 23 Kg.kapasiteli çamaşır kurutma 
~~-:~. 

makinası ( 4 SET) /f ."'I· ,-,:~. 
- mvii r;. r(/-:3.' .. :::, 

- ~.~'~ .. >·~:·=: ~· ::' ::~>_ 
\ <':- ;·. - ' ç-: ·"' ....... :· ••.• ··J;-
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EK-6 (1) 

R- Elektrikli Zincirli Vinç 

R.l- 2 Sargılı, 6 ton x 9 ~/Dakika kapasiteli (1 SET) 

R.2- 1 Sargılı, 6 ton x 9 m/dakika kapasiteli (3 SET) 

S- Stoklee Zincir ( 4 SET) 

3060 Kg kapasitelidir 

T- Cankurtaran. Teçhizatı 

ı 

T.l- Tahlisiye Sandalı (8 SET) 

T.2- 12 Kişilik sabit tahliye tablaları (71 SET) 

T.3- Cankurtaran Yelekleri (800 Adet) 

T.4- Otomatik yer tesbit ışı~ı (4 SET) 

T.S- Duman Sinyalleri (2 SET) 

U- Acil Jeneratör 

Dale marka,60 KW,Deutz Motoru ile mücehhez (2 Adet) 

V- Ofis Aletleri 

V.l- Radio Schack T.RS-80 Bilgisayar (1 Set)-Hard Disk'li 

2 Delicili,kablo ve aksesuarları ile birlikte. 

V.2- U-BIX Fotokopi Makinası (" 2 SET) 

- xxxviii 
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2.d- Ek Turistik Malzeme 

- Surf-Board 8 Parça 

- Water Ski 4 Çift 

- Bal ık çı Bot 6 Set 

-Dış Motor(75 HP) 4 Parça 

2.e- Kuruluş Yeri 

Kuruluş yeri kışlık ve yazlık olmaK üzere tesbit edile

cektir. Ekte sunulan haritada (Ek. 5) belirtilen Datça 'nın Kargı 

limanı prensip olarak düşünülmektedir. 

Ayrıca,yaz.mevsimi için marmaris ve özellikle döviz girdi-

leri açısından Kuşadası, kış mevsimi için ise de İ stanbul düşü

nülmektedir. 

Otelin hareket edebilme kabiliyeti,Turizm Bakanlı~ının 

tesbit edece~i turizm bölge ve merkezlerinde faaliyeti olanak 

dahiline sokacaktır.Ancak bu bölge ve merkezler Bakaniıkça henüz 

tesbit edilrnemiş,ancak çalışma grupları olu.şturulması bir yönet

meli~e ba~lanmıştir( 27.7.1983 tarihli Resmi Gazete S.l6).Kısa 

bir sürede de bölgelerin tesbit edilec~i sanılmaktadır. 

2.f-,Yatırıma Başlarna-3itir~e Tarihi 

Yatırıma gerekli sonra 

başıanacaktır. 

. 1 .. 
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Tesisin hazır olması,Türkiyedeki kanuni işlemlerin bitmesi 

ile, çok kısa sürede hizmete sokulrnas.ını imkan dahi line sokacak-

tır. 

Kanuni işlemlerin bitiminden itibaren (1) ay içinde tesi

sin ülkemize gelmesi ve (1) aylık bir işletme hazırlı~ı ve 

dekoratif revizyondan sonra hizmete'girmesi öngörülmektedir. 

3- TOPLAM YATIRIM MALİYETİ 

3.a- Tesis Bedeli 

Tesisin kcmple bedeli 1:.100.000,-ABD Doları'dır(Ek:9) 

Bu ise ( 1 ABD Doları = 237 TL ) kur üzerinden toplam 

260.700.000,-TL'sı de~er ifade etmektedir.Bu rakam tesisin 

aşa~ıda detayları belirtilen giderleri hariç,bitmiş değeridir. 

3.b- ~~üd ve Proje Giderleri 

Bu konuda sadece dekorasyon ve bazı yenileme giderlerine 

ilişkin etüd ve proje giderleri olacaktır. 

Bu değer,toplam yatırım maliyeti içinde yüzde yarım 

(o/o 1/2) olarak hesaplanmış ve 1.862.500,-TL olarak tesbit 

edilmiştir. 

3.c- Deniz Kirası 

Sözkonusu tesisin demirleyeceği 

- xi-
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kira lanacaktır. 

Bu kira genel uygulama içind€ yılda 1. oc~8. 000, -TL 

olarak hesapla•abilir. 

3.d- DEze::1lerre ,Dekcrasv:::):-1 

Tesisin suudi 1-.rabi.stan 'da.'"! Türkiye. •ye gelişi sırasırı:t6\ 

meydana gele'Dilecek arıza,k:ı.rıl:ııa,aşınma tamir ve onar::.rrı.l. 

için 2 .o~o. 000, ~TL • sJ. öngörülmüş, Dekorasyo~ı için de 

8.000.000,-TL'sı hesaplanmıştır. 

3.e- İşletııı? Ser!('!e.vesi 

İ şletrne sermayesi olarak tesis bedel. icin yak'J c.· .ş.ü. 

o/o S,S'ine tekabül ed~ 14.450.0JO,-T'.L'sı hesap edilrr.i.şti.::~ 

TABI:O 1 
..;=-.-....:--......;~..;._;.;.:..,.,;_;.-:. 

GENEL YA':'I?.IM Mh.LİYET 'I'AB!.O~iJ 

Tesis Bedeli 26o. 7oc:.ooo,-

Etüd,Proje Gideri 1 .. 8 €2 .. soo~-. 

Deniz Kirası 

Düzen1eme,Dekorasyon 
+ 

Sabit. De~er 27~.562.500,-

İşletme Sermayesi 
+ 

14.450.000,-

la.= c; D :ı:: :ı:: 

x!i- .. 
.. 

.. :,.· ... ; .. · ~ 
-~> .... ., \- : :-.. 

' --.. .. ,R 

·-....... . 
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4- YATIRIMIN FİNANSM&~I 

Yatırımın Yüzer Geroi-de~eri ekli proforma faturada(Ek:9) 

belirtildi~i üzere ı.ıoo.ooc,- ABD Dolarıdır. 

1 ABD Doları = 237 TL ~ur bazında TL d~eri bulundu~unda: 

1.100.000,- X 237 = 260.700.000,..; 

ayni dış sermayenin 260.700.000,- TL oldu~u görülmektedir. 

Sözkonusu yatırırnda işletme serınayesi,dekoratif inşaat 

ve bazı tamirat ve de~işiklikıer için ilave o/o 30 yerli 

sermaye taahhüt edilecektir. 

ÖZKAYNAKLAR 

a) Yabancı Ortak c o/o 70 ) 260.700.000,- TL 

b) Yerli Ortak ( o/o ~o ) 111.800.000,- TL 
+ 

GENEL TOPLAM 372.SOO.oOo,- TL 

GörUldü~ü gibi,toplam yatırım maliyeti olan 372.500.000,-TL

nin tamamı özkaynaktan saQlanacaktır. 

- xlii -
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TABL0-2 

FİNANSMAN TABLOSU (TL) 

l.Yabancı Özkaynak 

2.Yerli Özkaynak 
26o.7oo.ooo,

lll.8oo.ooo,-
+ 

Toplam Kaynak 372.500.000,-

3.(3/4) Odenecek Kaynak(X) 83.850.000,-

4. Net Kaynak 288.650.000,-

NOT (M): 

Bu hesaplama o/o 70 yabancı ortak, o/o 30 yerli 

ortak oranına·göre yapılmıştır.Buna göre kurulacak Ano

nim Şirketin sermayesi 372.500.000,-TL'sı olup,bunun 

o/o 70'ini teikil eden 260.700.000,-TL'sı ayni sermaye 

olarak yabancı ortak tarafından,g~tirilmekte,bakiye 

o/o 30'a tekabül eden 111.800.000,-TL'sı nakit olarak 

yerli ortak tarafından taahhüt edilmekte ve bunun l/4'ü 

27.950.000,-TL'sı kuruluşta ödenmektedir.Bakiye ödenecek 

(3/4) ka~ak ise 83.850.000,- TL olarak tabloda gösteril

miştir. 

5. TESİSİN TAF~V.İNİ GELİR-GİDERLERİ 

Tesisin tahmini gelir,giderleri,yaz ve ~~~~daki 

genel doluluk oranları ile tUm mevsim( yıl i~.iç";~~~"J~i~ ~anı 
1111 : :; 1 \. . . ; ....., 1 i 

- X - \:~,.,:, .. ~··.~.,··./?~··. 
.. ~ t-ti'< .. • .......... _ .... -~·~ ./ •.• 
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gözönüne alınarak yapılmıştır. 

Buna göre,Kasırrı-Nisan sonu kış dönemi kabul edilerek 

o/o 50 doluluk nisbeti, Mayıs-Ekim ~ylarıda yaz dönemi 

~abul edilerek Mayısta o/o SO,Haziranda o/o 60,Temmuzda 

o/o 95 ,A~..Jstosta o/o 95 ,Eylülde o/o 60 ,Ekimde o/o 50 

doluluk nisbetleri esas alınmıştır. 

Tesisin bu özelli~inden dolayı ortalama doluluk 

oranı o/o 60 olarak hesaplanmı~tır.Bu ise 600 kişilik 

kapasitede 360 kişilik doluluk oranı anlamına gelmektedir. 

S •. a- Gelirler 

Bu varsayımlar esas alındıQında yıllık ciro,tam pansi

yon bedelinin 5.000,-TL( 3 yıldızlı otelde) oldu~ndan 

hareketle aşa~ıdaki gibi hesaplanmıştır: 

365 x 360(kişi) s: 131.400 Konaklama 

131.400 X 5.000 • 657.000.000,- TL. 

GörJldü~ü gibi standart müşteri olarak tanımla~bilece

Qimiz müşterilerden elde edilecek gayri safi hasılat 

657.000.000,- TL'sıdır. 

Genelde tam pansiyon gelirleri topla~nın o/o 20'si 

ekstra yemek,meşrubat, içki, alışveriş ,eQlE!n'(j~-=;~Ef<,iiyelik eşya 
,· . ( . 

ve benzeri ilave gelirleri oluşturmaktadır.Bu ikin~il gelirler 
,• . . ' .... ·,. - ' 

t ; ~ . 

- xliv- .. ; ~· 
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toplamı da 131.400.000,-TL Tutmaktadır. 

- Standart Müşteri gelirleri 

·- Ekstra gelirler 

TOPLAM GAYRISAPİ GELİRLER 

5.b- Giderler 

S.b.l- Sabit Giderler 

1-Amortismanlar 

657.000.000,-

131.400.000,-
+ 

788.400.000,-

Tüm tesis maliyeti içinde Amortismanlar,Vergi usul 

kanununun 315. maddesi çerçevesinde azami o/o 25'le sınırlı 

olmak kaydıyla serbestçe tayin edilece~i ilkesi esas alınmış-

tır.Bu duruma göre o/o lO'luk bir amortisman nisbeti tarafımız-

dan uygun mütalaa edilmiştir. 

Amortisman De~eri: 

l-T esis Bedeli 260.700.000, -TL 

2-Dekorasyoo ,Dü_zenlerne. vs. 17.000.000, -TL 
+ 

Amortisman De~eri 277.700.000,-TL 

Bu durumda o/o lo hesaplama ile yıllık amortisman tutarı 

· 27.770.000,- TL'dir. 

2- Sigorta 
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3-Bakım,Onarım 

Bu konuda,tesisin denizde bulunması ve yılda 1 kere 

yer de~iştirmesi dikkate alınmış ve toplam yatırım maliyetinin 

o/o 2'si esas alınmıştır.Buna göre 5.554.000,-TL'sı yıllık 

bakırR ve onarım gideri ile deplasman gideri dikkate alınmış-

tır. 

5.b.2-Değişken Giderler 

Burada genelde kabul edilen oran ,yemek gelirlerinin 

o/o 40'ının~ içki giderlerinin o/o 30'unun malzeme giderleri 

oldu~dur. 

Bu durumda a.şağıdaki giderler öngörül·müşt\:ir: 

ı-standart Giderler(657.ooo x o/o 40) 

2-Ekstra Giderler(l31.400 x o/o 30) 

5.b.3-Yarı Değişken Giderler 

l.Personel Giderleri 

+ 

262.800.000,-

39.420.000;-

302.220.000,-

Bu giderlerde üç yıldızlı otel işletmeciliğine 

gerekli kalifiye personel ücretleri ~az al~ak suretiyle 

hesaplanmıştır. 

···~"~·:::_-. 

Toplam personel giderleri 

- xlvi -
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ÜNVANI ADET YILLIK BRUT ÜCRET TOPLAM UCRET 

Genel Müd Ur 1 3.000.000 3.000.000 

Genel Müdiir Yar d. 2 1.500.000 ı.soo.ooo 

l-1uhaseoo Müdürü ı 1.100.000 ı.ıoo.ooo 

İdari Memur lO 600.000 6.000.000 

Teknik Eleman 5 soo.ooo 2. soo. (X)() 

Di~er .Personel 60 400.000 24. 000. oo::> 
+ 

Toplarn Personel Gider i 39.600.000 

2- ~lima,Su,Elektrik,Enerji Giderleri 

Bu konuda tesisin özelli~i nedeniyle de~işken 

giderlerin o/o lO'u olan 30.222.000,-TL esas alınmıştır. 

3-Reklam,Acentalık Giderleri 

Özellikle döviz girdilerinin sa~lanması bakımından 

yurt dışı reklam ve acentalık faaliyetleri esas alınmalıdır. 

Bu cümleden olmak üzere loo.ooo.ooo,-TL reklam,broşür 

ve kampanya giderleri esas alınmıştır. 

Aca~talık komisyonu olarak o/o lO dikkate alınır ve 

kapasitenin o/o 40'ının acentalar vasıtasıyla ~azarlandı~ı 

dikkate alınırsa: 

657.000.000 x o/o 40 

262.800.000 x o/o lO 

- xlvii -
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T A B L O - 3 
==========::%;=--==:::: . 

TAHMİNİ GELİR-GİDER TABLOSU (000 MilyOrı TL) 

GİOERLER.••••••••••••••••••• 534.423 

Malzeme,Temel Alım 302.220 

Reklam ,Tanıtım 100.000 

Personel 39.600 

Enerji 30.222 

Amortisman 27.770 
M ..... Acentalar Payı 26.280 
~ ...... 

Bakım ,Onarım 5.554 ...... 
1 

Sigorta 2. 777 
+' •. -

534.423 

1 

~ 

~ 
GELİRLER •••••••••••••••••••••••••• 788.400 ~ 

standart Gelirler 

Ekstra Gelirler 
+ 

Bilanço Karı 

o/o 40 Kurum.verg. 

NET KAR 

657.000 

131.400. 

788.400 

253.977 

101.509,8 

152.467,2 

'· 

.·-.,"""',., 

-m ....._,. 

. ~~· 
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6- SONUÇLAR 

6.a) Yatırım herhangi bir döviz çıkışJna neden olmadan 

gerçekleşmektedir 

6.b) Yatırım süresi 2-3 ay gibi çok kısa bir süredir.Bu 

süre sabit turistik yatırımlarda ortalama 3 senedir. 

6.c) Yatı·rı.m Ulkenin turistik yatak sayJ.sına derhal 600 

yatak ve yan tes.isler eklemektedir~ 

6.d) Yurt içinde 400.000.000,-TL malzeme alımı ve reklam, 

ve komisyon hizmetlerinde katma de~er yaratmaktadır. 
t 

6.e) Toplam 69 kişiye iş imkanı yaratmaktadır. 

6. f) 101;. 509.800 ,-TL kurumlar vergisi ödeme imkanJ. do~aktadı:: 

6.g) Net,l52.467.200,-Tl kar öngörülmektedir. r 
6.h) Kurulacak şirket,bu tesisin gayrısafi bası ının · 

yaklaşık o/o 25 karşılı~ı olarak yıllJ.k 75 .ooo,

ABD Doları döviz girdisi taahhüdünde bulunmaktadır. 

- xlix-

./ .. 



1 

~ 
ı 

ı 
1 

~ 
~ 
ı. . 

.... Y::."·,·;_c ı N01ET .. 
ll:· t- ......... ~· .. ~ 1 , ... ) • 
.-:~-, 1' 
(.. ~';.:!··.c C,., C.· N•· 

•el ll (,~ :-.? • neefttat. .. 

ZARBUN MA:RİNE TURİZM 

ANA SÖZLEŞMESi 

EK-7 

KURURU Ş 

:: --=-------------! . ' 
ı t ,. , . r: . ... 

"\ 

Msdde:l-Aşa~ıda adları soyadları,uyrukları ve ikam~tgahları yazılı 

kurucular arasında Türk Ticeret Kanununun ani kuruluş hükümlerine 

göre bir anonim şirket k1ırulmuştur. 

1-Khalil Abdulkarim Abdullah Elias,(ZAED Contr2ctıng-Engineerıng) 

Suudi Arabistan taabiyetinde,Prens Abdur Al Ralıman Caddesi, 

Al Khobar-Suudi Arabistan. 

2-E:rdinç Zarbun,T.C taabiyetinde,Muallim Naci Caddesi No:l09/8 

Ortaköy-İstanbul 

3-Rıza Tanju Zarbun,T.C taabiyetinde Muallim Naci Caddesi No:l09/8 

OrtakGy-İstanb 11 1 

4-Sami Mehmet Zarbun,T.C tacı.biyetinde,Muallim Naci Caddesi NQ:l09/ 

Ortaköy-İstanbul 

5-Saime Ayşe Zarbun,T.C taabiyetinde,Muallim Naci Caddesi No:l09/8 

Ortaköy-İstanbul · 

6-Recep Ve_y~~l Cerikçioğl u, T. C taa biyetinde Kuyu Sokak Güneş Apt. 

N0:3/7 Kadıköy-İstanbul 

Unvanı 

Madde:2-Şirketin ünvanı,Zarbun Marine Turizm işletmeciliği Anonil 

Şirketi'dir. 

MAKSAT VE KONU 

Madde:3-Şirket1.n başlıca amacı "BAYADH" adıyla tescilli turistik 

yüzer otel yatırımını ve bu turistik yüzer otel tesisini tamamla-

tf 
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yıcı ek turistik tesis y~tırıml~rını gerçekleştirmek,bu tesi•leri 

işletmek,yönetmek ve konusuyl~ ilgili diğer tUm yatırımları yap-

mak tır. 

Bu genel ~macını gerçekleştirmek Uzere şirketin sahip olduğu diğer 

~maç ve çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir. 

a-Turistik tesisler kurmak,kurulu tesisleri satın almak ve i~letmek. 

b-Seyahat acentası kurmak,kurulu acentaları satın almak,ve bu 

acentaları işletmek. 

c-Konusu ile ilgili olarak temsilcilik komisyonculuk ve acent•lık 

işlerinde bulunmak. 

d-Yat işletmeciliği,her tUrlU spor ve eğlende tesisleri kurmak ve 

işletmek. 

e-Konusu ile ilgili her tUrlU me~kul ve gayrimenkul haklar iktisap 

etmek,işletmek,kiralamak,kiraya vermek icabında al~ak ve satmak, 

başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehi-

ne ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde hertUrlU 

hakları iktisab etmek. 

f-6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik kanunundan yararlanmBk içir. 

her türlü teşebbüsü yapmak. 

g-Şirkef borçları için ipotek verebilir veya alacakları lehine 
i • 

ipotek alabilir. 

Es-.s mukavelenin tadili miihiyetinde olan işbu kararın alınab:!..lmesi 
( 

için önceden San~yi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacak-

tır. 

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ 

M~dde:4-Şirketin merkezi Muğla-Marm~ris'dir.Şirket s~n~yi ve Ticaret 

. .., 
.) 

]Wu; i~-s~t~':: -.. . / / 
11 . .· ' < . ( ;7)-) ----- .-

r;-.. .·· _; j .· 8~~,~~ 
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· Bak•mlığı 'na bi~gi vermek ş11rtıyla yurt içinde ve dışında şube aça-

bilir.Şirketin Istanbul'da bir şubesi vardır. 

i ŞİRKETİN SURESi . 

~adde:5-Şirketin s~resi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsız

dır.Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak ve ana 

sözleşme değiştirilmek. suretiyle kısaltılabilir. 

SERMAYE VE EİSSE SZNETLERİNİN NEV 1 İ 

Madde:6-Şirketin sermayesi 465.000.000.-TL kıymetindedir.Bu sermaye 

herbiri 500.000.-TL kıymetinde 930 hisseye ayrılmıştır. 

Bundan 652 hissesi 326.000.000.-TL Khalil Abdulkarim Abdullah Elias 

(ZAED Contractıng-Engineering), 325.325.000.-TL sı aYni, 675.000.-TL 

sı nakti sermaye, 

186 hissesi, 93.000.000.-'TL sı Erdinç Zarbun,Nakti sermaye, 

23 hissesi, 11.500.000.-TL sı Rıza/ Tanju Zarbun,Nakti sermaye, 

23 hissesi, 11.500.000.-TL sı S~mi Mehmet Zarbun,Nakti sermaye, 

~ 23 hissesi, 11.500.000.-TL sı Saime Ayşe Zarbun,Nakti sermaye, 

~ 23 hissesi, 11.500.000.-TL sı Recep Veysel Cerikçioğlu, Niılkti s ermaye,. 

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve Khalil Abdulkarim Abdullah 

Elias(ZAED Contractıng-Engineering) tarafından "Bayadh" turistik 

yüzer oteli,~armaris Asliye Hukuk Mahkemesinin Değişik İşler, 

··esas 1984/11 ve 1984/11 karar say~lı ve 8.2.1984 tarihli kararıyla 

Türk Ticaret Kanununun 303.maddesine göre tayin edilen bilirkişi 
( 

marifetiyle takdir edilen 325.325.000.-TL değerle,ayni sermaye cıarak 

konmuş ve bakiye nakti sermaye olan 139.675.000.-TL nın o/~5 i olan 

34.918.750.-TL sı nakten ödenmiştir. 
-

Geriye kalan dörtte tiq nakti sermaye yönetim kurulunca kararlaştırı~ 

lacak esas dairesinde peşin·veya taksitler halinde ödenmesi istenir. 

Bu husustaki ilanlar a~a sözleşmenin 12.ma,dde ~n: göre yapılır. 
/ / 

Hisse senetleri nama yazB~c~t~::~?~k~-~·~-~r~~L:t.,-;-.anununun ~04.mad~..:.--

·~lr'~/J' tUW/_,. !k;;fpç.~\~--j:~?--z>-
r.' · ~~ ,~, . ···1.·, r._. ' . ·>" / '··~j ,:'~,~ 
.' . /' - .. ·,,.. -:..::' 
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hlikmti mahfuzdur. 
- J 

Hisse senetleri 500.000.-TL lık küptirler halinde bastırılabilir. 

Sermayenin tamamı Bdenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi 

çıkarılamaz. 

YÖNETİM KURULU VE SURESİ 

Madde:7-Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk 

Ticaret Kanununun htikümleri dairesinde hissedarlar arasından 

seç·ilecek üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütü-

lür. 

İlk yönetim kurulu üyesi olarak, 

Rıza Tanju Zarbun,Erdinç Zarbun ve Recep Veysel Cerikçioğlu, 

seç·ilmişlerdir. 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok Uç yıl için seçilirler.İlk yönetim 

kurulu liyeleri bir yıl için seçilirler.Seçim sUresi sona eren 

yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. 

Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini herzaman değiş 

tirebilir. 
., 

ŞİRKETİ TEHSİL VE İLZAM-YÖNETİM KURULU UYELERİNİN GÖREV T.A.KSİHİ 

Madde:8-Şirketim yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuru

rihna aittir.Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve 

yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket 

ünvanı altına konmuş ve şirketi il zama yetkili kişinin imzasın{ 

taşıması gereklidir.İlk yönetim kurulu üyelerii ilk genel kurul 

toplantısına kadar seçilmişlerdir.Bu yönetim kurulu Türk Ticaret 

kanununun 319 maddesine gBre şu görev bölümünü yapmışlardır. 
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7 Rıza Tanju Zarbun-YBnetim Kurulu Başkanı ve murahhas aza. 

Erdinç Zarbun-Yönetim kurulu başkan vekili-Uye. 

'Recep Veysel Ç'erikçioğlu-üye • 

. MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ 

Madde:9-Genel kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse dışar

dan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer.Bunla

rın sayısı beşi geçemez.İlk murakıp olarak,ilk genel kurul 

toplantısına kadar T.C taabiyetinde Cumhuriyet caddesi No:4, 

Harbiye-İstanbul 2~resinde ikamet eden Nurettin Gezgin ~eçil~iştir. 

Murakınlar 1~rk Ticaret Kanununun 353-357 maddelerinde sayılan 

gört ~eri yapmakla y~kümlüdürler. 

GENEL KURUL 

Madde:lO-

a-Davet şekli:Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak topla

nırlar.Bu toplantıltira davette Türk Ticaret Kanununun 355,365, 

366,ve 368 maddel~ri hükümleri uygulanır. 

b-Toplantı vakti:Olağan gen.el kurul şirketin hesap devresi aonund-.n 

itibtiren üç ay içerisinde ve senede en .e: bir defa,.,olağanüstU ku

rullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hal_ ~de ve zamanlarda 

toplanır. l • 
. . 

c-Rey verme ve vekil tayini:olağan ve olağanüstü genel kurul to~ 

lantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir (· 

hisse için bir oyu vardır. 

Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedar-

lar veya hari9 t~n tayin edecekleri ve kil vcı.sı tr :-:ıyla temsil etti

rebilirler.Şirkete hissedar olan vekiller keno:.... ·•"-: ar·::ı..;.:ian başka 

-~ kullanmağa yet-
~-
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r Vekaletnamelerin şeklini Idare-Mec isi tayin ve ilan eder. 

d-Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı:Şirket genel kurul 

toplantılarında Türk ~caret Kanununun 369 maddesinde yazılı 

hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. 

Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk 

'ficaret Kanunu hükürüerine tabidir. 

e-Toplantı yeri:Genel kurullar şirketin yönetim merkezi veya 

şube binasında veya yönetim merkezinin veya şubesinin bulunduğu 

şehrin elverişli bir;erinde toplanır. 

TOPLANTILARDA KOMİS~ BULUN!<ASI 

Madde:ll-Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantı-

larında Si2.nayi ve 'I:Lca.ret B•.kanlığı komiserinin bulunması ve 

toplantı tutanakları~ı komiserih imza etmesi şarttır.Komiserin 

gıyabında yap~lacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar 

ve komiserin imzasını taşımıyan toplantı tutanakları geçerli 

·değildir. 

İLAN 

Madde :12-Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kimununun 37 .maddesinir:. 

4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin 

bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. 

Halıallinde gazete ya:.rınldnmadığı takdirde il~m· en yakın yerdeki 

gazete ile yapılır. 

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar.Türk 

Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve top-

la.ntı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması 

., 

/ 

.-· 
.. ..., ) 
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Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Ttirk 

Ticaret Kanununun 397 ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır. 

HESAP DÖN ElvJİ 

Madde:l3-Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ı 

ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.Fakat birinci hesap yılı 

şirketin kesin· olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin 

Aralık ayının sonuncu günü sona erer. 

KARIN TESBİTİ VE DAGITit'ıi 

Madde:l4-Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman be

delleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar 

hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerinden indirildikten 

sonra kal~n miktar safi karı teşkil eder,Bu suretle meydana gele 

cek kardanevvela %5 kanuni iht~yat akçesi ayrılır ve kalandan 

itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %10 

(yüzde on) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar 

çıkarılır,Geri kalari kısmı genel kurulun tesbit edeceği şekil 

.ve surette dağıtılır~ 

Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriile memur ve hizmetiilere 

ayrılacak miktarlar ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara 

dağıtılması kararıaştırılan ve kara iç~irak eden kuruluşlar~ 
• 

dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanununun 463.maddesinin ikinci 

fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince 1~0 kesilerek adi ihtiyJ_ · 

akçesine eklenir. 

İHTİYAT AKÇESİ 

Madde:l5-Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında 

lvi-

-- ---_________________________ ..ıııııı 
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�;J 1':f 6aret Kanununun 

lanır. 

466 ve 467 maddeleri hlikUmleri uygu-

KANUNİ HtiKU!-IT,EB 

Madde:16-Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ti

caret Kanunu hükümleri uygulanır. 
,.,, �,. 

JDamga Vergisi 
/ ;; 1:.�.-. 
. . - ):> .. � Madde :17-Bu ana sözleşme ile ilgili c:i. :w i i-, ., .. ,-_..., damga vergisi 

... ' \.. � 
\ �'-· . ! ' 

üç ay içerisinde ilgili vergi dairesin-�,.-� cektir. 

·-<���});.

Asalaten Rıza Tanju Zarbun 

ıVıtı Jt/,{ıj/ 
Vekaleten Avukat Ötıer Gören 

�,--·-· -- -
��· _:_� ____ :-=-�----

/ 

-;:_..: 

-·-
(Kl:ıalil Abdulkarım Abdullah Elias,Zaeci Contr.actıng-Engineering) 

Erdinç Zarbun,Sami r-'.ehmet Zarbun,Saime Ayşe Zarbun, 

Recep Veysel Cerikçioğlu vekilleri. 
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