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ÖNSÖZ
Devlet Planlama Teşkilatõ’nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, “İktisadi ve sosyal sektörlerde
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak,
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama
Teşkilatõ’na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek” üzere sürekli ve geçici
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir.
Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8.
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan’a yansõtacaktõr. Özel İhtisas
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi,
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr.
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile
bütünleşme amaçlanmaktadõr.
8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla,
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder,
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ’nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ
dilerim.
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GİRİŞ
Dünyada değişen turist talebine uygun büyük bir potansiyele sahip bulunan Türkiye, artõk
sõradan bir turistik varõş noktasõ olmaktan çõkõp, bütün varlõk ve kurumlarõyla Akdeniz ve
Avrasya’nõn en önemli bir turizm ülkelerinden biridir.
Deniz, güneş, kum gibi geleneksel turizm denince akla ilk gelen üç unsur açõsõndan
bakõldõğõnda, Akdeniz’de sõradan bir ülke konumunda olan Türkiye, tarih, kültür, sanat, doğal
güzellikler, gastronomi, folklor, sõcak ve sevecen insanlarõ söz konusu olduğunda, aynõ
coğrafyada eşsiz bir üstünlüğe sahiptir. Diğer bir deyişle Türkiye 21.inci yüzyõlõn farklõ renk ve
tadlar arayan, değişen turist profilinin talep ettiği tüm özellikleri barõndõrmaktadõr. Ülkemizin
bu eşsiz potansiyelini, sürdürülebilirlik özelliğini gözardõ etmeden, turizmin hizmetine
taşõyabilmek, ciddi, bilinçli ve bilimsel çalõşma ve planlamayõ gerekli kõlmaktadõr. Ekonomik,
sosyal, kültürel, çevresel gelişmelerin izlenmesi, dõş dünya ile verimli ilişkiler, turizm
varlõklarõnõn rasyonel kullanõmõ ve turizm gelirlerinin maksimizasyonu ancak turizmde etkin bir
planlama ile sağlanabilir.
Tüm bu çalõşmalar kamu ve sivil insiyatifin ortaklõğõ ile yürütülmelidir. Günümüze değin
tanõtõm, nitelik ve niceliğin saptanmasõ, planlama ve benzeri tüm fonksiyonlarõ tek başõna
yürüten kamu otoritesi, artõk bu işlevleri sivil insiyatifle ortaklaşa yürütmelidir.
Bu dönüşümü sağlama sorumluluğunu üstlenmiş bugünün tüm sektör yöneticileri (siyasi
irade, turizm bürokrasisi ve sektör kuruluşlarõ) sivil yerel insiyatifin itici gücünü doğru formüle
eden bir yapõlanmayõ geciktirmeden hayata geçirmek zorundadõr.
Bir parçasõ olmayõ hedeflediğimiz Avrupa Birliği ilkeleri bağlamõnda da, sivil insiyatiflerin
önemi, sivil toplum örgütlerinin ağõrlõğõ, tüm politikalarõn oluşumu ve yönlendirilmesinde
etkilerini göstermektedir.
Artan rekabet ortamõnda, ülke geleceğinin en önemli ekonomik ve sosyal sektörü turizmde
seri kararlar alabilmek ve gecikmesiz uygulayabilmek için, zaman oldukça kõsadõr. Burada
doğru ilkelerle kurgulanmõş bir plan sürecinin sektöre öncülük etmesi kaçõnõlmazdõr.
Planlama sürecinde güçlü yerel sivil insiyatiflerin aktif olarak yer almasõ amaçlanmaktadõr.
Öte yandan ülkesel ve yerel boyutta sivil insiyatif oluşturmak sorumluluğunu üstlenen sektör
kuruluşlarõ, vizyon geliştirmek ve kamu işbirliği içinde uygulanabilir projeler üretmek
zorundadõr. Bu noktada yerel envanterin saptanmasõ, yerel değerlendirme ve yerel tanõtma
için projeler geliştirilmelidir. Bu projelerin üretiminde, merkezi yönetimden tabana yöneltilen
şekilde değil, tabandan merkeze yönelen bir sistem ile oluşturulmasõna özen gösterilmeli ve
yerel sahiplenme esas alõnmalõdõr.
Turizmin çok yönlü ve dinamik bir endüstri ve hizmetler sistemi olmasõ, sektörle ilgili
geliştirilecek plan ve politikalarda devletin ilgi ve desteğini gerekli kõlmaktadõr.
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Turizm sektöründeki unsurlarõn ülkesel ve yerel boyutta bir bütünün ayrõlmaz parçalarõ olduğu
gerçeğinden hareketle, sivil insiyatiflerin güçlenebilmesi ve etkinleşebilmesi için gerekli yasal
yapõnõn oluşturmasõnda ve uygulanmasõnda Kamu yönetiminin etkin bir rol üstlenmesi
gerekmektedir.
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Turizm Özel İhtisas Komisyonu, 14 Aralõk 1999 tarihinde
oluşturulmuş ve komisyon çalõşmalarõnõ;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
alt

İşletmecilik-Konaklama-Ulaşõm,
Yatõrõm-Teşvik-Altyapõ- Çevre,
Tanõtõm ve Pazarlama,
Eğitim-Kalite-İstihdam,
Yasal Düzenlemeler Ve Avrupa Birliği İle İlişkiler,
Deniz Turizmi,
komisyonlarõyla yürütmüştür.

VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõklarõ çerçevesinde kurulan ve görevini tamamlayan
Turizm Özel İhtisas Komisyonu’nun seçkin üyelerine, bu raporun hazõrlanmasõndaki katkõlarõ
için teşekkürlerimi sunarõm.
Ankara, 10 Ağustos 2000
Tavit KÖLETAVİTOĞLU
Turizm Özel İhtisas Komisyonu Başkanõ
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GENEL DEĞERLENDİRME
Turizm sektörü, Türk insanõnõn refahõnõn yükseltilmesi ve Türkiye’nin kalkõnmasõnda giderek
daha fazla rol oynamaktadõr. Turizmde daha hõzlõ büyüme, daha fazla istihdam, daha yüksek
rekabet gücü ve daha yüksek turizm geliri belirli şartlarõn yerine getirilmesine bağlõdõr. Bu
durumda yatõrõm, teşvik, altyapõ, çevre, yasal düzenlemeler, tanõtõm, pazarlama, işletme,
eğitim, kalite, AB ile ilişkiler gibi unsurlar turizm hedeflerine ulaşmada kilit öneme sahiptir. Bu
unsurlar sistemin ayrõlmaz parçalarõdõr ve birbirlerini etkilemektedirler. Bu nedenle en kõsa
zamanda hazõrlanmasõ gerekli Turizm Master Planõ süreci kapsamõnda bir bütün olarak ele
alõnmalarõ ve mevcut eksikliklerin eş zamanlõ olarak giderilmesi önem taşõmaktadõr.
Dünya turizm trendlerinde gözlenen değişimler şöyle özetlenebilir:
Yenilik ve çeşitlilik talebi artmaktadõr. Deniz, kum, güneşten oluşan talebin yerini kültür, tarih,
sağlõk, kongre, yatçõlõk, eğlence, heyecan motifleri almakta, kõyõ turizminin yerine tüm
ülkenin, sezonluk seyahatler yerine yõlõn tümüne yayõlan turizm hareketi gelişmektedir.
Uzun mesafeli deniz aşõrõ seyahatlerde artõş görülmektedir.
Tüketicinin bilgilendirilmesi ve korunmasõ, artõk evrensel değer ve sistemlere bağlanmakta,
kalõcõ ve dengeli bir turizm gelişimi için tüketicilerin sürdürdüğü kampanyalarõn etkisi
artmaktadõr.
Destinasyon seçimi ve rezervasyon sürecinde internet hõzla önem kazanmaktadõr.
Turizmin ekonomik, sosyal kültürel ve ekolojik etkileri üzerinde daha yüksek bilinç ve
duyarlõlõk egemen olmakta, parasõ ve zamanõ daha fazla, zor tatmin olan, meraklõ ve seçici
turist kitlesi önem kazanmaktadõr.
Gelişen turist yapõsõyla birlikte kalite, saniter altyapõ, çevre, konukseverlik beklentileri
artmaktadõr.
Bu süreçte, dünya turizmindeki değişimleri Türk turizmine aktaracak projeler kilit öneme
sahip bulunmaktadõr.
Bu projelerin başõnda Turizm Master Planõ gelmektedir. Turizm Master Planõ, turizmde ürün
çeşitliliğine gidilmesi, önceliklerin saptanmasõ, uygulamanõn mekan ve zamana yayõlmasõ ve
bu süreç içinde yer alacak aktörlerin tanõmlanmasõ, fonksiyonlarõnõn belirlenmesinde yol
gösterici olacaktõr. Master plan ile turizmde bölgesel insiyatifin güçlendirilmesi
desteklenecektir. Bu noktada yerel envanterlerin yapõlmasõ, değerlendirilmesi ve yerel tanõtõm
için proje geliştirilmesi önem kazanmaktadõr.
Türk turizmi, Akdeniz çanağõnda tesislerin fiziki kalitesiyle uluslararasõ standarda en üst
seviyede ulaşmõştõr. Ancak “Varõş Noktasõnda Toplam Kalite” kavramõnõn geliştirilmesi ve
yerleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadõr. Turizm bölgelerindeki ekonomik yapõnõn, sivil yerel
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insiyatifin, halkõn ve bireylerin sektöre sahip çõkmasõ sağlanmalõ, bu yönde gerekli bilinç
yaratõlmalõ, turizm yöresi belediyeciliği geliştirilmelidir.
Sektörde hizmetler zincirindeki kalite standardõnõn genelde düşük olmasõ, rekabeti engelleyen
önemli faktörlerden biridir. Düşük fiyatlara rağmen talep yetersizliğinin temel nedeni, arz
edilen turizmin talep edilen turizm olmamasõdõr.
Türk turizminin acilen gereksinim duyduğu değişimlerden bir diğeri de yeniden yapõlanmadõr.
Dünya turizminde değişen talep yapõsõ Türkiye’ye büyük avantaj sağlamõştõr. Geleneksel
deniz, kum, güneş odaklõ talep yapõsõndan, geniş bir yelpazeye yayõlan ve birçok değişik
unsuru içeren talep yapõsõna geçiş, Anadolu’nun sektöre sağladõğõ ortak kültür mirasõ arzõ ile
örtüşmektedir. Bu noktada turizmdeki mevcut idari yapõnõn yetersizliği kendini
göstermektedir. Merkez ağõrlõklõ bir yönetim şekli yerini, sivil toplum örgütlerinin yerel insiyatif
kullandõğõ bir yönetim tarzõna bõrakmalõdõr. Bu konudaki çağdaş yapõlanmanõn esaslarõ ve
işbölümü saptanõrken, devletin koordinasyon sağlama, standart belirleme ve denetleme
işlevlerini yerine getiren, diğer işlevlerini ise özel sektör meslek örgütlerine devreden bir
yapõya kavuşturulmasõ gereği dikkate alõnmalõdõr. Turizmde sivil insiyatifin ağõrlõk kazanmasõ,
yurtdõşõ sivil örgütlerle yakõn ilişkilerin kurulmasõnõ, dolayõsõyla ülke tanõtõmõ ve pazarlamasõnda
önemli adõmlarõn atõlmasõnõ sağlayacaktõr.
Türk turizminin en büyük eksikliklerinden biri olan tanõtma konusunda yapõlmasõ gereken
işlerin başõnda, turizm sektörünün ekonomik, sosyal, politik öneminin kamuya ve kamuoyuna
anlatõlmasõ gelmektedir. Turizmde gerekli adõmlarõn atõlmasõnda tüm kesimlerin sektör
konusunda bilinçlendirilmesine ihtiyaç vardõr. Tanõtma konusunda kamu ve özel sektör birlikte
çalõşmalõdõr. Tanõtma ülke imajõ ve sektörel tanõtma olarak iki temel kavramla ele alõnmalõdõr.
Ülke imajõ, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik ve yönetimsel boyutlarõyla Türkiye
imajõnõn geliştirilmesini ifade eder. Ülke imajõ konusunda örgütlenme ve kaynak yaratma
fonksiyonlarõ ağõrlõklõ olarak kamunun sorumluluğunda olmalõdõr.
Tanõtmanõn diğer kolu olan sektörel tanõtma, sektörel bazda turizm ürününün geliştirilmesini
ve ülkeye yönelik turizm talebini arttõrmayõ hedeflemektedir. Sektörel tanõtma kendi içinde
ikiye ayrõlmaktadõr. Bunlardan ilki Türkiye’nin toplam turizm varlõğõnõ ve potansiyelini ortaya
koyan sektörel tanõtmadõr. Burada sivil insiyatif ağõrlõklõ olarak söz sahibidir.Sektördeki sivil
toplum kuruluşlarõ, meslek örgütleri, yerel yönetimler ve ticari birimler ortak sorumluluk ve
katkõya sahiptirler. Sektörel tanõtmanõn ikinci unsuru ise, turistik yöre ya da ürün bazlõ
tanõtmayõ hedef alan bölge+ürün tanõtmasõdõr. Sektördeki ticari birimler kendilerini tanõtõrken
ülkeyi ve bölgelerini de tanõtmõş olmaktadõrlar.
Ülke imajõ ile ilgili politika ve strateji, kamu, üniversite ve özel sektörün oluşturacağõ Ulusal
Tanõtma Konseyi tarafõndan belirlenmelidir. Sektörel tanõtma ise özel sektör ağõrlõklõ olarak,
kamu+sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulacak kurul tarafõndan
üstlenilmelidir.
Avrupa Birliği’ne uyum sektörün önemli konularõndan biridir. Avrupa Birliği, turizmi Avrupa
kimliğini oluşturma açõsõndan son derece önemli bir katalizör olarak görmekte, bu nedenle

4

http://ekutup.dpt.gov.tr/turizm/oik601.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu

yapõsal ve bölgesel fonlar kanalõyla sektördeki KOBİ’leri desteklemektedir. Tam üyelik
sürecinde olduğumuz bu dönemde, Avrupa Birliği’ne uyumda gerekli düzenleme ve yapõlanma
için eğitim ve koordinasyona ihtiyaç vardõr. Mevzuat uyumunun başarõya ulaşmasõ, merkezi
idare ve yerel yönetimler ile sivil toplum örgütlerinin uyum sürecine aktif katõlmalarõ ile
mümkün olacaktõr. Diğer yandan Avrupa Birliği’nin özellikle Akdeniz ülkelerindeki yatõrõm
projelerine sağladõğõ finansal destek programlarõ yakõndan izlenmeli, yerel ölçekte projelerin
geliştirilmesine önem verilmelidir.
SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE BEKLENEN TEMEL
GELİŞMELER
1990’lõ yõllar, dünya turizminin istikrarlõ olarak büyümeye devam ettiği, ancak rekabet
ortamõnõn giderek yoğunlaştõğõ bir dönem olmuştur. Doksanlõ yõllarda dünyada yõllõk ortalama
artõş oranõ, turist sayõsõnda % 4, turizm gelirlerinde ise % 7,2 olmuştur. Söz konusu artõş hõzõ
baz alõnarak yapõlan tahminler, Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Plan dönemi sonu olan 2005’te
dünyadaki turist sayõsõnõn 830 milyon kişiye, turizm gelirinin ise 700 milyar dolar civarõna
ulaşacağõnõ göstermektedir.
Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde Türk turizminin dünya pazarõndan elde ettiği pay
(hem turist sayõsõ, hem de turizm gelirlerinde) % 1,5 ile % 2 arasõndadõr. Ancak Türk
turizminde büyüme hõzõ dünya ortalamasõnõn üstündedir. Sekizinci Plan dönemi sonunda Türk
turizminin dünya turizminden alacağõ payõn, hem turist sayõsõ hem de gelirlerde % 2’nin
üstüne çõkarak % 2,2’ye ulaşacağõ tahmin edilmektedir. Bu durumda Türkiye’nin 2005 yõlõnda
18 milyon yabancõ turisti ağõrlayarak, 16 milyar dolara yakõn gelir elde etmesi beklenmektedir.
Yabancõ turist sayõsõndaki artõş yanõnda, yerli turist hareketinin de önümüzdeki plan dönemi
içinde önemli oranda canlanacağõ beklenmektedir. Halen Bakanlõk belgeli konaklama
tesislerinde toplam gecelemelerin 2/3’ü yabancõ, 1/3’ü ise yerli turistler tarafõndan
gerçekleştirilmektedir. İç turizm potansiyelinin tesislerde konaklama talebini artõrmasõ,
konaklama kapasitesinin de artmasõnõ etkileyecektir.
YATIRIM
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ sonunda ulaşõlacak turist talebinin, halen 350 bin olan
Bakanlõk belgeli konaklama kapasitesini 640 bin dolayõna yükseltmesi hesaplanmaktadõr.
Önümüzdeki 5 yõl içinde 300 bine yakõn yatağõn sisteme girmesi mümkün gözükmemektedir.
Her ne kadar 1.200 tesis ve 230 bin yatak için yatõrõm belgesi alõnmõş ise de, bu tesislerden
çok azõnõn 8. Plan dönemi içinde tamamlanacağõ tahmin edilmektedir.
Turizm yatõrõmlarõ için sağlanan teşviklere 90’lõ yõllarõn ikinci yarõsõndan itibaren getirilen
kõsõtlar nedeniyle, işletmeye açõlan yatak sayõsõnda önemli ölçüde azalma olmuştur.
Turizm, düşük maliyetli döviz girdisi ve istihdam sağlamasõ, nitelikli işgücü talep etmesi
nedeniyle ekonomik olarak, dünya barõşõna katkõ sağlamasõ nedeni ile de siyasi olarak bir
makro sektördür. Buna karşõn turizm yatõrõmlarõ, normal koşullarda geri dönüşü uzun yõllar
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alan, sermaye/hasõla oranõ yüksek, siyasal, sosyal, doğal ve ekonomik olaylara son derece
duyarlõ ve kõrõlgan, dolayõsõyla girişimciler için riskli yatõrõmlardõr. Bu nedenle bütün dünyada
turizm yatõrõmlarõ özel şekilde teşvik edilmekte, turizmde gelişmiş ülkelerde dahi teşvikler
õsrarla sürdürülmektedir.
Türkiye, turizm yatõrõmlarõnda verimli teşvik mekanizmasõnõ 1985-91 yõllarõ arasõnda
uygulamõştõr. Söz konusu dönemde turizm yatõrõmlarõ uzun vadeli, düşük faizli krediler ve hibe
türü nakdi teşvik ile desteklenmiştir. Bugün dünya standartlarõnda olmalarõ ile öğündüğümüz
konaklama tesislerimizin büyük bölümü 1985-91 arasõnda uygulanan teşvik sisteminin
ürünüdür.
Şu anda dünyada turizm yatõrõmlarõ için uygulanan teşvikler, ağõrlõklõ olarak faiz sübvansiyonlu
uzun dönemli krediler ve nakdi teşviklerden oluşmaktadõr. Bu yaklaşõm ülkemizde de
benimsenmelidir.
Turizm yatõrõmlarõna yabancõ sermayenin çekilmesi büyük önem taşõmaktadõr. Bu nedenle
enflasyonu düşürme çabalarõ ile birlikte enflasyon muhasebesinin uygulanmasõ ve
yabancõlarõn Türkiye’de mülk edinmelerinin kolaylaştõrõlmasõ uygun olacaktõr.
Son yõllarda azalan arazi tahsisleri şeffaf ve objektif kriterlere dayalõ bir sistem dahilinde
devam etmeli, tahsis edilen arazilerdeki yatõrõmlarõn 3 yõl içinde tamamlanarak işletmeye
açõlmasõ şartõ konmalõdõr.
Turizm tesislerinin en fazla 7 yõlda bir modernize edilmesi kaçõnõlmaz bir gereksinimdir.
Modernizasyon ve yenileme yatõrõmlarõnõn uygun faizli kredilerle desteklenmesi
gerekmektedir.
Türkiye’nin mevcut yatak kapasitesinin 2/3’ü sahil turizmine dönük olarak kõyõ şeridinde
toplanmõştõr. Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayõlmasõ kapsamõnda termal ve
sağlõk turizmi, kültür turizmi, kongre turizmi, dağ ve yayla turizmi, kõş turizmi, üçüncü yaş ve
gençlik turizmi, yat ve deniz turizmi yatõrõmlarõna gereksinim duyulmaktadõr.
ALTYAPI VE ÇEVRE
Fiziksel büyümeye paralel olarak altyapõnõn aynõ oranda gelişmeyişinin doğurduğu sorunlarõn,
turizm sektörünü olumsuz yönde etkilediği özellikle Batõ Akdeniz’in gelişmiş turizm ülkelerinde
yaşanan örneklerle sabittir.
Atõk su, arõtõlmõş suyun derin deniz deşarjõ, katõ atõklar, temiz su gereksinimi, elektrik
enerjisinde yaşanan sõkõntõlar, karayollarõnõn iyileştirilmesi, turizm alan ve merkezlerine yakõn
yeni havaalanlarõnõn açõlmasõ mevcut altyapõ sorunlarõnõn başlõcalarõdõr.
Turizm alanlarõnda altyapõ yatõrõmlarõnõn finansmanõ, özel sektör ile devletin belli oranlarda
katõlõmõyla gerçekleştirilmelidir. Altyapõ tesislerinin işletilmesi özel sektör ile kamunun temsil
edildiği altyapõ birliklerine verilmelidir. Böylece ATAK benzeri projelerin oluşturulmasõ, bu
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projelerin yurtdõşõ finans imkanlarõndan yararlanmasõ ve projelerin hayata geçirilmesi ivme
kazanmõş olacaktõr.
Turizm bölgelerindeki aşõrõ yoğunlaşma, sahillerdeki turistik beldelerde aşõrõ yapõlaşmaya
neden olmaktadõr. Bu yapõlaşmanõn ana nedenlerinden biri turizmin yöre ekonomisine
getirdiği canlõlõk sonucu iç göçün, dolayõsõyla da konut talebinin artmasõ, diğeri ise, tatil amaçlõ
ikinci konutlardaki artõşlardõr. Her iki konut türündeki artõş, ayrõca beraberinde ciddi altyapõ
sorunlarõnõ da getirmektedir.
Aşõrõ yapõlaşmanõn bir diğer sebebi de, yerel yönetimlerin rant amaçlõ yapõlaşmayõ artõran imar
planõ değişiklikleridir. Turizm yörelerindeki yerel yönetimlerin imar planõ yapma ve uygulama
yetkileri yeniden düzenlenmelidir.
Tüm bunlarõn ötesinde, çevreyi korumak ve yeni kirlenmelere neden olmamak için ülkesel ve
bölgesel fiziki gelişme planlarõ hazõrlanmalõdõr. Bütün sektörler bu fiziki plan kapsamõ içinde
değerlendirilmeli ve buna uymalarõ sağlanmalõdõr.
İŞLETME
Türk turizminde Bakanlõk belgeli konaklama işletmelerinin yõllõk ortalama doluluk oranlarõ ve
fiyatlarõ olmasõ gerekenin altõndadõr. İşletmeler, en önemli sorunlarõnõ etkin pazarlama ve
tanõtma eksikliği olarak görmekte, tanõtma ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerin teşvik
edilmesini talep etmektedirler. Bu bağlamda, turizm gelirinin en az % 2’sinin tanõtmaya
harcanmasõ zorunlu gözükmektedir.
İşletmelerin sektörel dõş ticaret tipi örgütlenmeye gitmeleri ve uluslararasõ franchising
sistemine katõlmalarõ pazarlama imkanlarõnõn geliştirilmesi açõsõndan önemlidir.
Küçük ve orta boyutlu turizm işletmelerinin KOBİ kapsamõna alõnmasõ, sanayi kolundaki
KOBİ’lere tanõnan teşviklerin turizm sektörüne de yansõmasõna imkan verecektir.
Diğer yandan, seyahat acentalarõna sağlanan Eximbank kredilerinin turizm işletmelerine de
verilmesi ve bu tür kredilerin işletmenin modernizasyonu için kullanõlmasõ önemli bir
darboğazõn aşõlmasõnda rol oynayacaktõr.
Turizm sektöründe hizmet veren işletmelerin içinde bulunduklarõ mali koşullarõn, Türkiye’nin
yakõn rakipleri ile eşit düzeye getirilmesi rekabet açõsõndan gereklidir. Örneğin birçok ülke
turizm sektöründe, standart KDV oranõnõn yarõsõ, hatta üçte biri kadar bir oranõ
uygulamaktadõr. Buna Türkiye’ye girişte alõnan ayakbastõ paralarõnõn yüksekliği eklenince,
fiyat açõsõndan rekabet düzeyi düşmektedir.
Turizm işletmelerinin mali yapõsõnõ sarsan bir diğer önemli unsur da, TL’nin aşõrõ
değerliliğinden kaynaklanmaktadõr. Sektörün gerçekçi kur politikasõna ihtiyacõ vardõr.
Turizm işletmelerinin ülkeye döviz getiren ihracatçõ kuruluş, hizmetlerinin de döviz getirici mal
ve hizmet kapsamõna alõnmasõ, turizme ihracat sektörünün kullandõğõ desteklerden
yararlanma olanağõ sağlayacaktõr.
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Turizm işletmeleri için iç turizm desteği, yüksek sezon harici dönemlerde kullanõlan bir dolgu
malzemesi olmak yerine, kalõcõ ve sürekli bir talep unsuru haline gelmelidir. Bu bağlamda
Türk halkõnõn gelir düzeyinin yükselmesi ile tatil kredisi uygulamasõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ önem
arzetmektedir.
Turizm işletmelerinin sermaye piyasasõna açõlmalarõna engel bazõ unsurlarõn ortadan
kaldõrõlmasõ, tesislerin taze kaynak ihtiyacõna cevap verecektir.
Türk turizminin gelişmesinde önemli katkõsõ bulunan özel sektör hava taşõmacõlõğõna, istikrarlõ
ve sağlam filolarõn oluşmasõ için destek verilmelidir. En başta sivil havacõlõk otoritesinin
kurulmasõnõ öngören yasa hazõrlanmalõdõr.
Turizmin en önemli parçalarõndan biri olan ulaşõm sektörü ölçek olarak büyültülmeli,
ihtiyaçlarõ uygun modellerle giderilmeli, eğitim ve hizmet kalitesi artõrõlmalõdõr. Taşõmacõlõk
sektörü, hukuki altyapõsõ düzenlenerek bir an önce kurumsallaşmalõ, ihtiyaçlara göre
planlanan yatõrõmõnõ yapmalõdõr.
EĞİTİM
Bir ülkenin turizm sektörünün geleceği, sunduğu hizmetlerdeki kaliteye bağlõdõr. Turizmde
kalite doğrudan eğitimin bir fonksiyonudur. Ancak sektör, teknik anlamda eğitim talep
etmemektedir.
Turizm eğitimi ve kalitesinde sertifikasyon anahtar kelimedir. Sertifikasyon, mesleki eğitimde
standardizasyonu, değerlendirmenin devlet ve sektör tarafõndan ortaklaşa yapõlmasõnõ,
uluslararasõ kriterlere göre verimlilik ve iş kalitesinin gelişmesini ve istihdam için gerekli olan
beceri düzeyinin belirlenmesini sağlamaktadõr. Mesleki niteliklerin belgelendirilmesi için
düzenleme yapõlmalõ, sektörde doğrudan veya dolaylõ hizmet veren personelin tamamõ belge
sahibi olmalõ ve kendi meslek kuruluşu tarafõndan denetlenmelidir.
Türkiye’deki turizm eğitim sistemi, daha çok sayõda ara eleman yetiştirmeye programlanmalõ,
yanlõş yerlerde ve vasõflarda açõlmõş YÖK’e bağlõ birçok okul kademeli olarak azaltõlmalõdõr.
Yerel yönetimler turizmin gelişmesinde en etkin güçlerden biridir. Yerel yönetimlerin
hizmetlerinde kaliteyi artõrõcõ yönlendirmeler yapmalarõ bu açõdan önemlidir. Turizmde
doğrudan hizmet veren meslek gruplarõnõn kalite anlayõşõna ulaşmasõ sağlanmalõ, toplum
bilincinin oluşmasõ için yaygõn eğitim programlarõ yapõlmalõ, özellikle medyanõn bu konularõ
işlemesi özendirilmelidir.
Diğer yandan, turizmde eğitim görmüş elemanlarõn işsizliği, iş devir hõzõnõn yüksekliği, büyük
kent işletmeleri dõşõnda istihdamõn mevsimsel özellikte olmasõ sektördeki işgücünün
sorunlarõdõr. Turistik tesislerde eğitilmiş eleman çalõştõrmak yerine, düşük ücret nedeniyle
vasõfsõz işçiler tercih edilmekte, stajyer öğrenciler ise ücretsiz çalõştõrõlmaktadõr. Turizmin
istediği nitelikte insangücü yetiştirilmesi ve çalõştõrõlmasõnda özel sektörün katõlõmõ mutlaka
sağlanmalõdõr.
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TANITMA VE PAZARLAMA
Tanõtma ve pazarlama; kar maksimizasyonu, yönetişim, bölgesel tanõtõm ve pazarlama,
bürokrasi minimizasyonu, baştan yapõlanma, çeşitliliğin kucaklanmasõ, güneş+turizm
etkinlikleri, değişen değerler, ürün kalitesi, iklim değişikliği, yaşayan kültür, toplam kalite
yönetimi, toplam turizm ürünü, risk yönetimi gibi temel kavramlar üstüne oturtulmuştur.
Tanõtma ve pazarlamada temel amaç, turizm gelişiminde turizm gelirinin maksimizasyonu
sürecinde yönetişim ilkesine sadõk kalmaktõr. Ana hedefler, nitel ve nicel özelliktedir. Ağõrlõk
nicel hedeflerden ziyade, nitel hedeflerdedir. Nitel hedefler, tarihi ve doğal değerleri, kültürel
ve sosyal dokuyu dikkate alarak turizm gelişimini sağlayõp, kalitesi yüksek varõş noktalarõnõn
geliştirilmesidir. Nicel hedefler ise, 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ’nõn ilk yõllarõnda mevcut yatak
kapasitesini daha iyi kullanmaktõr.
Türkiye’nin genel tanõtõmõ yanõnda, turizm tanõtõmõnõn yürütülmesinde koordinasyon, kaynak
kullanõmõnda rasyonellik, kampanyalar arasõnda işlevsel bütünlük sağlanmalõdõr.
Ana pazar dilimini deniz, kum, güneşe gelen turist oluşturmaya devam ederken, kültür,
kongre, kurvaziyer, yatçõlõk ve sağlõk turizmi gibi alternatif turizm ürününü bölgelere göre
geliştirerek pazar dilimleri çeşitlendirilmelidir.
İletişim stratejilerinde rekabet üstünlüklerimiz en etkileyici biçimde ortaya konulmalõ, reklam
kampanyalarõ ve halkla ilişkilerde her türlü olanak ve yenilik, etkinlikleri üst düzeye çõkaracak
şekilde kullanõlmalõdõr.
Genel ülke tanõtõmõndan sorumlu birim olarak, kamu, üniversite ve özel sektör kuruluşlarõ
katõlõmõyla Ulusal Tanõtma Konseyi oluşturulmalõ, tanõtõm aracõ politika ve stratejiler bu konsey
tarafõndan belirlenmeli ve uygulanmalõdõr. Söz konusu tanõtma bütçesi, kurumlar vergisi veya
KDV gelirlerinin bir kõsmõndan meydana getirilmelidir.
Turizmde sektörel tanõtma ise, sektörde yer alan kamu ve özel sektör dernek, birlik, vakõf gibi
kuruluşlarõnõn bir araya gelmesiyle oluşturulacak kurul tarafõndan üstlenilmelidir. Ayakbastõ,
KDV gibi turizmden elde edilecek gelirlerin bir kõsmõ sektörel tanõtmanõn kaynağõnõ
yaratmalõdõr. Sektörel tanõtmada bölgesel zenginlikler envanterinin güncelleştirilmesi, hedef
kitle ve tüketici profillerinin belirlenmesi ve net tanõmõ, bölgesel kuruluşlarõn üstlenecekleri
pazarlama fonksiyonlarõnõn saptanmasõ, bölgesel ve merkezi yönetim entegrasyonu ve
koordinasyonunun sağlanmasõ önem taşõmaktadõr. Turizm ürününde imge oluşturulurken,
medeniyetlerin beşiği ve çeşitliliği, tesislerin yeniliği, konukseverlik, yaşayan tarih ve kültür
mirasõ, hizmet kalitesi, ülkenin ürün ve iklim çeşitliliği, toplumun mozaik yapõsõ
vurgulanmalõdõr.
Satõş geliştirme çalõşmalarõ kapsamõnda, halkla ilişkiler, reklam, bireysel satõş, doğrudan ve
e-posta ile fiyat stratejilerinin kombinasyonu uygulamaya geçirilmelidir.
Türk turizmine dönük talep yaratõcõ çalõşmalardan bir birim kaynağõn esirgenmesi, onun çok
üzerinde gelir kaybõna neden olmaktadõr. Tanõtma harcamalarõ gider olarak değil, karşõlõğõ
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fazlasõyla alõnacak bir yatõrõm olarak algõlanmalõdõr. Türk turizmi, dünya normlarõna uygun
olarak bir önceki yõl elde ettiği turizm gelirinin % 2’sini genel ülke tanõtõmõna ayõrmalõdõr.
Yurtdõşõ turizm müşavirlikleri donanõmlõ ve güçlü bürolar haline getirilmelidir.
YASAL DÜZENLEMELER
Turizm sektörünün gelişiminde en önemli oluşumlardan biri olan yasal düzenlemeler ile kamu
ve özel kesimin örgütsel yapõlanmasõnda, kurumlar arasõndaki eşgüdümde önemli eksiklikler
görülmektedir.
Turizmle doğrudan ya da dolaylõ olarak ilgili otorite ve yasa sayõsõnõn çokluğunun yanõsõra,
yönetimin merkezi ağõrlõklõ olmasõ, karar sürecinin uzamasõna neden olmakta, bu durum
sektörün daha dinamik bir gelişim göstermesini engellemektedir.
Yerelleşme, politikada halkõn katõlõmõnõ genişleten, karar vermede yerel özerkliği arttõran itici
bir güç oluşturmaktadõr. Turizmle ilgili projelerin, merkezi idare tarafõndan tabana
yöneltilmesi yerine, tabandan merkeze yönelen bir insiyatif daha gerçekçi bir yaklaşõm
olacaktõr. Böylelikle beklentiler, sorumluluklar kazançlar daha geniş bir kitleye ulaşma imkanõ
bulacaktõr. Ancak söz konusu projeleri üretecek yerel toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin
güçlü ve bilinçli olmasõ vazgeçilmez ön koşuldur. Bu anlamdaki yerel insiyatifin ağõrlõk
kazanmasõ, yurt dõşõndaki yerel örgütlerle yakõn ilişkilerin kurulmasõnõ, dolayõsõyla turizm
tanõtõmõ ve pazarlamasõnda önemli adõmlarõn atõlmasõnõ sağlamõş olacaktõr.
Turizmden sorumlu kamu otoritesi, standartlarõ saptayan, izleyen, koordinasyonu sağlayan ve
güçlü denetim mekanizmasõna sahip bir yapõya kavuşturulmalõ, bu otoritenin temsilcisi Yüksek
Planlama Kurulu’nda yer almalõdõr. Diğer bakanlõklarõn turizmi etkileyecek yasal
düzenlemelerinde Turizm Bakanlõğõ’nõn ve örgütlenmesi büyük oranda tamamlanmõş turizm
özel sektörünün görüş ve önerileri dikkate alõnmalõdõr.
Turizm Bakanlõğõ Teşkilat Yasasõ bir an önce çõkarõlmalõ, özel sektörün kurumsal yapõlanmasõ
süratle gerçekleştirilmelidir. Halen yürürlükte bulunan, diğer kurumlarõn yetki ve
sorumluluğundaki yasa ve yönetmeliklerde mevcut turizmin gelişimini engelleyen unsurlar
kaldõrõlmalõ, eksiklikler tamamlanmalõdõr.
Turizm özel sektörünün, çağõn hõzla değişen ve gelişen şartlarõna uygun yasal yapõlanmasõ
tamamlandõktan sonra, bugün Turizm Bakanlõğõ’nõn bünyesinde bulunan bazõ yetkilerin
meslek örgütlerine devri gerekli görülmektedir.
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AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER
Avrupa Birliği 1990’larõn ikinci yarõsõndan itibaren Avrupa Birliği’ne özgü bir turizm politikasõ
belirlemeye yönelmiş, turizmin Avrupa kimliğini oluşturma açõsõndan anahtar rolü oynamasõ,
sektördeki KOBİ’lerin desteklenmesi, yapõsal ve bölgesel fonlar kanalõyla turizme yönelik
teşviklerin artõrõlmasõ kararlaştõrõlmõştõr.
1994-99 döneminde turizmin gelişmesine AB’nin Avrupa Bölgesel Kalkõnma Fonu
kapsamõndaki yapõsal fonlar yoluyla yaptõğõ 4,7 milyar Euro’luk mali katkõ, sektörün
faaliyetlerini yönlendirici rol oynamõştõr.
Tam üyelik sürecine girdiğimiz bu dönemde, Avrupa Birliği’ne uyumda gerekli düzenlemelere
ve yapõlanma için eğitim ve koordinasyona ihtiyaç vardõr.
Türkiye’nin AB üyeliğine adaylõk kararõ ile hizmetlerin serbest dolaşõmõnõn hukuksal
düzenlemelere bağlanabilmesi mümkün olacaktõr. Bu bağlamda Türk turizm sektörü AB
ülkeleri ile eşit hak ve yükümlülüklerle etkinliğini sürdürecektir.
Avrupa Birliği’nin özellikle Akdeniz ülkelerine yönelik işbirliği projeleri izlenmeli ve bunlar için
AB Komisyonu tarafõndan aday ülkelere de sağlanan finansal destekten yararlanma olanaklarõ
değerlendirilmelidir. Bu kapsamda KOBİ’ler önemli yer tutmaktadõr. Avrupa Birliği, KOBİ
tanõmõ içine turizm işletmelerini de almaktadõr. Türk mevzuatõndaki KOBİ tanõmõ yeniden
düzenlenerek, hizmet sektörünü kapsayacak şekilde AB mevzuatõna uyum sağlanmalõdõr.
DENİZ TURİZMİ
Deniz turizminin, dünya turizm pastasõndan önemli bir pay elde ettiği, müşterisinin harcama
düzeyinin ortalama turist harcamalarõndan çok daha fazla olduğu dikkate alõnarak, gerekli
altyapõ yatõrõmlarõnõn gerçekleştirilmesi, mevzuatõn kolaylaştõrõlmasõ, Deniz Turizmi Birlik
yasasõnõn yürürlüğe girmesi, deniz turizminin havaalanlarõ ve diğer taşõmacõlõk şirketleri ile
desteklenmesi önem taşõmaktadõr.
Türk bayraklõ ticari teknelerin yabancõ bayraklõ ticari tekneler ile olan rekabet sorunlarõ ile,
yabancõ bayraklõ ticari yatlarõn toplu taşõmacõlõk problemleri çözümlenmelidir.
Türkiye’nin 2001 yõlõna kadar yat bağlama kapasitesi 10.000 olmalõdõr. Yapõmlarõ karara
bağlanmõş marinalarõn sorunlarõnõn çözümlenerek inşaatlarõna başlanõlmasõ, uygun yerlerde
yeni marinalar için ihale açõlmasõ hedef olmalõdõr. Yat limanlarõ inşaatõnõn hõzlandõrõlabilmesi
için yeni bir özel onay kurumu tesis edilmelidir.
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
YATIRIM-TEŞVİK-ALTYAPI-ÇEVRE ALT KOMİSYON RAPORU
I. TURİZMİN DÜNYADAKİ DURUMU VE TÜRKİYE’NİN YERİ
Seyahat etmek, dinlenmek, eğlenmek, spor yapmak ve kültürlerini genişletmek insanlarõn
vazgeçilmez beşeri istekleridir. Bu istek turizm olayõnõn yaratõcõ unsurudur. İnsanlarõn çalõşma
saatlerini azaltarak kendilerine ayõrdõklarõ zamanõ arttõrmalarõ, tatillerini yõlõn belli bir
periyodundan çõkararak, yõlõn muhtelif zamanlarõna yayma çabalarõ ve ulaşõm araçlarõndaki
gelişmeler, dünyada turizm olayõnõn sürekli gelişeceğinin ifadesidir.
Nitekim, bu sürekli gelişim, bugün turizmi dünya ticaretinde petrolden sonra ikinci sõraya
oturtmuş; 1980 yõlõnda 285 milyon olan turist sayõsõnõ 1990 yõlõnda 455 milyon, 1998 yõlõnda
625 milyon kişiye çõkartmõştõr. Dünyadaki turizm geliri ise bu müddet içerisinde 102 milyar
dolardan 445 milyar dolara ulaşmõştõr. Doksanlõ yõllarda Dünya turizmindeki ortalama artõş
hõzõ, turist sayõsõnda yõlda %4, turizm gelirinde %7,2 olmuştur.
Dünya turizm örgütünün verilerine göre, tüm dünyadaki ekonomik duraklamaya karşõn,
Turizm sektörü bu gelişimini daha hõzlõ arttõrarak devam ettirecek ve
2010 yõlõnda

1050 milyon turist ve 1550 milyar USD turizm geliri’ne,

2020 yõlõnda

1600 milyon turist ve 2000 milyar USD turizm geliri’ne ulaşacaktõr.

Doksanlõ yõllarõn artõş hõzõyla bile 2005 yõlõnda Dünya turizm sektörünün erişeceği büyüklükler
şöyle tahmin edilebilir.
Turist sayõsõ : 830 milyon kişi
Turizm geliri : 700 milyar USD
Turist sayõsõnõn ve turizm gelirlerinin dağõlõmõ ise, 1998 yõlõ değerlerine göre aşağõdaki gibidir.
Turist Sayõsõ
Dünya
Avrupa
Akdeniz çanağõ
Türkiye

Oranõ

625,2
372,2
210,0
9,0

milyon
milyon
milyon
milyon

kişi
kişi
kişi
kişi

%100,0
% 59,6
% 33,6
% 1,4

Turizm Geliri Oranõ
Dünya
Avrupa
Akdeniz çanağõ
Türkiye

444,7
226,1
120,0
7,8

milyar
milyar
milyar
milyar

USD %100,0
USD % 50,1
USD % 27,0
USD % 1,8
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Ekonomisini süratle düzeltmek için çözüm arayan Türkiye, Turizm sektöründeki payõnõ
arttõrmak mecburiyetindedir. Türkiye, henüz kirlenmemiş ve doğal güzelliğini muhafaza eden
sahilleri, tarihsel değerleri, coğrafik ve tarihi konumu nedeniyle Akdeniz çanağõ ülkeleri
içerisinde bu konuda hala en şanslõ durumdadõr. Bu şansõn en iyi şekilde kullanõlmasõ ve
Dünya turizm gelirindeki payõn ikiye katlamasõ şüphesiz ana hedef olmalõdõr.
Ancak ülkedeki satõş ve tanõtõm organizasyonunun zayõflõğõ, bölgesel problemleri ve finansal
sõkõntõlar göz önüne alõnarak; VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda, fazla iddialõ olmadan
mütevazi davranmak gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin dünya turizmindeki payõnõn da,
turist sayõsõnda dünya genelinde doksanlõ yõllarda gerçekleştirilen, ortalama yõllõk %5’lik artõş
hõzõ baz alarak, 2005 yõlõnda %2,2’ye ulaşacağõ tahmin edilmektedir.
Doksanlõ yõllarda Türkiye’nin, Dünya turizmindeki payõnõn değişimi ve VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma
Planõ süresince erişeceği tahmin edilen oranlar aşağõdaki tabloda gösterilmiştir. Tablonun
incelenmesinden görüleceği gibi, bazõ yõllar ülkede yaşanan problemler nedeniyle, Türkiye’nin
payõ düşse bile; izleyen yõllarda yõllõk %5’lik artõş hõzõyla erişebileceği değeri, tekrar
yakalamõştõr.
Yõllar
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Turist Sayõsõndaki
Turist Gelirindeki
Pay (%)
Pay (%)
1,05
1,26
1,13
1,02
1,38
1,31
1,15
1,07
1,10
1,25
1,25
1,33
1,34
1,40
1,47
1,87
1,43
1,76
henüz belirlenmedi
1,70
1,79
1,88
1,97
2,07
2,20
-

II. ULAŞILMAK İSTENEN HEDEFLER
Bu durumda, VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ sonunda Dünya turizminde Türkiye’nin hedefi şu
şekilde belirtilebilir:
-Dünya turizminden alõnacak payõn %2,2’ ye, Ülkemize gelen turist sayõsõnõn
830 milyon x %2,2 = 18 milyon kişiye ulaşmasõ beklenmelidir.

16

http://ekutup.dpt.gov.tr/turizm/oik601.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu

-Dünya ortalamasõnda, turist başõna turizm harcamasõ, yõlda ortalama %3’lük bir artõşla
1990 yõlõnda
1998 yõlõnda
2005 yõlõnda

559 USD/kişi,
711 USD/kişi olmuştur.
884 USD/kişi olacağõ tahmin edilmektedir.

Türkiye’de bu değer 550 dolar/kişi dolayõnda iken, iyi geçen 1997 ve 1998 yõllarõnda 895
dolar/kişi ve 872 dolar/kişi değerlerine çõkmõş ve Dünya turizminin ancak 2005 yõlõnda
erişmeyi planladõğõ değerleri yakalamõştõr. Bu değerlerin önümüzdeki yõllarda daha da
artabileceği beklenmemelidir.
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ süresince turist başõna harcama, 1997 ve 1998 yõllarõ
ortalamasõ olan 884 dolar olarak kabul edilmelidir.
-Bu durumda 2005 yõlõnda, ülkemizin toplam turizm gelirinin 16 milyar dolara, Dünya turizm
gelirlerinden alõnacak payõn % 2,2’ye yükselmesi beklenmelidir.
-Ülkemize gelecek turist sayõsõnda hedeflenen miktarõ yakalamak bire bir yatak sayõsõnõ
arttõrmak ile mümkündür. Yatak sayõsõnõ dondurmak, doluluklarõ arttõrarak, turizm gelirlerinde
hedeflenen artõşõ yakalamak fikri; turizm ürünümüzün yaz turizmine dönük olmasõ ve talebin
yoğunlaştõğõ yazõn üç ayõnda esasen tesislerin dolu olmasõ nedeniyle bir çözüm değildir ve
Türkiye turizmini durma noktasõna getirecek bir tehlikedir.
Mevcut turizm belgeli yataklarõn %65’i Ege ve Akdeniz kõyõlarõnda toplanmõştõr ve yaz
turizmine yöneliktir. İdeal değerler olan,
Yaz otellerinde : 6 ay sezon, %75 doluluk, kişi başõna 10 gün konaklama
Diğer oteller
: 12 ay sezon, %60 doluluk, kişi başõna 3 gün konaklama
değerlerinden, bir turistik yatağa isabet eden turist sayõsõ yõlda 30 kişi olarak bulunmaktadõr.
Problemsiz geçen yõllarda, ülkemize gelen turist sayõsõ turizm belgeli yatak başõna 25-26 kişi
olmuştur.
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemi için, bu değer, belgeli yatak başõna 28 yabancõ turist
olarak kabul edilebilir.
O halde, 2005 yõlõnda, işletmedeki Turizm belgeli yatak sayõsõnõn
Turizm belgeli yatak = 18.000.000 = 640.000 yatağa ulaşmasõ gerekir.
28
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Nitelikli belediye belgeli yataklar ile beraber Plan dönemi sonunda toplam yatak sayõsõnõn
İşletmede turizm belgeli yatak = 640.000
İşletmede belediye belgeli yatak = 360.000
Toplam……………………………………1.000.000 yatağa ulaşmasõ beklenmelidir.
(Nitelikli belediye belgeli yatak sayõsõ, 1997 yõlõndaki 272.477 yatağõn, son 7 yõldaki yõllõk
10.500 yatak artõşõna göre hesaplanmõştõr.)
III. HEDEFE ULAŞIRKEN YAŞANABİLECEK ZORLUKLAR
Plan hedefine ulaşabilmek için, beş yõllõk yatak artõşõnõn
2005 yõlõ turizm belgeli yatak sayõsõ
=
1999 yõlõ işletme belgeli yatak sayõsõ
=
1999’yi yatõrõm belgesi ile işletmede yatak sayõsõ =
Hedef alõnan yatak artõşõ

640.000
-311.480
- 27.389
301.131

(1998 değeridir)
olmasõ beklenir.

Bu yatak artõşõnõ sağlayabilmek için, yõllõk yatak artõşõ hõzõ %11 olmalõdõr. Bu erişilmeyecek bir
büyüme hõzõ değildir. Turizmin gerçek anlamda teşvik edildiği 1986-1990 yõllarõ arasõnda,
yatak sayõsõndaki artõş hõzõ %13’ün üzerinde olmuştu. Ancak geçen Plan döneminde,
işletmedeki turizm belgeli yatak sayõsõndaki artõş oranõ önemli düzeyde gerilemiştir.
l
Yõl
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Turizm İşletme Belgesi veya Yatõrõm
Belgesi ile işletmedeki yatak sayõsõ
314.14
323.755
340.398
351.387
341.604
338.869

Artõş oranõ %
3
5
3
-3
-1

Görülmektedir ki yõllõk %13 olan artõş hõzlarõ 1995 yõlõndan itibaren yõlda %3’lere düşmüş
hatta son iki senede eksiye geçmiştir.
Bu büyük düşüşü sadece, problemli yõllarõn yarattõğõ talep düşüşünün yatõrõm arzusunu
kõrmasõ şeklinde bir sebebe bağlanamaz. Asõl sebep;
-Yatõrõm teşvik tedbirlerinin son derece azalmasõ,
-Tahsise çõkartõlan arazi sayõsõndaki azalmalar,
-Tahsisli arazilere uygulanan, şevk kõrõcõ bürokratik davranõşlar ve yorumlardõr.
Eğer hedeflenen %11’lik yatak artõş hõzõnõn yakalanmasõ isteniyorsa turizm yatõrõm teşvikleri
ciddi olarak ele alõnmalõdõr.
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IV. TEŞVİKLER
Turizm yatõrõmlarõ, geri dönüşü uzun vadeli, sermaye/hasõla oranõ yüksek; siyasal, sosyal,
doğal ve ekonomik olaylara çok duyarlõ, dolayõsõyla da girişimciler için fazla cazip olmayan,
riskli yatõrõmlardõr.
Öte yandan ülke ekonomisine sağladõğõ faydalar da tartõşõlmaz bir gerçektir.
Turizmde başarõlõ ülkelerde, turizm yatõrõmlarõ hükümetler tarafõndan özendirilmekte, bilhassa
yatõrõmlara hibe kredi, faiz ve vergi sübvansiyonlarõ gibi nakdi teşvik araçlarõ vazgeçilmez
şekilde uygulanmaktadõr. Akdeniz çanağõnda turizmde iddialõ ülkelerde bunun örneklerini
geniş çapta izlememiz mümkündür.
Türkiye’de 1985 yõlõnda turizm sektörünün “Kalkõnmada Özel Önem Taşõyan Sektör”
kapsamõna alõnmasõ, çeşitli nakdi teşviklerin yanõ sõra, özellikle hibe türü teşviklerle
desteklenmesi sonucu 1986-1992 döneminde turizm yatõrõmlarõnõn hõzla arttõğõ gözlenmiştir.
Bu dönemde “Kaynak Kullanõmõ Destekleme Primi” (KKDP) adõyla verilen hibe türü teşvik,
toplam yatõrõm tutarõnõn %13 dolayõnda olmasõna rağmen, turizm yatõrõmlarõna kazandõrdõğõ
ivme büyük olmuştur. 1986-1990 yõllarõ arasõndaki, %13’lük yatak hõzõ artõşõ bu teşvikler
sayesinde gerçekleşmiştir.
1992 yõlõndan itibaren K.K.D.P. sistemi kaldõrõlmõş, fon kaynaklõ kredi (FKK) uygulamasõna
geçilmiştir. İki yõl ödemesiz, beş yõl vadeli bu kredi herşeyden önce kõsa vadesi nedeniyle
turizm yatõrõmlarõnõn yapõsõna uygun gelmemiş; esasen kaynak yetersizliği nedeniyle sistem
sağlõklõ işlememiş, sonunda fon kaynaklõ kredi kaldõrõlmõştõr. Neticede 1995-1999 yõllarõnda
yatõrõmlarda evvela duraklamaya, sonra da düşüşe geçilmiştir.
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde, eski yatõrõm hõzõ tekrar yakalanmak isteniyorsa,
nakdi teşviklere ihtiyaç vardõr.
Teşvikler ile ilgili öneriler aşağõdaki şekilde sõralanabilir.
1- Yatõrõm Teşvik Kredileri
Yukarõdaki örneklerle, sonuçlarõ net olarak ortaya konulduğu üzere, turizm yatõrõm projelerini
yapõlabilir kõlabilecek, nakdi teşvik tedbirlerine tekrar geçilmelidir. Deneyimler, nakdi
teşviklerin en az yatõrõm tutarõnõn %20’si civarõnda olmasõ gerektiğini göstermektedir.
Bu konuda iki finans modeli önerilebilir.
Birinci model hibe krediyi içermektedir:
-% 40 öz kaynak,
-% 40 uygun faizli 10 yõl vadeli kredi,
-% 20 hibe türü nakdi teşviktir.
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Alõnacak %40 kredinin yurt dõşõ kredi şartlarõna uygun, libor faizle kullandõrõlmasõ, ilk 3 yõlõ
ödemesiz, 10 yõl vadeli olmasõ şarttõr. Devletin destek ve garantisine sahip olduğu taktirde
yatõrõmcõ, ihtiyacõ olan bu krediyi, dünya para piyasalarõndan kendisi de bulabilir.
İkinci model, direkt hibe krediyi içermemekte, ihtiyaç duyulan nakdi teşvik, faiz sübvansiyonu
şeklinde sağlanmaktadõr.
- %50 öz kaynak
- %50 faiz sübvansiyonu sağlamõş kredidir.
Bu krediye sağlanacak faiz sübvansiyonu yatõrõm döneminde %100, işletme döneminde %50
civarõnda olmalõdõr.
2- Yabancõ Sermayenin Teşvik Edilmesi
Yabancõ sermayenin Türkiye’ye gelmesi ve turizm yatõrõmlarõna ilgi duymasõ teşvik edilmelidir.
Özellikle, dünyadaki ünlü turizm zincirlerinin Türkiye’de yatõrõm yapmasõ, ülke turizminin
gelişmesine büyük katkõ sağlayacaktõr.
Bu konuda en büyük engel yaşanan yüksek enflasyondur.
Bu nedenle;
Enflasyon muhasebesi sistemi getirilmeli,
Yabancõlarõn Türkiye’de mülk edinmeleri kolaylaştõrõlmalõdõr.
3- Arazi Tahsisleri
Arazi tahsisleri de, önemli bir yatõrõm teşvikidir. Son yõllarda tahsis edilen arazi sayõsõnda
azalma olmuştur. Turizm Bakanlõğõnõn yeni alanlar sağlamasõ ve bu önemli teşvik unsurunun
çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Güçlükle elde edilen tahsis alanlarõnõn, tahsisi alan firmalar
tarafõndan, turizme kazandõrõlmasõnda geç kalõndõğõ da gözlenmektedir.
Örneğin; 1995 yõlõnda yatõrõm belgeli yatak sayõsõ 202.483’tür. Bir yatõrõmõn tamamlanõp
işletmeye açõlmasõ için üç yõl yeterlidir. O halde üç yõl veya en geç dört yõl içinde bu tesislerin
tamamlanmasõ ve işletmeye açõlmasõ beklenirdi. Diğer bir deyimle 1999 yõlõ sonunda işletme
belgeli yatak sayõsõnõn bu rakama yakõn bir sayõda artmasõ gerekirdi. Halbuki 1995-1999 yõllarõ
arasõnda işletmedeki yatak sayõsõ artõşõ sadece 15.114’dür. O halde en az 4 yõldan beri, belki
de daha uzun zamandan beri, 187.369 yatak yarõm kalmõş veya yapõmõ çok ağõr devam
etmektedir. Hedef alõnan yatak sayõsõna erişebilmek için öncelikle, halen yatõrõm belgesi
alõnmõş tesisler hayata geçirilmelidir.
Arazi tahsisi, alt yapõsõ ile birlikte çok pahalõya mal olmaktadõr. Ayrõca temini de çok zordur.
Bu nedenle arazi tahsisleri, yalnõz Turizm Bakanlõğõ tarafõndan yapõlmalõ ve şu hususlara
dikkat edilmelidir.
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Yatõrõm süresi, ortalama üç yõl olmalõdõr. Yatõrõmcõnõn insiyatifi dõşõndaki mücbir sebepler
dõşõnda bu süre uzatõlmamalõdõr.
Yatõrõmlarõn hõzõnõ kesen, bürokratik engeller ve uygulamalar kaldõrõlmalõdõr.
Arazi tahsislerinde, turizm sektöründe en az beş yõl deneyimli ve başarõlõ şirketlere, ve
özellikle zincir oluşturan tesislere öncelik verilmelidir.
Firmalarõn finans yapõsõ çok iyi araştõrõlmalõdõr.
Tahsis öncesinde, tahsis edilen arazilerin mülkiyet ve imar durumu netleştirilmelidir.
Tahsisli arazilerin, Maliye Bakanlõğõnõn tesbit edeceği kriterlerle, yatõrõmcõlara satõlmasõ fikri
gerçekleştirilmelidir.
4- Yatõrõmlarõn Modernizasyonu ve Yenilenmesi
Turizm yatõrõmlarõnõ, yapõlarõ itibarõyla ayrõ bir konumda değerlendirmek gerekmektedir.
Tesislerin, görsel zevke hitap etmeleri sebebiyle kõsa dönemde modernizasyon ihtiyaçlarõ
ortaya çõkmaktadõr. Yapõlan araştõrmalara göre, turizm tesisleri maksimum yedi yõlda bir
modernize edilmelidir. Günümüz dünyasõnda hõzla gelişen teknoloji ve sürekli değişen moda
akõmlarõ sebebiyle modernize edilmeyen tesislerin önemli oranda müşteri kaybedeceği
tabiidir. Ayrõca rantabl olarak çalõşmayan tesisler için tevsi yatõrõmlarõ da karşõ konulmaz bir
ihtiyaçtõr.
Tesislerin, bu modernizasyon, yenileme ve tevsi yatõrõmlarõ içinde teşvik tedbirleri getirilmeli,
belli büyüklüğü aşan bu tür projelerde, en az 5 yõl vadeli kredi alabilme imkanõ sağlanmalõdõr.
Çünkü kõsa vadeli kredilerle veya firmanõn tamamen öz kaynağõ ile büyük modernizasyonlarõ
gerçekleştirmek güçtür, tesislerin işletme sermayelerini kaybetmelerine sebep olmaktadõr.
Modernizasyon ve yenileme projelerine verilecek kredilerde, tesisin faaliyette bulunduğu yõl
dikkate alõnarak 5 ve daha fazla yõldan beri faaliyette bulunan işletmelere öncelik
tanõnmalõdõr. Ayrõca verilen kredinin miktarõ, tesisin son 5 yõl içerisinde getirdiği döviz
miktarõyla da orantõlõ olmalõdõr.
5- Tanõtõma Katkõ
Turizmin bu plan döneminde en önemli sorunu, etkin planlama ve tanõtõmõn en iyi şekilde
yapõlmasõnõn sağlanmasõdõr. Tesisler ürün bazõndaki tanõtõmlarõnõ kendileri yapmaktadõr. Ancak
ülkesel ve sektörel tanõtõm muhakkak sektör ve devletin katõlõmõyla, bir elden yapõlmalõ ve bu
iş için büyük bir kaynak ayrõlmalõdõr. Bu kaynak, yasal düzenlemeler ile, turizm gelirlerinin
%1-2’si oranõnda sektörden toplanacak bir fon ile devletin, bu fona eşit miktarda tahsis
edeceği meblağdan oluşmalõdõr.
Tanõtõma ayrõlan bu kaynağõn, özel sektörün ve kamunun eşit ağõrlõkta yer alacağõ bir kuruluş
tarafõndan kullanõlmasõ sağlanmalõdõr.
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6- Sektörün yöresel yapõlaşmasõ ve yöresel tanõtõm
Tek başõna ihracat, tanõtõm ve AR-GE kapasiteleri sõnõrlõ olan firmalar bir araya gelerek
kapasite ve güçlerini birleştirmek suretiyle, sektörel dõş ticaret şirketlerini oluşturmakta, bu
sayede hem ihracat paylarõnõ artõrmakta hem de devlet katkõlarõndan öncelikli olarak
yararlanabilmektedirler.
Turizm sektörünün de ihracat gibi döviz kazandõrõcõ ve desteklenmesi gereken bir sektör
olduğu düşünülürse, benzer bir uygulama, turizmin pazarlanmasõ, yörenin ve tesislerin
tanõtõmõ ve problemlerinin çözülmesinde gerekli olacaktõr.
Yöresel olarak faaliyet gösteren tesisler, sektör dõş ticaret şirketi benzeri bir şirket kurabilir,
üyelerinin önceki yõllarda getirdikleri döviz tutarlarõ ve konaklayan kişi adedi ölçü alõnmak
suretiyle performanslarõ değerlendirilerek hazõrlayacaklarõ tanõtõm ve pazarlama faaliyetleri
onaylandõktan sonra, Eximbank’õn seyahat acentalarõnõ kredilendirdiği fon veya benzeri bir
fondan kredilendirilebilir. Bu sayede, hem tanõtõm olarak çok daha geniş kitlelere ulaşabilme
imkanõ doğacak hem de yöresel tanõtõmda ve dolayõsõyla ülke tanõtõmõnda başarõ
sağlanabilecektir.
Kendine özgü özellikleri olan turizm sektöründe, hangi dönemlerde daha etkin tanõtõm ve
pazarlama faaliyetlerinin yapõlmasõ gerektiği, hangi dönemde şirketlerin nakit girişlerinin
olduğu net olarak bellidir. Bu nedenle, kredi kullanõmõnda, kredinin veriliş tarihi ve geri ödeme
dönemleri önceden belirlenmeli ve bu tarihlere mutlak suretle uyulmalõdõr. Aksi takdirde bir
hafta geç verilecek bir tanõtõm pazarlama kredisi belki de bir sezon kaybõna neden
olabilecektir.
Hazõrlanmakta olan Yatõrõmlarda Devlet Yardõmõ ile ilgili kararnamelerde turizmde “Tanõtõm ve
Pazarlama” için özel teşvik ve fon kaynaklõ kredi imkanõ getirilmesi gerekli görülmektedir.
7- Turizm Sektörünün KOBİ kapsamõndaki destek unsurlarõndan faydalanmasõ
Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarihi ve 94/6401 sayõlõ kararõnõn 4’üncü maddesinin verdiği
yetkiye dayanarak Dõş Ticaret Müsteşarlõğõnca hazõrlanan, AB ve GATT normlarõna uygun
ihracata yönelik devlet yardõmlarõna ilişkin;
-Araştõrma-Geliştirme (AR-GE),
-Çevre ve Kalite Belgelendirme,
-Yurtdõşõ Fuarlarõna Katõlõm,
-Pazar Araştõrmasõ,
-Yurtdõşõnda Ofis Mağaza Açma ve Tanõtõm,
-İstihdam,
-Eğitim,
-Patent harcamalarõ,
konularõnda tebliğler, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’ndan çõkarõlmõş ve uygulamaya
konulmuştur.
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Bahsekonu ihracata yönelik devlet yardõmlarõ’na ilişkin tebliğlerden;
-Çevre ve Kalite Belgelendirme,
-Pazar Araştõrmasõ,
-İstihdam,
-Eğitim
yardõmlarõ kapsamõndaki desteklerden sadece KOBİ tanõmõna giren işletmeler, diğer tebliğler
kapsamõndaki desteklerden de üretici ve/veya mal ticareti ile uğraşan işletmeler
yararlanmakta olup, halihazõrda hizmet sektöründeki işletmelerin yararlanmalarõ imkanõ
bulunmamaktadõr. Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ da bu uygulamanõn eksikliğini kabullenmektedir.
Nitekim Avrupa Topluluklarõ Komisyonu KOBİ’leri;
- Azami 250 çalõşanõ olan,
-Yõllõk cirosu 40 milyon ECU’yu (Euro) ya da toplam bilanço değeri 27 milyon Ecu’yu (Euro)
aşmayan,
-Ortaklõk paylarõnõn %25’den fazlasõ kamu yatõrõm şirketleri, risk sermayesi şirketleri ya da
kurumsal yatõrõmcõlar dõşõndaki KOBİ tanõmõna girmeyen firmalara ait olmayan,
şirketler olarak tanõmlamõş olup, tanõmda herhangi bir şekilde “üretici olma” şartõna yer
verilmediği görülmektedir.
Ülkemizde de turizm sektörü KOBİ kapsamõ içine girebilmelidir.
Avrupa Birliği’ne Gümrük Birliği yoluyla entegrasyonun başlanmasõ ile ülkemizde önemi ve
değeri anlaşõlan KOBİ’lerin, teşvik unsurlarõ sağlandõğõ taktirde, önümüzdeki yõllarda
ekonomimize olumlu katkõlarõ artarak devam edecektir. İmalat sanayii sektöründe son derece
yararlõ sonuçlar vereceğine inanõlan KOBİ destek unsurlarõnõn konaklama sektöründe faaliyet
gösteren işletmelere uygulanmasõ aynõ olumlu etkiyi gösterecektir.
Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ tanõmõna girebilen turizm konaklama tesisleri, sektörün dõş
dinamiklere bağlõ olmasõ sebebiyle istikrarlõ bir seyir çizememektedir. Özellikle yeni işletmeye
açõlan tesislerde ciddi ölçüde finansman açõğõ bulunmaktadõr. Yurt dõşõndaki turizm
operatörleri tarafõndan da bilinen bu zaaf, sezon başõnda fiyat indirimi için zorlama nedeni
olmaktadõr. Yabancõ tur operatörleri tarafõndan her yõl tekrarlanan bu olumsuz durum
sonucunda ülke ciddi oranda döviz kaybõna uğramaktadõr. Gerek bu tarz döviz kayõplarõnõn
önlenmesi, gerekse KOBİ kapsamõndaki turizm konaklama tesislerinin hizmet kalitesini
yükseltip gerektiği durumlarda kapasite artõrõmõna imkan verilmesi için turizm konaklama
sektörünün de KOBİ kapsamõndaki destek unsurlarõndan faydalanmasõ yerinde olacaktõr.
Nitekim 1999 yõlõ programõ icra planõnda ; “Turizm Sektörünün de KOBİ statüsünde
değerlenmesi için gerekli düzenlemeler yapõlacaktõr.” denilmektedir. Ayrõca 21 Kasõm 1999
günlü Resmi Gazete’de yayõnlanan 2000 yõlõ programõnda da “Turizm Sektörünün KOBİ
Statüsünde değerlendirilmesi için gerekli düzenlemeler yapõlacaktõr.” ifadesi yer almaktadõr.
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8- Turizme özgü teşvik kararnamelerinin çõkarõlmasõ
Ülke kalkõnmasõnda önemli fonksiyonu olan turizm sektörü, genel teşvik kararnameleri ile
değil, turizme özgü özel teşvik kararnameleri ve teşvik politikalarõ ile desteklenmelidir. Diğer
bir ifade ile turizm sektörünün ekonomiye katkõsõ yanõnda turizm sektörüne verilen teşviklerin
ekonomiye büyük oranda geri döneceği gözönüne alõnmalõdõr. Turizm sektöründe rakip
ülkelerde, özellikle Avrupa Birliği’nde halen uygulanan nakdi teşvik ve krediler ülkemizde de
uygulanmalõdõr. Aksi halde turizmin beklenilen yatõrõm hedeflerine ulaşmasõ mümkün
olamayacaktõr.
Turizm sektörü dõşõndaki sektörler için, ihraç edilen ürünlerde katma değer iadesi, ucuz
ihracat kredileri, ihraç ettiği ürünün bünyesine giren ham ve yardõmcõ maddeleri gümrüksüz
ve fonsuz ithal etme, navlun primleri, yaptõğõ ihracat miktarõna bağlõ olarak mahsup yoluyla
vergi ve sigorta avantajlarõ, vb. önemli avantajlar olmasõna rağmen, turizm sektörü bu
avantajlardan yararlanmamaktadõr.
9- Katma Değer Vergisi
Turizm Sektöründe hizmet veren kuruluşlarõn içinde bulunduklarõ mali koşullarõn, rakip
ülkelerdeki benzerleri ile aynõ duruma getirilmesi bir zorunluluktur. Türkiye, Avrupa’nõn bir
çok ülkesine rakiplerine oranla daha uzaktõr. Bu mesafenin yarattõğõ dezavantaja, KDV’nin
yüksekliği, ayakbastõ paralarõnõn yüksekliği gibi hususlar eklenince, Türkiye’nin rekabet etmesi
zorlaşmaktadõr.
Bazõ Akdeniz Ülkelerinde uygulanmakta olan KDV oranlarõ:
Ülke
Fransa
İtalya
Portekiz
Yunanistan

Standart KDV Oranõ
%20
%20
%17
%16

Turizmde Uygulanan KDV Oranõ
%5,5
%10
%5
%8

Bu ülkelerde, KDV oranlarõ 1990’lõ yõllarõn başõndan itibaren indirilmeye başlanmõştõr ve net
turizm gelirlerinde %10 artõş olmuştur.
10- Elektrik-Su-Atõksu fiyatlarõ
Turizm Bakanlõğõndan işletme belgeli tesislerin elektrik-su ve atõksu hizmetlerinden düşük
tarife ile yararlanmalarõ yönetmelik hükmü olmasõna rağmen uygulamada buna riayet
edilmemektedir.
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11- Kur Makasõ
Gerçekçi kur politikalarõ uygulanmalõ, TL’nin yabancõ paralar karşõsõndaki değeri ile fiili
enflasyon birbirine paralel olmalõdõr. Geçmiş yõllarda yaşanan kur makasõnõn faturasõnõ sektör
ödemiştir.
12- İç Turizm ve Desteği
Özellikle yüksek sezon dõşõ dönemlerde ve öncelikle çalõşan veya emeklilerin tatil ihtiyacõnõn
karşõlanmasõ için her türlü tedbir alõnmalõdõr. Bu amaçla, tatil kredisi uygulamasõnõn
yaygõnlaştõrõlmasõ gerekir. Yine bu amaçla T.C. Milli Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan eğitim
dönemleri değiştirilerek okullarõn kapanõş devresinin Mayõs ayõna çekilmesi birçok Türk
çalõşanõna tatil yapma olanağõ sağlayacaktõr.
V. YATIRIMLARIN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ
Türkiye’nin turizm pazarõnda vitrini, henüz kirlenmemiş denizi ile Akdeniz ve Ege sahilleridir.
Bunun doğal sonucu olarak da, yatak kapasitesinin %65’i bu sahillerde ve sahil turizmine
dönük olarak toplanmõştõr.
VIII. Beş Yõllõk kalkõnma Planõ döneminde hedef alõnan 300.000 yatak artõşõnõn büyük bir
kõsmõ, gene çoğunlukla sahil turizmine dönük olacak ve kõyõ bantlarõnda yapõlanacaktõr. Ancak
bu yapõlaşma esnasõnda, çevrenin korunmasõ, çevreye uyum ve aşõrõ yoğunlaşmadan kaçõnma
en önemli faktörler olarak ele alõnmalõdõr.
Ayrõca bir ülkenin turizmini yalnõz bir turizm çeşidine yönelik kõlmak sakõncalõdõr. Turizm
sadece bir işletmenin sõnõrlarõ içerisinde konaklamaktan ibaret sayõlamaz. Turizmin
çeşitlendirilmesine ve 12 aya yayõlmasõna imkan veren yatõrõmlara da eğilinmeli ve teşvik
edilmelidir.
1- Termal ve Sağlõk Turizmi
Termal ve sağlõk turizmi, ülke için önemli bir potansiyel olarak görülmektedir. Yatõrõmlarõn,
termal sularõn kullanõm hakkõnõn kamuya ait olmasõ nedeniyle, ağõrlõklõ olarak yerel yönetimler
tarafõndan gerçekleştirilen veya işletilen tesisler halinden çõkarõlmasõ gerekmektedir. Tesislerin
özel sektör tarafõndan işletilmesi veya uzun süreli tahsislerin yapõlabilmesi için yasal ortam
hazõrlanmalõ ve özel olarak yatõrõm teşvik kapsamõna alõnmalõdõr.
2- Kültür Turizmi
Türkiye, coğrafi konumu itibarõ ile eski dünya kõtalarõ olan Asya, Avrupa ve Afrika arasõnda
doğal bir köprü gibidir; Bu nedenledir ki tarihin ilk devirlerinden beri kõtalar arasõ insan
ilişkileri Anadolu topraklarõnda olmuştur.
Uygarlõk geçmişinin çok eski (10.000 yõl) oluşunun yanõ sõra yaşamõş olan kavimlerin çeşitliliği
de Türkiye’nin arkeolojik ve kültürel zenginliklerini benzersiz kõlmaktadõr.
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Kültürel zenginlik, geleneksel konukseverlik ile bütünleşince Türkiye Turizm için çok çekici bir
ülke durumuna gelmektedir.
Turizm Bakanlõğõnca geliştirilmeye çalõşõlan ve Kültür Turizmi içinde yer alan turizm türleri
şunlardõr.
İnanç Turizmi Projesi
Ülkemizde yaşayan üç büyük dinin (Müslümanlõk-Hõristiyanlõk-Musevilik) günümüze kadar
ulaşan önemli ziyaret merkezlerinin, Kültür Bakanlõğõ ve yerel idarelerle de işbirliği içerisinde
restorasyon, çevre düzenlemesi, õşõklandõrma gibi açõlardan ele alõnarak iyileştirilmesi ve
tanõtõmõnõn yapõlarak ziyaretçi sayõsõnõn, buna bağlõ olarak döviz girdilerinin arttõrõlmasõ
hedeflenmektedir.
İpek Yolu Projesi
Türkiye kültürel mirasõnõn en önemli unsurlarõndan ve bir çoğu doğaya ve çevresel etkenlere
yenik düşmüş olan han ve kervansaraylarõn korunmasõ, bir koruma kullanma dengesi
içerisinde yaşatõlarak “Tarihi İpek Yolu”nun canlandõrõlmasõ planlanmõştõr. İlk etapta, ana tur
güzergahlarõ ile çakõşan İpek Yolu üzerinde bulunan ve ön etüdler sonucu belirlenen 11 adet
kervansarayõn turizm amaçlõ kullanõlabilmesi için bir işbirliği protokolü Vakõflar Genel
Müdürlüğü ve Turizm Bakanlõğõ arasõnda 1993 yõlõnda imzalanmõştõr. Proje hayata geçirilmeli
ve geliştirilmelidir.
Antik Kentler ve Eski Eserler
Bugün, turizm serveti sayõlan müzeler kadar turizmin çeşitlendirilmesi kapsamõnda yer
alabilecek ve turistlerin büyük ölçüde ilgisini çeken, bulunduğu bölgenin turizm potansiyelini
olumlu yönde etkileyen, dini anõtlar, eski eserler ve antik kentler (ören, tarihi kalõntõlar) de
büyük önem kazanmõştõr. Bu amaçla Türkiye’de bulunan antik kentler ve tarihi çekim
merkezlerinin turizm açõsõndan öncelikleri belirlenerek envanterlerinin hazõrlanmasõ ve
öncelikli altyapõ sorunlarõnõn giderilmesi amacõyla başlanan çalõşmalar hõzlandõrõlmalõdõr.
3- Dağ Turizmi ve Ekoturizm
Dağ turizmi ve ekoturizm, Türk turizmini Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya
taşõyabilme imkanõ yaratmaktadõr.
Anadolu kültürünün tanõnmasõna fõrsat vereceği, o yörelerde turizm fikrini geliştireceği ve yaz
turizmi için gelen turiste yeni ürün sunup, Türkiye’de kalõş süresini uzatabileceği için teşvik
edilmelidir. Özellikle Ağrõ, Kaçkar, Erciyes, Toros-Aladağlar teşvik kapsamõna alõnmalõdõr.
4- Kõş sporlarõ
İç turizm için gittikçe artan bir talep yarattõğõ gibi, bazõ dõş pazarlarda da ilgi uyandõrmaya
başlamõştõr. Yeni tahsis alanlarõ yaratõlmasõ ve özellikle pist yapõmõ konusunda karşõlaşõlan bazõ
bürokratik engellerin aşõlmasõ gerekmektedir.
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Öncelikle, Uludağ, Köroğlu Dağõ, Erciyes, Palandöken ve Sarõkamõş, ikinci etapta Beydağlarõ,
Bolkar Dağõ ve Akdağ’õn değerlendirilmesi gerekmektedir.
2005 yõlõnda ulaşõlacak yatak kapasitesinin %5’inin dağ ve kõş turizminde oluşmasõ
düşünülmelidir.
5- Üçüncü yaş turizmi
Kõyõ turizminin 12 aya yayõlmasõna fõrsat veren, tesisleri fizibl hale getiren, çoğunluğu
sezonluk olan turizm elemanõna iş sahasõ yaratan, mevcut yatõrõmlarõ değerlendirerek turizm
girdisi yaratan, bu özellikleri nedeniyle teşvik edilmesi gereken bir turizm çeşididir.
Ayrõca, yasalarõn tesislerde bulunmasõna zorunluluk getirdiği, özürlülerle ilgili teknik ve yapõsal
düzenlemelere uyulmalõ ve bu düzenlemeler fonksiyonel hale getirilmelidir.
Özellikle Kasõm-Mart dönemini kapsayan sürelerde dõş turizme dönük olarak, yer hizmetleri
meydan girişleri, özel KDV istisnalarõ, uçaklara benzin sübvansiyonu gibi, satõş fiyatlarõnõ
düşürüp, rekabet gücünü arttõracak teşvik tedbirleriyle desteklenebilirse, istenilen fayda
ancak sağlanabilecektir.
6- Tatil Kentleri
Tatil Kentleri projesi, yaklaşõm olarak; belirlenecek alanlarõn içerisinde yaklaşõk 50.000 kişinin
yaşayacağõ, birden fazla fonksiyon içeren, farklõ standartlarda ve biçimde konaklama,
eğlence, sosyal aktivite, spor alanlarõ, sağlõk ve eğitim tesisleri ile ticaret ve alõşveriş
merkezlerini kapsayan; doğal kültürel, sosyo-ekonomik kaynaklarõn koruma-kullanma
dengesinin sağlandõğõ alanlar planlanmasõ ve düzenlenmesini hedeflemektedir.
Bu amaçla belirlenecek alanõn tamamõnõn kamu arazisinden oluşmasõ öncelikli tercih sebebi
olmakla beraber en fazla %20’si özel mülkiyete konu olan arazileri de içerebilecek, Ege ve
Akdeniz kõyõlarõnda yer alan arazilerden seçilmesi öngörülmektedir.
“Turizm Paket Projeleri” ya da “Tatil Kentleri Projesi”nin mevcut yasal ve organizasyon
süreçleri ile gerçekleştirilmesi durumunda karşõlaşõlabilecek dar boğazlar olacağõ
düşünülmektedir.
Tatil kentleri projesi, salt fiziksel planlama ve yer seçim kriterleri ile sõnõrlõ olmayan çok
boyutlu yasal ve örgütsel düzenlemelerinin ele alõnmasõnõ gerekli kõlmaktadõr.
VI. ALT YAPI
14 yõl gibi kõsa bir zaman süreci içerisinde beklenilmeyen bir süratle artan yatak adedi ve
Turizm sektöründeki hõzlõ büyüme, ülke ekonomisine ve sosyal-kültürel gelişmeye çok olumlu
etkiler yaparken; olumsuz bazõ çevre sorunlarõnõ da yaratmõştõr. Özellikle fiziksel büyümeye
paralel olarak alt yapõnõn aynõ oranda gelişmeyişinin doğurduğu veya doğurabileceği sorunlar,
Turizm sektörünün gelişmini de olumsuz yönde etkileyebilecektir.
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Balõkesir ve İçel il sõnõrlarõ arasõnda kalan 4000 km’lik sahil bandõnda, bilhassa Turizm
sektörünün geliştiği yörelerde, kentsel yapõlaşmanõn da artmasõ sonucu, alt yapõdan doğan
problemlere daha fazla rastlanmaktadõr.
VIII.Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ sonunda yani 2005 yõlõnda hedef alõnan, 640.000 Turizm belgeli
yatak, 18 milyon turist, 16 milyar dolar turizm gelirine erişebilmek için bu alt yapõ
problemlerinin öncelikle çözülmesi gerekir.
Türkiye’nin turizm hamlesinde en başarõlõ örnekler olarak gösterilen Güney Antalya ve Belek
projelerinin başarõsõnda, alt yapõlarõnõn önceden halledilmesinin payõ büyüktür.
Ayrõca;
-Atõk su arõtma tesisleri,
-Katõ atõklarõn imhasõ,
-Temiz su gereksinimleri,
-Alt yapõ işletmelerinde teşkilatlanma,
-Karayollarõ,
-Havaalanlarõ,
-Mavi bayrak organizasyonu,
konularõnõn bir kõsmõ doğrudan devlet tarafõndan yapõlacak, bir kõsmõ devletin denetim ve
yaptõrõm gücüyle düzeltilecek, bir kõsmõ devletin organizasyonunda devlet-özel sektör iş birliği
ile kõsa sürede çözüme kavuşturulacaktõr.
1- Atõk Su Arõtma Tesisi
Atõklar, uzman teknik personel tarafõndan işletilen, işletme sonuçlarõ laboratuarlarda
muntazam kontrol edilen merkezi arõtma sistemlerinde toplanmalõ ve arõtõlmalõdõr.
Antalya yöresi bu konuda kõsmen şanslõdõr. Diğer yörelerde ise, merkezi arõtma tesislerinin
yeterli olmayõşõ, bazõ bölgelerde ise hiç bulunmayõşõ, yatõrõmcõyõ problemini paket arõtma
sistemleriyle çözmek zorunda bõrakmõştõr.
Bu paket arõtma sistemlerinin, tesislerde mükemmel bir şekilde çalõştõrõldõğõ söylenemez.
-Tesis kapasitesine göre, yanlõş hesap edilen arõtmalar,
-Günün bazõ saatlerinde, arõtmanõn hesap edilen pik debinin üzerinde yüklenmesi,
-Yetersiz veya düzenli temizlenmeyen yağ tutucularõ nedeniyle atõk suya karõşan yağlar,
-Elektrik kesilmesi veya kimyasal etkenlerle bakterilerin ölmesi,
gibi sebeplerle, arõtmalarõn çalõştõğõ zannedilerek, denizlerin kirletilmesine neden olunmaktadõr
Arõtma tesislerinde her hafta düzenli olarak yapõlmasõ gerekli olan kimyasal kontrollerin,
tesislerin kendi imkanlarõ ile yapõlmasõ güçtür. Bu nedenle paket arõtma tesisleri denetimsiz
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kalmaktadõr ve turizm alt yapõsõnda boşluk oluşturmaktadõr. Devletin bu boşluğu doldurmasõ,
denetimlerin sõk ve bilimsel olarak yapõlmasõ gereklidir.
Merkezi arõtma sistemlerinin bulunduğu yörelerde ise, arõtmalar, artan yoğunluğa paralel
olarak tevsi edilemediğinden yetersiz kalmaktadõr.
Örneğin, alt yapõsõ en mükemmel bir şekilde çözülerek 1985’li yõllarda uygulamaya konan
Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi sõnõrlarõ içinde kalan bazõ beldelerde, artan turizm
yoğunluğu ve konut enflasyonu yüzünden, merkezi arõtma sistemleri bugün yetersiz
kalmaktadõr.
2- Derin Deniz Deşarjlarõ
Türkiye’deki arõtma tesislerinde sadece biyolojik arõtma yapõlmaktadõr. Çok pahalõ olan ikinci
ve üçüncü arõtma kademeleri kurulmadõğõndan bu sularõ kullanma suyu olarak tekrar
değerlendirme imkanõ bulunmamaktadõr.
Bu suyu kum filtrelerinden geçirerek bahçe sulamada kullanmak veya denize deşarj etmek
mecburiyeti vardõr.
Arõtõlan sularda fosfat ve azot oranõnõn yüksek olmasõ nedeniyle iyi arõtõlsalar bile, kõyõdan 50
m uzağa ve 20-30 m derinliğe deşarj edilmeleri gerekir. Aksi halde denizin oksijenini alõrlar ve
yosunlanmaya sebep olurlar, ayrõca hemen kõyõdan denize yapõlan deşarjõn insanlar üzerinde
olumsuz etkileri vardõr.
3- Katõ Atõklar
Bugün bütün bölgelerde uygulanan sistem belediyeler veya alt yapõ hizmet birliklerince veya
tesis elemanlarõnca çöplerin toplanõp, çöp toplama alanõna dökülmesi, burada toprağa
gömülerek bertaraf edilmesidir.
Bahse konu çöp imha alanlarõnõn seçiminde hidrolojik ve hidrojeolojik araştõrmalara yer
verilmediği ve gömülen çöpün toprağa sõzmasõna karşõ teknik önlemler alõnmadõğõ için,
özellikle yağmurlu mevsimlerde çöp atõk sularõnõn yer üstü veya yer altõ su kaynaklarõna
sõzarak kirletmesi önlenememektedir.
Birçok bölgede çöpleri bu yöntemle imha edecek alan da kalmamõştõr. Yeni alanlarõn
bulunmasõ ise çevre halkõnõn, civar arazi sahiplerinin, orman şefliklerinin baskõ ve
engellemeleri yüzünden kolay olmamaktadõr.
Katõ atõklarõn bilimsel bir yolla imhasõ kaçõnõlmaz bir ihtiyaçtõr.
Turistik bölgelerde tavsiye edilen imha projesi aşağõdaki ana safhalardan geçmektedir.
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Çöplerin evlerde veya tesislerde atõlõrken, yeniden değerlendirme imkanõna sahip olanlar
cinslerine göre ayrõlarak toplanmalõ ve ayrõ sevk edilmelidir. Böylece seçilecek ve gömülecek
çöp miktarõ azaltõlmalõdõr. Bu, kullanõcõnõn ve tesislerin görevidir.
Çöp toplama yerine getirilen çöpler burada birkez daha ayõklanmalõdõr.
Ayrõlan çöpler, toprağa sõzmayõ önleyecek şekilde yalõtõlmõş; çürüme esnasõnda doğacak
gazlarõ ve sularõ toplayarak dõşarõ atacak biçimde projelendirilmiş yataklara gömülerek
çürümeye bõrakõlmalõdõr.
Çürütülen bu çöpler daha sonra kompos gübre olarak kullanõlabilir.
Maliyet ve alan sorununun çözülmesi için, çöplerin önce bölgesel çöp ayõrma istasyonlarõnda
toplanarak ayrõlmasõ; gömülecek çöplerin sõkõştõrõlarak, birkaç bölgeye hizmet veren ana çöp
imha merkezine gönderilerek, gömme işleminin orada yapõlmasõ da düşünülebilir.
4- Temiz Su Gereksinimleri
Bodrum yöresi hariç, şimdilik alt yapõnõn en iyi çözümlenmiş kõsmõ temiz su teminidir. Ancak
yatak kapasitesinin artmasõna ve kentsel nüfus yoğunluklarõnõn çoğalmasõna paralel olarak bu
konunun da ele alõnmasõ gerekir. Aksi halde elektrik enerjisinde karşõlaşõldõğõ gibi gelecek
yõllarda kullanma suyunda da problemler yaşanabilir.
Ayrõca sahil yöresindeki turistik bölgelerde, bilgisizce açõlan ve işletilen su kuyularõ, deniz
suyunun bu kuyulara karõşmasõ nedeniyle tuzlanma tehlikesiyle karşõ karşõyadõr. Konu yalnõz
su kaynaklarõnõ değil bitki örtüsünü de tehdit edecek boyutlara erişebilir.
Bu tür kuyularõn tuzlanmaya karşõ devletin kontrolüne alõnmasõ şarttõr. Şeklen mevcut olsa
bile bu kontrol yapõlmamaktadõr.
5- Elektrik Enerjisi
Bugün bütün Türkiye’nin karşõlaştõğõ bu sorun, son iki yõl turistik tesislerde ciddi boyutlara
ulaşmõştõr. Gelecek yõllarda daha da artmasõ kaçõnõlmazdõr.
Turistik tesislerin, kõsõtlamaya gidilmeyecek işletmeler arasõna dahil edilmesi gereklidir. Ayrõca
tesislerin yeterli kapasitede jeneratör temin etmeleri kaçõnõlmaz ihtiyaçtõr.
6- Alt Yapõ İşletmelerinde Teşkilatlanma
Şu ana kadar izah edilen hususlar alt yapõ işletmesinin zorluklarõnõ ve önemini ortaya
koymaktadõr.
Bahse konu zorluklarõn yenilmesi, bu konuda yeterince teşkilatlanarak sağlanabilecektir.
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Turistik bölgelerde, yerleşik nüfus azdõr. Mahalli idareler bu nüfusa göre teşkilatlanmõştõr.
Yazõn, gelen turistler ve ikinci konutlarda yaşayanlarla birlikte bu nüfus özellikle kõyõ
bölgelerinde 10-15 misli artmaktadõr.
Bu nüfus hareketinin getirdiği alt yapõ sorunlarõnõn mahalli idareler tarafõndan çözümlenmesi
beklenemez. Mahalli idarelerin gücü buna yetmeyeceği gibi, bazõ bölgelerde mahalli idareler
turizmi bir külfet olarak görmektedir.
Yaşanan ve artan yoğunluğa bağlõ olarak büyüyen alt yapõ ihtiyacõnõn çözümlenmesi için
turizm işletmeleri mutlaka konuya dahil olmalõdõr. Alt yapõ yatõrõmlarõnõn finansmanõ turizm
özel sektörünün ve devletin belli oranlarda katõlõmõyla gerçekleştirilmelidir.
Bu kurumsal yapõlaşmayõ tesis edebilmek için, bazõ bölgelerde, turizm işletmelerinin ve
kamunun kõsmen eşit ağõrlõkta katõldõğõ alt yapõ hizmet birlikleri ve şirketleri kurulmuştur.
Başlangõçta başarõlõ sayõlacak sonuçlar alõnmõştõr. Birliklerde mahalli idarelerin ağõrlõklõ olmasõ,
özel sektörle belediyelerin bakõş açõsõndaki farklõlõklardan kaynaklanan bazõ sorunlarõn
yaşanmasõna neden olmaktadõr.
Ancak bu aksamalar, denemeden vazgeçmek anlamõna gelmemelidir. Bu alt yapõ ve hizmet
birliklerinin, Turizm Bakanlõğõ ve turizm sektörünün işbirliği ile yönetilecek şekilde yeniden
yapõlaşmasõ lüzumludur. Bunun için birlik yasasõ değiştirilmelidir.
Yeni yapõlaşmada, birlikler belgeli turistik işletmelere doğrudan hizmet götürmelidir.
Konutlara ve diğer kuruluşlara ise, belediyeler bu birliklerden sağladõğõ hizmeti iletmelidir.
7- ATAK Projesi
Akdeniz-Ege Turizm Altyapõsõ ve Kõyõ Yönetimi Projesi, kõsa adõyla ATAK, Ege ve Akdeniz
kõyõlarõnda yer alan turizm yoğunluklu, yaklaşõk yüz yerleşim biriminin içme suyu,
kanalizasyon, atõk su arõtma ve katõ atõk imha tesisleri gibi alt yapõ sistemlerinin, yerel
yönetimler ve kullanõcõlarõn iş birliği ile yapõmõnõ ve işletilmesini amaçlayan bir projedir.
Projenin, yerel yönetim ve kullanõcõlarõn müştereken kuracağõ altyapõ birlikleri vasõtasõyla
yürütülmesi, ve finansmanõnõn “Kullanan Öder” ilkesine uygun olarak geliştirilecek bir modelle
karşõlanmasõ öngörülmüştü. Projelerin etüd ve hazõrlanma safhasõnda Dünya Bankasõ hibe
şeklinde teknik yardõm vermeyi üstlenecek, proje, yapõlabilir bulunmasõ halinde Dünya
Bankasõnca kredilendirilecekti.
Bu çerçevede ATAK projesine 1989 yõlõnda başlanmõştõr. Proje çalõşmalarõ, Dünya Bankasõndan
temin edilen 607,5 milyon Japon Yeni tutarõndaki karşõlõksõz teknik yardõm ile finanse edilerek
Turizm Bakanlõğõnca yürütülmüştür. Proje uygulamasõnõn asõl sahibi yerel yönetimlerdir ancak
yeterli teşkilatlarõ olmamasõ nedeniyle Proje, Turizm Bakanlõğõnõn teknik desteği ile
yürütülmüştür.
1990-1992 yõllarõnda, kõyõ bandõndaki bütün yerleşim yerlerinde, mevcut durum tesbiti ve
fizibilite çalõşmalarõ yapõlmõş ve toplam alt yapõ ihtiyacõnõn 2,5 milyar dolar tutarõnda olduğu
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hesaplanmõştõr. Bu boyutta bir kaynağõn, dõş kredi ve genel bütçe imkanlarõyla karşõlanmasõ,
kaynağõn sõnõrlõ olmasõ nedeniyle zor görülmektedir. Yukarõda söylendiği şekilde, kullanõcõnõn
finansmana katkõsõnõ sağlayacak kurumsal yapõlaşma ve yasal düzenlemeler yapõlmadõğõndan,
ATAK projesi arzulanan hõzda yürümemektedir.
Bu arada bazõ belediyelerin, Turizm Bakanlõğõ koordinatörlüğü ve Dünya Bankasõ kredi
olanaklarõndan yararlanmayõ sağlayacak kurumsal yapõlaşmayõ reddederek, keşiflerin çok
üzerindeki proje maliyetleri ile, yatõrõmõn tümünü yabancõ-yerli müteahhitlik
konsorsiyumlarõndan sağlanan dõş kredi olanaklarõyla ihale ettikleri, mali güçlerinin üzerinde
borçlanarak projeleri gerçekleştirmek istedikleri görülmektedir.
Turizm potansiyelimizin %65’inin toplandõğõ Akdeniz-Ege sahillerinin alt yapõ noksanlõklarõnõn
en kõsa zamanda giderilmesi ve ATAK projesinin VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde
süratle hayata getirilmesi kaçõnõlmaz bir ihtiyaçtõr. Raporun I. ve II. bölümünde verilen bilgiler
õşõğõnda, bu sahil şeridinin 10 yõllõk turizm gelirinin;
VIII. Plan döneminde, beş yõlda 43 milyar dolar
IX. Plan döneminde, beş yõlda 98 milyar dolar
Toplam olarak on yõlda 141 milyar dolar
Olabileceği tahmin edilebilir. O halde, turizm gelirlerinden ayrõlacak %2’ lik bir pay ile
oluşabilecek finansman imkanõ, ihtiyaç duyulan 2,5 milyar dolarlõk yatõrõmõ on yõlda
karşõlõyacak büyüklüktedir.
Bunun için oluşturulacak stratejiler şunlardõr:
-Belediye Gelirleri Kanunu’nun katkõ paylarõ ile ilgili maddelerinde sõnõrlamalarõ kaldõracak,
yatõrõm öncesinde peşinat alõnmasõna ve gerçekçi bir vadelendirmeye imkan tanõyacak ve
toplanan katõlõmõn amacõna uygun kullanõlmasõnõ sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,
-Raporda belirtilen altyapõ yapõm ve işletme birlikleri kurulmasõnõn özendirilmesi, bu birliklerin
teknik ve finansman konularõnda gerekli bilgiye sahip kadrolara kavuşturulmasõ, bu alanda
yeterli müşavirlik hizmeti alabilmelerinin sağlanmasõ veya bu desteğin ilgili Bakanlõklarca
verilmesi,
-Altyapõlar projelendirilirken nüfus büyüklüklerinin, tüketim normlarõnõn, arõndõrma
düzeylerinin ve kullanõlacak teknolojilerin ülkenin ve yörenin gerçeklerine uymasõ, bu konuda
gerekli araştõrmalarõn Turizm Bakanlõğõnõn koordinatörlüğünde ilgili birimlerce yapõlmasõ,
projelerin etüd ve hazõrlanmasõnda, ATAK projesi kapsamõnda Dünya Bankasõnõn karşõlõksõz
kredi ve teknik yardõm vermesinin sağlamasõ,
Yukarõdaki hususlarõn gerçekleşmesi halinde finans kaynağõ oluşacağõ ve alõnan kredilerin geri
ödenebilme imkanõ doğacağõndan, Dünya Bankasõ kredilerinden yararlanarak yatõrõmlarõn
hõzlandõrõlmasõ.
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8- Hava Alanlarõ
Özellikle hava alanlarõnõn dõş turizmin gelişmesinde hayati rolü bulunmaktadõr. En önemli
turizm merkezlerimizden biri olan Bodrum, bu sebeple yõllarca iç turizme dönük kalmõş, dõş
turizmde ise düşük harcamalõ turist ile yetinmek mecburiyetinde kalmõştõr. Milas-Bodrum
havaalanõnõn açõlmasõ ile, Bodrum’un çehresi birden değişmiş, dõş turizm yönünden
Türkiye’nin en hõzla gelişen bölgesi olmuştur.
Türkiye’nin dõş turizmdeki bağlantõsõ hava yoluyla sağlanmaktadõr. Saatlerce süren bir uçak
yolculuğu yaparak gelen turistin, indiği havaalanõndan azami 1,5-2 saatte gideceği tesise
ulaşabilmesi özellikle istenmektedir. Turistik tesislerin belli turizm alanlarõnda odaklaşmasõnõn
esas sebebi budur. Yatak arzõnda yoğunluğu azaltmak yeni turizm alanlarõ yaratmak
istiyorsak, öncelikle bu düşünülen yeni turizm alanlarõnõn yakõnõnda, charter uçaklarõnõn
inebileceği havaalanlarõnõ ve bunlarõn karayolu bağlantõlarõnõ da birlikte planlamak
gerekmektedir
9- Mavi Bayrak
Mavi Bayrak, Avrupa Birliği’nin bir alt kuruluşu olan Avrupa Çevre Eğitim Vakfõ aracõlõğõ ile
yürütülen bir kampanyadõr. Amacõ, sahillerin ve deniz suyunun temizliğini denetlemek,
plajlarda ayda iki defa deniz suyunun biyolojik ve kimyasal analizini yaparak, deniz
temizliğinin kabul edilen limitler içerisinde olduğunu kontrol etmektir. Bu sayede insanlarõn
korkusuzca denizden ve plajlardan istifade etmesini sağlamaktõr.
Kampanya, bu merkezi bir örgüt ve kampanyaya katõlan ülkelerde kurulan organizasyonlar
tarafõndan yürütülmektedir. Halen Avrupa’nõn 19 ülkesi bu kampanyaya katõlmõştõr. Akdeniz
çanağõndaki bütün Avrupa ülkeleri ile birlikte Türkiye de bu organizasyonun içindedir.
Denetlemeler sonunda temiz bulunan plaj ve marinalar, kampanyanõn simgesi olan Mavi
Bayrak çekilerek ilan edilir. Duyuru ayrõca bastõrõlan harita ve bültenlerde, denizi temiz olan
plajlar mavi noktalar ile, denize girilmesi sakõncalõ veya tehlikeli olan plajlar kõrmõzõ ve siyah
noktalar ile işaretlenerek basõn yoluyla da açõklanmaktadõr.
Geçmiş yõllarda, organizasyonun çalõşmalarõ yalnõz denetlemek ve bilgilendirmekten ibaret
kalõyordu. 2000 yõlõndan itibaren tur operatörleri ve turizm acentalarõ ile işbirliği yapõlarak,
turistin bilgilendirilmesi ve mavi bayraklõ plajlara yönlendirilmesi sağlanmaktadõr. Amaç deniz
temizliğini ekonomik baskõ unsuru ile de gerçekleştirmektir.
Bugün, turizm pazarõnda rakip durumdaki İspanya, Fransa ve Yunanistan en az ortalama
mavi bayraklõ plaja sahiptir., çok daha uzun sahili olan ülkemizde mavi bayraklõ plaj adedi ise
65’tir. Bunlar da çoğunlukla Antalya ve civarõnda toplanmõştõr. Bodrum’dan-Balõkesir’e kadar
uzanan Ege sahillerinde mavi bayraklõ plaj adedi çok azdõr. Sebebi, özel sektörün ve mahalli
idarelerin bu konuda gösterdiği ilgisizliktir. Denetleme, yakõndan takip, işletme veya mahalli
idareler bazõnda alõnacak önlemlerle mavi bayraklõ plaj ve tesis sayõsõnõn arttõrõlmasõ
mümkündür.
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VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde mavi bayrağõn, turizmde büyük bir reklam ve
pazarlama aracõ olacağõ açõkça görülmektedir. Bir an önce, özel sektör, mahalli idareler ve
devlet işbirliğinde konuya sahip çõkõlmalõdõr.
Bunun için;
-Devletin görevli birimleri tarafõndan deniz suyundan numune alõnmalõ ve analizleri
muntazaman yapõlmalõdõr,
-Analiz sonuçlarõ standartlara uymayan plajlarda, sebep araştõrõlmalõ ve önlem alõnmalõdõr.
Bunlarõn çok basit önlemler olduğu ve sebebinin çoğu kez plajõn kendisinin değil çevresindeki
diğer kullanõmlarõn duyarsõzlõğõ olduğu görülecektir,
-Sebeplerin giderilmesinde, mahalli idareler ve devlet, denetim ve yaptõrõm gücünü,
aksamadan kullanabilmeli ve yasalarla desteklenmelidir.
VII. ÇEVRE
Turizm ve çevre ortak bir ilişkiyi simgeleyen kavramlardõr. Çevre bir turizm kaynağõ olma
özelliğini taşõrken, turizmin varolmasõ için çevrenin yaşamasõ gerektiği, doğanõn ve çevrenin
aleyhine gelişen bir turizmin kendi kaynağõnõ tüketeceği açõktõr. Başarõlõ bir turizm faaliyeti için
temiz ve düzenli çevreye ihtiyaç vardõr. Turistlerin doğa koruma ve çevre sorunlarõna gittikçe
daha duyarlõ olduklarõ gözlenmektedir. Dolayõsõyla, alternatif turizmde yerel örf ve adetlere
saygõ gösterilirken, çevre ve doğa korumasõna da özen gösterilmelidir. Tabi ki, çevre
korumasõna dikkat edilirken turizmden elde edilecek karõn da maksimize edilmesine
çalõşmalõdõr.
Ekoturizm sayesinde çevresel değerler korunurken kõrsal ve endüstrileşmiş bölgelerde
ekonominin çeşitlilik kazanmasõ, ekoturistlerin kalõş sürelerinin uzamasõ ile harcadõklarõ döviz
miktarlarõnõn artmasõ ve milli ekonominin gelişmesi gerçekleşecektir. Yerel ekonomiyi
canlandõracak mal ve hizmete olan talep artarak, konaklama tesislerinin gelişmesine imkan
verecektir. “Kirleten Öder” prensibi benimsenerek, yerel halk ve yatõrõmcõ da ekoturizme
entegre edilmelidir, turizmden elde edilen gelir vergilendirme yoluyla özellikle alt yapõ, çevre
korumasõ ve kamu hizmetlerinin temininde kullanõlmaya yönlendirilmelidir.
Türkiye’nin çok hõzlõ büyümesi, özellikle turizm bölgelerinde aşõrõ yoğunlaşmaya ve büyük
ölçüde yapõlaşmaya neden olmuştur. Önemli turistik beldeler artõk yeşilliklerin ve doğal
güzelliklerin hakim olduğu yerler olma özelliklerini kaybetmişlerdir. Bu nedenle turizm
yatõrõmlarõnõn önemli ölçüde yoğunlaştõğõ, Alanya, Kuşadasõ gibi turizm merkezleri artõk önemli
tur oparatörleri tarafõndan boykot edilmeye başlanmõştõr. 1970’li yõllarda İspanya’ya gelen
turistlerin yarõsõna yakõn kõsmõ İspanya’nõn en önemli turizm merkezilerinden olan Costa Brava
yöresine tatil için gelirlerdi. Bu bölgede bugün sahiller 20-25 katlõ gökdelenlerle doldurulmuş
durumdadõr ve artõk bölge Avrupalõ tur oparatörlerince boykot edilmiştir ve bölgeye
İngiltere’nin New Castle bölgesinden otobüsle kömür işçileri gelmektedir. Alanya, Kuşadasõ
gibi turistlik yörelerimiz de bu konuma gelmek üzeredir.Bu nedenle, yoğunluğa dikkat
edilmeli, yeni turizm alanlarõ üretilerek yatõrõmlar buralara yönlendirilmelidir.
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Aslõnda kõyõlarõn aşõrõ yapõlaşmasõnõn sorumlusu turizm değildir. Ege-Akdeniz kõyõlarõ 4.000
km.uzunluğunda sahil şeridine sahiptir. Bu şerit üzerinde, birçok yerleşim alanõ mevcuttur. Bu
yerleşim alanlarõ 28.151 hektarlõk bir alan kaplamaktadõr. Bu alanõn %54’ü kentsel alan,
%32’si ikinci konut ve sadece %14’ü turizm alanõdõr.
Türkiye’nin çevresel olarak en ciddi sorunu ikinci konutlardõr. Bir çoğunun çok ciddi alt yapõ
sorunlarõ olan ve büyük ölçüde atõl kapasite oluşturmakta olan ikinci konutlarõn mutlaka
sõnõrlandõrõlmasõ gerekmektedir.
Turistik yörelerde kentsel nüfus süratle artmakta, ikinci konut ve kentsel konut talebini
doğurmakta mahalli idareler kendilerine verilen imar planlama yetkisini bazõ durumlarda etkin
bir şekilde kullanamamakta ve yapõlaşma dengeli bir şekilde gelişememektedir.
Sürdürülebilir Kalkõnma, kaynaklarõ tüketmeden ekonomik kalkõnmayõ sağlamak şeklinde
özetlenebilir. Bu kavram ekonomik, sosyal ve çevresel gereksinimleri içermektedir. Mevcut
kullanõmlarda doğal çevrenin hõzla tüketilmesi söz konusudur. Kaynak temeli korunmadõkça
ve hatta yenilenmedikçe kalkõnma sürdürülebilir olmayacaktõr.
Sürdürülebilir kalkõnmayõ başarmak için tüm ülke düzeyinde sosyal ve çevresel değerleri
tanõmlamak ve değerlendirerek envanter oluşturmak, politikalar belirlemek, gerekli ölçüm
araçlarõnõ temin etmek, kaynak stok muhasebesi ve çevresel gider muhasebesi gibi uygulama
alanlarõnõ gündeme getirmek gerekmektedir.
Deniz ortamlarõ, kõyõ kumullarõ, sulak alanlar, içme suyu kaynaklarõ, biyolojik çeşitlilik ve
yaban hayatõ yaşam alanlarõ, tarõm alanlarõ, meralar, ormanlar ve tarihsel çevrenin
tanõmlanmasõ, tercih ve eğilimlerin ortaya konulmasõ, hedeflerin belirlenmesi, araçlarõn
tanõmlanmasõ ve eşgüdüm ile sağlõklõ bir planlanma sisteminin kurulmasõ gerekmektedir.
Oysa bugün Türkiye’de 3194 Sayõlõ İmar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerince belirlenen bir fiziki
plan anlayõşõ hakimdir. Bütünlükten yoksun yaklaşõmla sektörler arasõ ilişkiler
düzenlenememektedir. Bu nedenlerle, geleceği fiziksel ve sosyo eknomik açõlardan
yönlendirebilecek, geliştirecek ve ekolojik değerlerin varlõğõnõ sürdürebilmesini sağlayacak
sürdürülebilir kalkõnmanõn en önemli aracõ olan planlamanõn etkin biçimde kullanõlmasõ ilke
olarak kabul edilmelidir. Ekolojik ve kültürel değerler ile sosyo ekonomik yapõ gözönüne
alõnarak, öncellikle insan varlõğõnõ sürdürebilmek için esas olan çevre değerlerini koruma
amacõ ile sektörler arasõ ilşikileri ve dengeleri gözönünde bulunduran ekonomik faaliyetlerin
sõnõrlanmasõ sürecinde coğrafi mekandaki dağõlõmlarõnõn bir bütün olarak verildiği “Ülkesel
Fiziki Gelişme Planõ” hazõrlanmalõdõr. Tüm sektörler gibi, turizm planlanmasõnõn da bu
çerçevede, ülkesel fiziki plan bütünü içinde yer almasõ gerekmektedir. Üllkesel fiziki gelişme
planlarõ ile bugüne kadar sağlõksõz süregelen, daha önce bozulmuş ve bozulma sürecine
girmiş bulunan koruma-kullanma dengesinin kurulmasõ gözetilmeli, gelişmelerin sağlõklõ
yönlendirilmesi ile doğal kaynaklarõn geleceğinin garanti altõna alõnmasõ amaçlanmalõ, daha
sonra bölgeler arasõ bir bütün olarak düşünülmesi avantajlõ olabilecek sektörlerin
planlanmasõna, daha sonra ise çevresel bütünlük gösteren havza sõnõrlarõnõn bölge planlarõnõn
yapõmõ aşamasõna geçilmelidir. Bu planlar ile arazi kullanma özellikleri belirlenmiş alanlarda
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yapõlaşmalarõn, denetime ağõrlõk vererek kontrollü biçimde oluşmasõ sağlanmalõ ve plan
dönemi içerisinde konulmuş bulunan gerek fiziki, gerekse ekonomik hedeflere ulaşõlmasõna
çalõşõlmalõdõr.
Koruma ve kullanma dengesinin yeniden kurulmasõ, ekolojik yapõ ve doğal değerlerle ilgili
ülke düzeyinde veri tabanõ oluşturulmasõ, korunmasõ zorunlu görülen doğal kaynaklara ilişkin
detaylõ verilerin bilimsel ve uygulamaya dönük araştõrmalar ile sentez edilmesi sonucunda,
mekan bazõnda yeni kararlarõn elde edilmesi yoluna gidilmelidir. Bu şekilde elde edilecek
planlar, eklerindeki geniş ve detaylõ plan hükümlerinde açõklanan organizasyonel kararlar ve
yönetim kararlarõ yanõsõra, bunlarõn ne şekilde uygulanacağõna dair hüküm ve şartlarla bir
bütün teşkil etmeli, geliştirilecek veya iyileştirilerek kullanõlacak alanlar için alt ölçekte
uyulmasõ gereken şartlarõn çerçevesi de belirlenmelidir.
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
İŞLETMECİLİK–KONAKLAMA–ACENTACILIK–ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TURİZMİN GELİŞİMİ
VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE BEKLENEN İLAVE YATAK
TAHMİNİ
I- DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TURİZMİN GELİŞİMİ
Dünyada yabancõ turizmin ülkelerarasõ gelişiminde 1980 yõlõnda 285 milyon olan yabancõ turist
sayõlarõ yõlda ortalama % 4.61 artõş hõzõ ile 1997 de 613 milyon kişiye yükselmiş aynõ
dönemdeki yabancõ turizm gelirleri ise 1980’deki 102 milyar ABD dolarõndan; yõlda ortalama
% 9.1 artõş hõzõ ile 1997’de 448 milyar dolara yükselmiştir.
Yabancõ turist girişleri ile yabancõ turizm gelirlerinin dünyanõn başlõca bölgelerindeki dağõlõmõ
1994 ve 1997 yõllarõnda aşağõdaki miktarlarda ve yõllõk ortalama artõş oranlarõnda olmuştur.
Tablo: 1. Dünya Turizm Gelişimi
Yabancõ
Turist
Turizm
Sayõsõ
Geliri
(1000) (Milyon $)
Bölgeler
Avrupa
358.383
175.398
Asya Pasifik
77.093
62.198
Orta Doğu
12.101
5.437
Güney Asya
3.946
3.178
Amerika
106.433
95.091
Afrika
18.545
6.511
Dünya
576.501
347.813

Turizm
Yõllõk
Yõllõk Turist
Geliri
Artõş
Artõş Sayõsõ
(%)
(Milyon $)
(%) (1000)
(2.98) 361.600
(8.38)
223.300
(5.37)
90.200 (10.18)
83.200
(6.70)
14.700 (16.52)
8.600
(5.24)
4.600
(8.86)
4.100
(3.76) 118.900
(8.00)
119.800
(7.75)
23.200 (10.14)
8.700
(2.08) 613.200
(8.75)
447.700

Türkiye’nin ve Akdeniz’deki başlõca rakiplerinin seçilmiş son yõllardaki yabancõ turist girişleri ile
toplam dõş turizm geliri ve yabancõ turist başõna turizm gelirleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo: 2. Seçilmiş Akdeniz Ülkelerinde Turizm Gelirleri
1992

1994

Fransa
Gelen Turist (000)
58.500 61.312
Gelir (milyon dolar)
22.190 24.678
Kişi Başõna Harcama $
379
402.5
İspanya
Gelen Turist (000)
36.054 39.341
Gelir (milyon dolar)
21.035 21.465
Kişi Başõna Harcama $
583
546

1995

1996

1997

60.110 61.500
27.527 28.241
458
459

66.800
27.947
418

39.324 41.425
25.343 28.428
644
686

43.403
28.147
648.5
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İtalya
Gelen Turist (000)
Gelir (milyon dolar)
Kişi Başõna Harcama $
Yunanistan
Gelen Turist (000)
Gelir milyon (dolar)
Kişi Başõna Harcama $
Cezayir, Fas, Tunus
Gelen Turist (000)
Gelir (milyon dolar)
Kişi Başõna Harcama $
Türkiye
Gelen Turist (000)
Gelir (milyon dolar)
Kişi Başõna Harcama $
Yõllõk Harcama Artõş %
Portekiz
Gelen Turist (000)
Gelir (milyon dolar)
Kişi Başõna Harcama $

Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu

29.974 27.480 31.052 35.500
20.013 23.927 27.451 27.349
668
871
884
770

34.087
30.000
880

9.000 10.713 10.130
9.725
--3.905
4.128
4.217
--365
408
434

-------

-------

8.126
2.618
322.2

7.242
2.513
288.2

7.070
2.724
385.3

-------

7.070
3.639
514.3
---

6.670
4.921
647.8
(26)

7.720
4.956
647.8
(-1.0)

8.610
5.650
656.2
(1.85)

9.689
7.002
728.7
(10.13)

8.870
-----

9.132
3.828
419.2

9.706
4.406
454

10.007 9.713
4.695
7.002
469
721

Kaynaklar: 1992, 1994, 1996 TÜRSAB Raporu Mart 1998
Tablo: 3. Türkiye’de son yirmi yõlda Turizm Geliri Gelişmesi
Gelen
Turist
IV. BYKP 1979-1983
Geçiş Yõlõ 1984
V. BYKP 1985-1989
VI. BYKP 1990-1994
VII. BYKP 1995-1999
TOPLAM

Program
Hedefi (Yõllõk Artõş %)

13.942-(12.2)
1.800
12.300-(10.7)
31.830-(8.14)
69.250-(12.0)

Gerçekleşme
7.234
2.117
16.493
31.154
49.940

GerçekTurizm Geliri
leşme
(Milyon $)
Oranõ
Plan Gerçekleşme
51.8
2.418
1.770
117.6
452
840
134.0
3.388
9.330
97.9 21.702
17.798
72.1 33.777
29.286
61.773
59.024

1979’dan 1998 yõlõ sonunu kapsayan 19 yõlda gelen yabancõ turist sayõsõ yõlda 1.527 binden
1998 yõlõnda 9.753 bine yükselmiştir. Yõllõk ortalama artõş oranõ aynõ dönemdeki plan
hedeflerine çok yakõn (yõlda %10.69) olmasõna karşõn % 10.28 olarak gerçekleşmiştir.
Aynõ dönemde dõş turizm gelirleri de plan hedeflerinin yaklaşõk % 96’sõ oranõnda
gerçekleşerek, yõlda ortalama % 18.6 artõşla 1979 yõlõndaki 281 milyon dolardan 1998 yõlõnda
7.177 milyon dolara yükselmiştir.

40

http://ekutup.dpt.gov.tr/turizm/oik601.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Gerek 1998 yõlõnda doğu Asya’dan başlayarak Rusya Federasyonu ve doğu Avrupa ülkeleri ile
çoğu gelişmekte olan ülkeleri de etkileyen dünya ekonomik krizi, gerekse ülkemizde 1999
yõlõnda Marmara Denizi bölgesinde yaşanan zelzele felaketi ve diğer nedenlerden dolayõ 1999
yõlõna ait Turizm göstergeleri yukarõda verilen değerlendirmelerde dikkate alõnmamõştõr.
Tablo: 4. Turizm Sektörünün VI. ve VII. Beş
dönemlerindeki yabancõ turist girişi ve turizm geliri
Yõllar

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Yabancõ
Giriş
Sayõsõ
(1000)
5.389
5.517
7.076
6.500
6.671
7.727
8.614
9.713
9.753
7.500

Turizm
Geliri
(1000
$)
3.225
2.600
3.600
3.900
4.321
4.956
5.650
7.002
7.177
4.500

Yõllõk

Kalkõnma

Planlarõ

Tablo3’e 1989 yõlõ yabancõ turist girişlere (4.559.000) ile
döviz gelirlerini de ilave ederek 1989-1999 dönemindeki ($
2.556.500) yabancõ turist giriş miktarlarõnõ küçük kareler
metodunu uygulayarak; YT=7184 (-)+ 445 (X) formülü ile,
turizm döviz gelirlerini de; YG=4500+400 (x) olarak
belirlemek mümkündür.

Yukarõdaki formüllerde (YT) bin (1000) turist girişi ve (YG) bir milyon ABD dolarõ olarak ifade
edilmiştir. (X) 1994 yõlõ için (0) olarak alõnacak ve 1995 yõlõndan başlayarak her takip eden yõl
(1) artacaktõr.
1989-1999 yõllarõnõn turist girişleri için uygulanan (YT) formülü yabancõ turist girişini 1989
yõlõnda 4.950.000, 1999 yõlõnda da 9.409.000 olarak bulunmasõnõ sağlar on bir yõldaki artõş
oranõnõ da 1.9691 misli olarak verir. Bu artõş, aynõ dönemde, yabancõ turist ortalama giriş
artõşõnõn yõlda % 6.35 olduğunu gösterir
1989-1999 yõllarõ döneminde yabancõ turist girişinin yõllõk artõşõnõ teorik olarak ifade eden bu
formül her yõl yabancõ turist girişinin yaklaşõk 445.000 kişi, yõllõk döviz gelirini gösteren (YG)
formülü de yõllõk döviz geliri artõşõnõn ortalama 400 milyon dolar olarak kabul edilmesi
gerektiğini ifade etmektedir.
1989-1999 yõllarõ içinde, turizm gerçekleşmeleri yönünden daha cazip bir dönemi araştõrmak
için yapõlan çalõşma yedi yõllõk 1991-1997 döneminin böyle bir sonuç verdiğini göstermiştir. Bu
dönemde gelen yabancõ turist girişleri YT= 7.400 + 500 (X) formülü ve döviz gelirleri formülü
de YG = 4576 + 656 (X) olarak ifade edilmekte, turist girişlerinin yõllõk ortalama artõş oranõ %
7.4, dõş turizm gelirlerini yõllõk ortalama artõş oranõ da % 14 olarak bulunmaktadõr.
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Türkiye’nin turizmde en cazip gelişme döneminin yaşandõğõ 1984-1998 döneminde gelen
turist sayõsõnõn yõllõk artõş oranõ gerçekleşmesi % 11.53 olmuştur.
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde Turizm sektörünün plan hedeflerinde yabancõ turist
girişi yõllõk ortalama artõşõ da % 11.53 olarak alõnmalõ ve bunu sağlayacak teşvik tedbirlerinin
uygulanmasõ sağlanmalõdõr.
Yabancõ turistlerin her yõl Türkiye’de kaldõklarõ süre içindeki harcamalarõ 1984-1998
döneminde 1.9217 kat artarak, 396 dolardan 761 dolara yükselmiş, yõllõk ortalama artõş %
4.775 olmuştur. VIII. BYKP’de turizm sektöründe yurda giren yabancõ turistlerin kişi başõna
harcamalarõnõn her yõl aynõ oranda artacağõ varsayõlmõştõr.
2000 Yõlõ Programõnda (Resmi Gazete: 21 Kasõm 1999 sayõ 23883 m) Turizm Sektörü için
verilen gelişmeler Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo: 5. Turizm Sektörü Gelişmeleri
1998
1999
2000
Gerç. Gerç. T. Prog.
Gelen Yabancõ (1000)
9.753
7.500 9.000
Dõş Ülkelere Giden Vatandaş (1000) 4.601
4.800 5.000
Turizm Geliri (Milyon Dolar)
7.177
4.500 7.200
Turizm Gideri(Milyon Dolar)
1.754
1.550 1.850

Yõllõk Ortalama
Artõş (%)
99/98 2000/99
-23.1
20.0
4.32
4.17
-27.3
60.0
-11.06
19.4

Tablo 5’deki 2000 yõlõna ait göstergeler esas alõnarak VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ’nda turizm
sektörü için beklenen gelişmeler Tablo6’da verilmiştir.
Tablo: 6. VIII. BYKP döneminde Beklenen Yabancõ Turist Sayõsõ ve Döviz Geliri

Yõllar
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Gelen
Yabancõ
Turist Sayõsõ
9.000
10.038
11.195
12.486
13.925
15.531

Yõlda
artõş
(%)
20.00
11.53
11.53
11.53
11.53
11.53

Turist
Başõna
Harcama $
800
838.20
879.22
920.16
964.10
1010,.3
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9.832
11.487
13.425
15.688

http://ekutup.dpt.gov.tr/turizm/oik601.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu

II. TÜRKİYE’NİN DIŞ TURİZM GİDERLERİ
Türkiye’nin dõş turizm giderlerinde dõş ülkelere giden vatandaşlarõn 1984 yõlõnda kişi başõna
133 dolar olan harcamasõ 1997 yõlõnda 425 dolar olarak gerçekleşmiştir. Ortalama artõş oranõ
% 9.35’dür. 2000 yõlõ programõnda yurt dõşõna çõkan her vatandaşõn ortalama harcamalarõ 370
dolar olarak alõnmõştõr ve gerçeği yansõtmaktan uzak kalmaktadõr.
Yurt dõşõna çõkan vatandaşlarõn 1964’de 113 bin olan sayõsõ 1999 yõlõnda 4.8 milyon kişiye
yükselmiştir. Yõllõk ortalama artõş hõzõ % 27.0’dir.
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde yurt dõşõna çõkan vatandaşlarõn yõlda % 6 ve kişi
başõna harcamalarõnõn da aynõ oranda artacağõ varsayõlarak Tablo 7 düzenlenmiştir.
Tablo: 7. Türkiye’nin VIII BYKP Döneminde Dõş Turizm Gideri.
Yõllar Yurt Dõşõna Çõkan
Kişi Başõna
Vatandaş Sayõsõ (1000) Harcama $
2000
5000
370 veya
2001
5300
392
2002
5618
416
2003
5955
441
2004
6313
467
2005
6691
495

425
451
478
506
537
569

Turizm Gideri
(Milyon Dolar )
1850
veya
2125
2080
2390
2337
2685
2626
3013
2948
3390
3312
3807

Dünyada turist sayõsõ ve artõşõnõn ve döviz gelirinin 1980-1997 trendini sürdüreceği varsayõmõ
ile dünyadaki turist sayõsõnõn 2005’de (1.461 x 613) 879 milyon kişiye ve döviz gelirinin ise
(448 x 1.091) 899 milyon dolara yükseleceği, Türkiye’nin yabancõ turist girişi payõnõn
(15.531/879) yüzde 1.77’e turizm döviz gelirinin ise (15.688/899) yüzde 1.745 yükseleceği
beklenebilir.
Aynõ göstergeler 2023 yõlõ için aşağõdaki varsayõmlara uygun olarak hesaplanmõştõr:
Dünya turizminde döviz geliri artõşõ ile turist sayõsõ artõşõnõn 2023 yõlõna kadar da en az 19801997 yõllarõ trendini sürdüreceği kabul edilerek 2023 yõlõndaki turist sayõsõnõn 879 x 1.0461 =
1978 milyon kişiye, turizm döviz gelirinin ise ABD dolarõ 2005 yõlõ sabit değeri ve 2023 yõlõna
kadar turizmde sunulacak hizmetlerin çeşitlenmesi ile de her yõl % 5 oranõnda artacağõ kabul
edilerek 899 x 1.05=2.163 milyar dolar olabileceği beklenebilir.
Türkiye’ye turist girişinin 2005-2023 yõllarõ arasõnda, 1991-1997 döneminde sağlanan yõllõk
artõş oranõnda yükseleceği varsayõlõrsa, 2023 yõlõnda Türkiye’ye turist girişinin [ (1.074) x
15.531 ] 56 milyonu aşacağõ, aynõ dönemde turist girişi artõşõnõn 1989-1999 dönemindeki
kadar yõllõk oranla sõnõrlõ kalacağõ varsayõlõrsa 2023 yõlõndaki turist girişi (1.0635 x 15.531) 47
milyon olabileceği kabul edilebilir. Ancak bu sayõlarõn gerçekleşmesi için KOBİ niteliğindeki
turistik tesislerin önemli ölçüde sektöre katõlmasõ gerekir. 2005-2023 yõllarõ döneminde
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ülkemize giriş yapan her turistin yapacağõ harcamanõn 2005 yõlõ sabit ABD dolarõ değeri ve
turizmde sunulacak hizmetlerin çeşitlenmesi ile yõlda ortalama % 1 artacağõ varsayõmõ ile
2023 yõlõnda [(1.01/18) x (879/899.000)] kişi başõna 1223 dolara yükselebileceği beklenebilir.
Bu takdirde Türkiye’nin 2023 yõlõndaki turizm gelirinin yõlda 57.5 ila 68.5 milyar dolara,
dünyadaki turist payõnõn yüzde 2.4’ü ile 2.8’ine, yabancõ turizm geliri payõnõn da yüzde 2.663.17’sine kadar yükselebileceği beklenebilir.
III- KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE MEVCUT YATAK KAPASİTESİ, DEVAM EDEN
YATIRIMLAR VE VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE BEKLENEN
İLAVE YATAK YATIRIM TAHMİNİ
Turizm Bakanlõğõ İşletmeler Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Aralõk 1999 itibariyle;
Bakanlõktan Belgeli, işletmede 343 bin (321 bini işletme belgesi ile çalõşan + 22 bini yatõrõm
belgesi ile çalõşan) yatak kapasitesi vardõr. 1999 sonu itibariyle yatõrõmda görünen yatak sayõsõ
ise 232.042 adettir.
Turizm Bakanlõğõndan belgeli Yat ve Marina işletmelerinin 12.211 yat yatağõ, belgesizlerle
birlikte ise toplam yat yatağõnõn 30.000 olduğu tahmin edilmektedir.
1999 sonu itibariyle yat yatõrõm ve işletme belgeli 171 yerli işletmeden başka 9 yat işletme
belgeli yabancõ işletme de vardõr. Turizm Bakanlõğõndan belgeli toplam yat sayõsõ 1.345dir.
Tablo 8 konaklama tahminlerine ilişkin verileri içermektedir.
Tablolarõn tetkikinde de görüleceği üzere plan döneminde;
Konaklama tesisleri için
: $ 4.430.800.000
Yat Yatõrõmlarõ ve Yat Bağlama yerleri için : $ 4.443 800 000
olmak üzere toplam yatõrõm ihtiyacõnõn $ 8.874.600.000 olacağõ varsayõlmõştõr.
Tablo: 8. Konaklama Tesisleri Yatak Başõna Yatõrõm Keşfi (ABD dolarõ)
Otel Sõnõfõ
İnşaat Tesisat Teçhizat Tefriş Toplam %
5 yõldõz
18.000
15.000
5.000 9,000
47.000 12
4 yõldõz
17.000
11.000
2.000 4,000
34.000 14
3 yõldõz
8.000
6.000
1.000 1,000
16.000 22
2 yõldõz
5.000
3.000
500 1,000
9.500 14
1 yõldõz
4.000
3.000
200 1,000
8.200 13
Tatil Köyü
9.000
6.000
1.000 2,000
18.000 15
Diğer (Motel Pansiyon)
2.000
2.500
200 1,000
5.700 10
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Tablo: 9. VIII. BYKP dönemi ilave yatak kapasitesinin tesis türlerine göre dağõlõmõ
(%)
Tesis Türü
5 yõldõz
4 yõldõz
3 yõldõz
2 yõldõz
1 yõldõz
Tatil Köyü
Motel, Parsiyon
TOPLAM

Yatak Maliyeti ($)
47.000
29.000
9.500
8.200
18.000
5.700
18.886

Yatak Sayõsõ Yüzdesi
0.12
0.14
0.22
0.14
0.13
0.15
0.10
100.0

=
=
=
=
=
=
=

ABD Dolarõ
5.640
4.060
3.520
1.330
1.066
2.700
570
19.000

VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde inşa edilecek konaklama tesislerinin yatak başõna
ortalama 19,000 ABD dolarõ yatõrõma ihtiyaç göstereceği varsayõlarak Tablo 10 düzenlenmiştir.
Tablo: 10. VIII. BYKP Döneminde Konaklama Tesisleri Ek Yatak Kapasitesi
İhtiyacõ ve Konaklama Tesisleri için Öngörülen Yatõrõm
Yõllar
Ek Yatak Kapasitesi Sabit Yatõrõm İhtiyacõ $
2001
37.100
704.900.000
2002
41.200
782.800.000
2003
46.100
875.900.000
2004
51.400
976.600.000
2005
57.400
1.090.600.000
Toplam
233.200
4.430.800.000
NOTLAR
-Yõllõk Ek yatak kapasitesi ihtiyacõ, yabancõ turist girişlerinde öngörülen yõllõk artõşõn 28’e
bölünmesi ile bulunmuştur.
-Eğitim Yatõrõmlarõ, konaklama yatõrõmlarõnõn %2’si olarak alõnmõştõr.
-Altyapõ yatõrõmlarõ konaklama yatõrõmlarõnõn %3’ü olarak alõnmõştõr.
-Pazarlama ve tanõtõm faaliyetlerine Devletçe ayrõlacak kaynak konaklama yatõrõmlarõnõn %2’si
olarak alõnmõştõr.
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IV. VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI TURİZM İŞLETMECİLİK ALT KOMİSYONU
ÖNERİLERİ
1. Turizmin VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde en önemli sorunu etkin pazarlama ve
tanõtõmõn en iyi şekilde yapõlmasõnõn sağlanmasõdõr. Bu işlevin yapõlabilmesi için her yõl elde
edilen turizm gelirinin % 2 ‘si tutarõnda bir kaynağõn kamu ve özel sektör temsilcilerinin
katõlõmõ ile, kurulmasõ öngörülen Ulusal Tanõtõm Konseyi tarafõndan etkin kullanõlmasõ
sağlanmalõdõr. Bu fonun gelirleri ve harcamalarõ her türlü vergi kolaylõğõndan ve teşvik
avantajlarõndan yararlandõrõlmalõdõr.
2. Özel sektörün, sektördeki birliklerin tanõtõm ve pazarlamaya yönelik faaliyetleri her türlü
vergi ve teşvik avantajlarõ ile desteklenmelidir.
3. Turizm sektöründe bir milyon $’õn üzerinde döviz girdisi sağlayan otellere, yöresel otelciler
birliklerine, Türkiye Otelciler Birliği tarafõndan hazõrlanan projelere 500.000 $’a kadar fon
kaynaklõ veya düşük faizli tanõtõm ve pazarlama kredisi verilmesi imkanõ sağlanmalõdõr.
4. Sektörün, en önemli sorunu olan turistik ürünü pazarlama olanaklarõnõn geliştirilebilmesini
temin için yatõrõmcõ/otelci açõsõndan iki yol bulunmaktadõr:
-Sektörel dõş ticaret şirketi (SDŞ) tipi örgütlenme,
-Bir uluslararasõ “franchising” sistemine dahil olma.
22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayõlõ İhracat Rejimi Kararõ’nõn (3k) maddesine dayanarak
çõkartõlmõş bulunan 26.12.1996 tarih ve ihracat 96/39 sayõlõ “Sektörel Dõş Ticaret Şirketleri
Statüsüne İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, belli koşullara haiz küçük ve orta büyüklükte
işletmelerin (KOBİ) ihracat sektörü içinde bir organizasyon altõnda toplanarak, faaliyet
göstermeleri mümkün olabilmektedir. Ön koşul olarak, kamu otoritesince ilgili mevzuatta
gerekli değişikliklerin yapõlmasõ ve turizm sektöründeki yatõrõmcõ /otelci işletmelerin de SDŞ
tipi örgütlenmeye gitmelerinin potansiyel yararlarõ aşağõda sõralanmõştõr.
-Üye işletmelerin, yõldõz sõnõflandõrõlmasõ ve pansiyon çeşidi dikkate alõnarak, sezon bazõnda
uygulayacaklarõ asgari, homojen ve istikrarlõ ücret düzeylerinin tespiti ve fiyat kõrma
“çaresizliğinin” önlenmesi,
-Üye işletmelere SDŞ tarafõndan yurtiçi ve yurtdõşõnda açõlacak ofisler marifetiyle, acentalõk ve
tanõtõm hizmetleri (promosyon, piyasa çeşitlendirmesi, rezervasyon, ulaşõm vb.) verilmesi ve
böylelikle maliyetlerin düşürülerek gelirlerin artõrõlmasõ,
-Üye işletmelerde minimum işletme standartlarõnõn getirilerek, uygulamaya konulmasõ ve
kalite anlayõşõnõn sağlanmasõ,
-Tahsilatõn profesyonel SDŞ yönetimi tarafõndan müşteriden peşin olarak yapõlarak, üye
işletmelere süratli bir şekilde geri döndürülmesi sayesinde, acentalarca işletmelere (müşteri
çõkõşõndan asgari 14 gün sonra ve TL olarak asgari kurdan) yapõlan geç ve/veya gecikmeli
ödemeler nedeniyle uğranõlan kayõplarõn asgariye indirilmesi,
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-Fiyatlarda taviz vermeye zorlama “last minute” gibi oluşumlarla mücadele edilmesi ve
önlenmeye çalõşõlmasõ,
-Üye işletmeler adõna, tek merkezden SDŞ
kullanarak, yurtiçi ve yurt dõşõnda AR-GE
konularõnda imkanlarõn araştõrõlarak, azami
doğabilecek muhtemel krizlere karşõ hazõrlõklõ

tarafõndan, internet ve intranet olanaklarõnõ da
faaliyetleri neticesinde, piyasa fiyat ve talep
faydanõn sağlanmasõ, erken uyarõ sistemleriyle
olunmasõ,

-Üye işletmelerin girdi (yiyecek, içecek, temizlik malzemeleri, teknik malzemeler,
demirbaş,vb.) alõmlarõnõn SDŞ tarafõndan tek merkezden toptan ve hacimli olarak yapõlarak,
üye işletmelere vade ve fiyat avantajõ sağlanmasõ (ve bunun sektöre girdi temin eden yan
sektörlere de hacimli ve istikrarlõ satõş yapma imkanõ getirmesi),
-SDŞ statüsü kazanõlmasõ sayesinde bu tür şirketlere tanõnmõş olan muafiyet ve teşviklerden
öncelikli olarak yararlanõlmasõ ve özellikle “ihracata yönelik devlet yardõmlarõ“ içerisinde yer
alan AR-GE, çevre koruma, yurtiçi ve yurtdõşõ uluslararasõ nitelikteki ihtisas fuarlarõ açõlmasõ,
pazar araştõrmasõ, yurtdõşõ ofis-mağaza işletme ve tanõtõm faaliyetleri, eğitim gibi alanlarda
getirilmiş bulunan imkanlardan yararlanõlmasõ,
-SDŞ tarafõndan organize edilecek hizmet içi eğitim programlarõnõn ve üniversitelerdeki ilgili
ders programlarõnõn işbirliği içerisinde hazõrlanmasõ, sektörün ihtiyacõ olan nitelikli personel
yetiştirilmesinde faaliyet gösterilmesi,
-SDŞ tarafõndan düzenlenecek veya yurtiçi ve yurtdõşõnda üçüncü kişilerce (üniversiteler,
turizm dernek ve birlikler, büyük otel zincirleri vb.) düzenlenen seminerler, paneller ve
konferanslara üye işletmelerin yöneticilerinin katõlmalarõnõ sağlayarak bilgi birikimini artõrmak
ve vizyonunu geliştirmek,
-SDŞ tarafõndan istatistiki veri tabanõnõn oluşturulmasõnõ sağlamak ve bu bilgilerden sektöre
ilişkin yapõlacak çalõşmalarda yararlanmak ve üye işletmeler ile faydalanmasõna sunmak,
-Yabancõ otel zincirlerine, havayolu şirketlerine ait GDS’lerle (Global Distribution System)
işbirliği yapmak ve karşõlõklõ olarak turist ve bilgi alõşverişinde bulunmak,
-Merkezi satõn alma ve personel alõmõ sayesinde, bilgi paylaşõmõ yoluyla, üye işletmelerin
giderlerinde tasarruf sağlamak,
-Bankacõlõk, sigortacõlõk, leasing, factoring, forfeiting, yatõrõm ve menkul değerler gibi
alanlarda faaliyetlerde bulunmak ve üye işletmelerin bu gibi hizmetlerden yararlanmalarõnõ
sağlamak,
-Benchmarking, outsourcing (bazõ işletme faaliyetlerinin üçüncü kişilere yaptõrõlmasõ) gibi
enstrümanlar sayesinde işletme organizasyon ve faaliyetlerinde tasarruf, fayda ve
iyileştirmeler sağlamak,
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-Üye işletmelere SDŞ tarafõndan reorganizasyon (organizasyon şemalarõ ve iş tanõmlarõnõn
hazõrlanmasõ) yönetim ve destek bilgi sistemleri, muhasebe, maliyet kontrol, denetim, bilgi
işlem, finansman, insan kaynaklarõ gibi idari faaliyet alanlarõnda ihtiyaç bulunan bilgilerin
aktarõlmasõ ve hayata geçirilmesi amacõyla girişimlerde bulunarak kurumsallaşmalarõna
katkõda bulunmak,
-Üye işletmelerdeki personelin istifade edebileceği sosyal yardõm ve dayanõşma amaçlõ vakõf
hizmetlerinin verilmesi,
-Kamu otoritesi üzerinde sektörün geliştirilmesini teminen daha etkin baskõ grubu
oluşturulmasõ.
-Dünyadaki tüm büyük tur operatörlerinin, yatõrõmcõ/otelciler tarafõndan büyük özveri ve
riskler karşõlõğõnda gerçekleştirilen otelleri, elde ettikleri kazançlarla “rahatlõkla” satõn alarak
veya kendileri inşa ettirerek ya da az sayõda işletmelerle öncelik ve ayrõcalõk anlaşmalarõ
yaparak, buralara kriz dönemlerinde bile müşteri temin etme uygulamasõ içinde olduğu bir
ortamda, turistik ürünün asõl sahibi yatõrõmcõ /otelci kesimin de kendi pazarlama sistemlerini
SDŞ tipi avantajlõ bir sistem içerisinde kurmalarõnõn sağlayacağõ yararlar oldukça büyüktür.
Önerilen zor bir tedbirdir, ancak sektörde her yõl karşõlaşõlan türlü sorunlar nedeniyle yitirilen
kaynaklar, katlanõlan zararlar, belirsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yaşanan sorunlar dikkate
alõndõğõnda, yukarõda sayõlan nimetlere ulaşmak üzere böyle bir sistem realize etmek için
katlanõlacak külfet küçük kalacaktõr. Başta EGS olmak üzere farklõ sektörlerde de olsa, SDŞ
örneğinden çõkarõlacak önemli dersler bulunmaktadõr. Unutulmamalõdõr ki, birlikten kuvvet
doğar ve “küçük özveriler“ büyük getiriler sağlayabilir. Daha da somutlaştõrõlõrsa SDŞ için
başlangõçta örneğin 1.000 turistik işletmenin havuza ortalama 100 bin ABD dolarõ ile katkõda
bulunmasõ durumunda, toplam fatura 100 milyon ABD dolarõ olabilecektir.
5. Yöresel olarak faaliyet gösteren tesisler, oteller ve üyelerin önceki yõllarda getirdikleri döviz
tutarlarõ ve konaklayan kişi adedi kõstas alõnmak suretiyle performanslarõ değerlendirilmelidir.
Hazõrlanacak tanõtõm ve pazarlama faaliyetleri Türkiye Otelciler Birliği tarafõndan
onaylandõktan sonra Eximbank’õn seyahat acentalarõnõ kredilendirdiği fon veya benzeri bir
fondan kredilendirilmesi durumunda, tanõtõm olarak çok daha geniş kitlelere ulaşabilme
imkanõ doğacak, yöre ve dolayõsõyla ülke tanõtõmõnda başarõ sağlanabilecektir.
Bu kredilerin ve/veya hazõrlanmakta olan 2000 yõlõ Yatõrõm ve İşletmelerin teşviki
kararnamesinde Turizm Tanõtõm ve Pazarlanmasõ için özel teşvik ve fon kaynaklõ kredi imkanõ
getirilmesi gerekli görülmektedir.
6. Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayõlõ Kararõnõn 4’üncü maddesinin
verdiği yetkiye dayanarak Dõş Ticaret Müsteşarlõğõnca hazõrlanan, AB ve GATTS normlarõna
uygun ihracata yönelik devlet yardõmlarõna ilişkin;
-Araştõrma-Geliştirme (AR-GE),
-Çevre ve Kalite Belgelendirme,
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-Yurtdõşõ Fuarlara Katõlõm,
-Yurtiçi Fuar Organizasyonu
-Pazar Araştõrmasõ,
-Yurtdõşõnda Ofis Mağaza Açma ve Tanõtõm,
-İstihdam
-Eğitim,
-Patent harcamalarõ ,
konularõnda Tebliğler, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’ndan çõkarõlmõş ve uygulamaya
konulmuştur.
Bahse konu İhracata Yönelik Devlet Yardõmlarõ’na ilişkin Tebliğlerden;
-Çevre ve Kalite Belgelendirme,
-Pazar Araştõrmasõ,
-İstihdam,
-Eğitim,
yardõmlarõ kapsamõndaki desteklerden sadece KOBİ tanõmõna giren işletmeler, diğer Tebliğler
kapsamõndaki desteklerden de üretici ve/veya mal ticareti ile uğraşan işletmeler
yararlanmakta olup, halihazõrda hizmet sektöründeki işletmelerin yararlanmalarõ imkanõ
bulunmamaktadõr. Dõş Ticaret Müşteşarlõğõ da bu uygulamanõn eksikliğini kabul etmektedir.
Nitekim, Avrupa Topluluklarõ Komisyonu KOBİ‘leri;
-250’den fazla çalõşanõ olmayan,
-Yõllõk cirosu 40 milyon ECU‘yu (Euro) ya da toplam bilanço değeri 27 milyon ECU’yu (Euro)
aşmayan,
-Ortaklõk paylarõnõn % 25’ den fazlasõ kamu yatõrõm şirketleri, risk sermayesi şirketleri ya da
kurumsal yatõrõmcõlar dõşõndaki KOBİ tanõmõna girmeyen firmalara ait olmaya,
şirketler olarak tanõmlamõş olup, tanõmda herhangi bir şekilde “üretici olma“ şartõna yer
verilmediği görülmektedir.
7. Avrupa Topluluğuna Gümrük Birliği yoluyla entegrasyonun başlamasõ ile Türkiye’de önemi
ve değeri anlaşõlan KOBİ’lerin önümüzdeki yõllarda ekonomiye olumlu katkõlarõ teşvik unsurlarõ
ile artarak devam edecektir. İmalat Sanayi sektöründe son derece yararlõ sonuçlar vereceğine
inanõlan KOBİ destek unsurlarõ, Hizmetler-Turizm-Konaklama sektöründe faaliyet gösteren
işletmelere uygulandõğõnda aynõ olumlu etkiyi gösterecektir.
Ülkede faaliyet gösteren ve KOBİ tanõmõna girebilen konaklama tesisleri, sektörün dõş
dinamiklere bağlõ olmasõ sebebiyle istikrarlõ bir seyir çizememektedir. Özellikle yeni işletmeye
açõlan tesislerde ciddi ölçüde finansman açõğõ bulunmaktadõr. Yurt dõşõndaki turizm
operatörleri tarafõndan da bilinen bu zaaf, sezon başõnda fiyat indirimi için zorlama nedeni
olmaktadõr. Yabancõ tur operatörleri tarafõndan her yõl tekrarlanan bu olumsuz durum
sonucunda ülke ciddi oranda döviz kaybõna uğramaktadõr. Gerek bu tarz döviz kayõplarõnõn
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önlenmesi, gerekse KOBİ kapsamõndaki konaklama tesislerinin hizmet kalitesini yükseltip
gerektiği durumlarda kapasite artõrõmõna imkan vermesi sebebiyle, turizm konaklama
sektörünün de KOBİ kapsamõndaki destek unsurlarõndan faydalanmasõ yerinde olacaktõr.
Nitekim 1999 yõlõ programõ icra planõnda, “Turizm Sektörünün de KOBİ statüsünde
değerlendirilmesi için gerekli düzenlemeler yapõlacaktõr.” denilmektedir. Ayrõca 21 Kasõm 1999
günlü Resmi Gazete’de yayõnlanan 2000 yõlõ programõnda da ; “Turizm Sektörünün KOBİ
Statüsünde değerlendirilmesi için gerekli düzenlemeler yapõlacaktõr.” ifadesi aynen yer
almaktadõr.
Yukarõda arz edildiği üzere, Turizm sektörü kendi inisiyatifi dõşõndaki nedenlerle şimdiye kadar
yaşamadõğõ kadar önemli sõkõntõlar içerisindedir. Sektörün 2000 yõlõnõ bu kötü moral ve
ekonomik sõkõntõlar içerisinde geçirmesi mümkün değildir. Bu nedenle Hükümetler tarafõndan
da benimsenen ve programlara konulan Turizm Sektörünün de KOBİ Teşvik ve Kredi
imkanlarõna kavuşturulmasõ için Bakanlar Kurulu Kararõnõn alõnmasõ gerekli görülmektedir.
8. Turizm Yatõrõmlarõnõn Modernizasyonu Kredisine ihtiyaç duyulmaktadõr. Turizm yatõrõmlarõnõ,
yapõlarõ itibariyle ayrõ bir konumda değerlendirmek gerekmektedir. Turizm yatõrõmlarõnõn
görsel zevke hitap etmeleri sebebiyle kõsa dönemlerde modernizasyon ihtiyaçlarõ ortaya
çõkmaktadõr. Yapõlan araştõrmalara göre, turizm yatõrõmlarõ maksimum yedi yõlda bir modernize
edilmelidir. Günümüz dünyasõnda hõzla gelişen teknoloji ve sürekli değişen moda akõmlarõ
sebebiyle modernize edilmeyen turizm tesislerinin önemli oranda müşteri kaybedeceği tabidir.
1980 yõlõnõn ortalarõnda başlayan turizm yatõrõm atağõ günümüzde ivmesini kaybetmiş
olmasõna rağmen, bu dönemde işletmeciler yurda son derece güzel tesisler kazandõrmõştõr.
Ancak bir bütünlük ve süreklilik isteyen turizm yatõrõmlarõnõn sadece yapõlmasõ yeterli olmayõp,
modernizasyon ve hatta rantabl olarak çalõşamayan tesisler için tevsi yatõrõmlarõnõn da
yapõlmasõ gerekmektedir.
Turizm yatõrõmlarõnõn bir diğer yapõsal özelliği de geri dönüş sürelerinin uzun olmasõdõr. Sanayi
yatõrõmlarõnda geri dönüş süresi 4-5 yõl gibi bir süre olmasõna rağmen bu dönem turizm
yatõrõmlarõnda 7-10 yõl olabilmektedir. Dolayõsõyla turizm yatõrõmlarõna kõsa vadeli kredi
verilmesi, işletmelerin işletme sermayelerini kaybetmelerine sebep olmaktadõr. Bu durumu
önleyebilmek için kredi vadesinin asgari 5 yõl olmasõ, tesisin faaliyette bulunduğu yõl dikkate
alõnarak, 5 ve daha fazla yõldan beri faaliyette bulunan işletmelere öncelik tanõnmasõ ve kredi
tahsisinin yatõrõm teşvik politikalarõnõn bir unsuru olarak değerlendirilmesi yerinde olacaktõr.
9. Turizm Sektörü kõsa vadeli kredi olanaklarõndan yararlandõrõlmalõdõr. Turizm sektörünün
içinde bulunduğu krize rağmen tesislerini faaliyete geçiren işletmeler çok önemli finansman
sõkõntõsõ içinde bulunmakta ve kõsõtlõ imkanlarla ayakta kalabilme mücadelesi vermektedir.
İşletmelerin acil işletme sermayesi sorunu halledilmedikçe turizm hizmet kalitesi aşağõ
çekilecektir. Bu durum ise ülke için turizm imajõnõn bozulmasõ ile birlikte çözümü karmaşõk bir
dizi sorun yaratõr. Bu nedenle turizm işletmelerine aşağõda belirtilen kõstaslara uygun olarak
işletme kredileri verilmelidir.
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-İşletmeler Turizm Bakanlõğõ yatõrõm veya işletme belgesi sahibi olmalõdõr.
-1999 Eylül sonu itibariyle % 50’nin altõnda doluluk oranõ ile çalõşan işletmelere öncelik
verilmelidir.
-Kredinin vadesi en az iki yõl olmalõdõr. Kredinin verilmesini takip eden turizm işletme
döneminden sonra altõ ay ödemesiz dönem verilmelidir.
-Kredi tutarõ Turizm İşletmelerinin bir önceki yõl cirosunun,
5
4
3
2
1

yõldõzlõ
yõldõzlõ
yõldõzlõ
yõldõzlõ
yõldõzlõ

Otellerde
Otellerde
Otellerde
Otellerde
Otellerde

ve I. Sõnõf T.K. % 5
ve II Sõnõf T.K. % 6
%7
%8
% 8 oranõnda olmalõdõr.

10. Birinci Turizm Şurasõ Kararlarõnda da belirtildiği üzere;
-Coğrafi konum itibariyle kruvaziyer turizminde büyük bir potansiyele sahip Türkiye’de bu
konuda yapõlacak yatõrõmlar desteklenmelidir.
-Büyük bir pazar potansiyeline sahip Sağlõk Turizmi’nin daha rantabl hale getirilebilmesi için
ilgili Bakanlõklarõn eşgüdümü ile, diğer ülkelerden Türkiye’deki termal tesislere gelen
turistlerin ödeme problemlerinin çözümü yönünde ikili anlaşmalarõn temini ile “Sağlõk
Sigortasõ” kapsamõ içinde ödeme imkanlarõnõn oluşturulmasõ ve bu hususlar çerçevesinde iç
pazar için gerekli düzenlemelerin yapõlmasõ sağlanmalõdõr.
-Termal sularõn kullanõm haklarõnõn kamuya ait olmasõ nedeniyle yatõrõmlarõ ağõrlõklõ olarak
yerel yönetimler tarafõndan gerçekleştirilen veya işletilen tesislerin özel sektör tarafõndan
işletilmesi veya uzun süreli tahsislerin yapõlmasõ için yasal ortam sağlanmalõ ve özel olarak
yatõrõm teşvik kapsamõna alõnmalõdõr.
-Turizm potansiyelinin olduğu yörelerde/bölgelerde “Otel-okul“ modeli temel alõnarak, gerekli
donanõmlarõn sağlanmasõ önkoşulu ile YÖK, Milli Eğitim ve Turizm Bakanlõklarõnca yeni okullar
açõlmasõ teşvik edilmelidir.
-Özel sektör tarafõndan pazar geliştirmeye yönelik tanõtõm etkinliklerine uygun teşvikler
sağlanmalõdõr.
-Ülkede geleneksel el sanatlarõnõn yaşatõlmasõ ve desteklenmesi için oluşturulan “Anadolu El
Sanatlarõ Köyü“ modelinin bir an önce yaşama geçirilmesi sağlanmalõ ve teşvik edilmelidir.
11. Döviz kazandõrõcõ yatõrõm yapan, turizm hizmetini üreten, yeni ve mevcut tesislerini
yenileme ve modernizasyonu için yatõrõm teşvik belgesi kapsamõnda kendi imkanlarõ ile dõş
kredi temin eden turizmcilere, kamu bankalarõ aracõlõğõ ile verebilecekleri teminat mektubu
masraflarõnõn % 50‘sinin fondan karşõlanmasõ imkanõ verilmelidir. Daha önce 94/6411 sayõlõ
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kararname ile sanayi işletmeleri için uygulanan bu teşvikin, turizm yatõrõm ve işletmelerine
uygulamasõ yapõlmalõdõr.
12. Ülke kalkõnmasõnda önemli fonksiyonu olan turizm sektörü için, genel teşvik
kararnameleri yerine, turizme özgü özel teşvik kararnameleri teşvik politikalarõ tespit
edilmelidir. Diğer bir ifade ile, Turizm sektörünün ekonomiye katkõsõ yanõnda turizm sektörüne
verilen teşviklerin ekonomiye ne kadar büyük oranda geri döneceği göz önüne alõnmalõdõr.
Turizm sektöründe rakip ülkelerde, özellikle gümrük birliğine tabi ülkelerde halen uygulanan
nakdi teşvik ve krediler Türkiye’de de mutlaka uygulanmalõdõr. Aksi halde turizmin gelişmesi
ve beklenilen yatõrõm hedeflerine ulaşmasõ mümkün değildir.
Turizm sektörü dõşõndaki sektörlerde ihraç edilen ürünlerde katma değer iadesi, ucuz ihracat
kredileri, ihraç ettiği ürünün bünyesine giren ham ve yardõmcõ maddeleri gümrüksüz fonsuz
ithal etme, navlun primleri, yaptõğõ ihracat miktarõna bağlõ olarak mahsup yoluyla vergi ve
sigorta avantajlarõ vb. önemli avantajlar olmasõna rağmen Turizm Sektörü bu avantajlardan
yararlanmamaktadõr.
13. Turizm Bakanlõğõ tarafõndan alt yapõsõ hazõr yeni arazilerin turizm amaçlõ kullanõma
açõlmasõ için gereken çalõşmalar yapõlmalõdõr. Arazi tahsislerinin, önceden tespit edilmiş
kriterlere uygun olarak, arz talep dengesi, yöre, doğal koşullar ve alt yapõ olanaklarõ dikkate
alõnarak yapõlmasõ büyük önem arz etmektedir. Turizm Bakanlõğõnõn geliştirmeyi düşündüğü
“gayrimenkul sermaye ortaklõğõ” üzerinde çalõşõlmalõdõr.
14. Eğlence sektörü Turizmi (Disneyland, Formula 1, Dünya Kupasõ ve Olimpiyat Oyunlarõ
Organizasyonlarõ gibi) tanõtõmõ ve değerlendirilmesi sağlanmalõdõr.
15. Kõş Turizmini özendirmek, Türk ve yabancõ turistin ilgisini artõrmak için, örneğin ayakbastõ
paralarõ gibi geçici uygulanan teşviklerin sürekli uygulanmasõ sağlanmalõdõr.
16. Üçüncü yaş turizmi için gerekli her türlü tedbir, İspanya modeli de dikkate alõnarak
hayata geçirilmelidir.
17. 250 milyon ABD dolarõ ve üzerindeki büyük turizm yatõrõmlarõ için, sanayi yatõrõmlarõnda
olduğu gibi % 200 yatõrõm indirimi olanağõ tanõnmalõdõr.
18. Turizm sektöründe hizmet veren kuruluşlarõn içinde bulunduklarõ mali koşullarõn, rakip
ülkelerdeki benzerleri ile aynõ duruma getirilmesi bir zorunluluktur. Türkiye, rakiplerine göre
Avrupa’nõn bir çok ülkesine daha uzaktõr. Mesafenin yarattõğõ dezavantaja, KDV’nin ve
ayakbastõ parasõ yüksekliği gibi hususlar eklenince, Türkiye’nin rekabet etmesi
zorlaşmaktadõr.
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Bazõ Akdeniz Ülkelerinde uygulanmakta olan KDV oranlarõ:
Ülke
Fransa
İtalya
Portekiz
Yunanistan

Standart KDV Oranõ
%20
%20
%17
%16

Turizmde Uygulanan KDV Oranõ
%5,5
%10
%5
%8

Bu ülkelerde, KDV oranlarõ 1990’lõ yõllarõn başõndan itibaren indirilmeye başlanmõştõr ve net
turizm gelirlerinde %10 artõş olmuştur. KDV oranlarõnõn düşürülmesi halinde vergi gelirinde
kayõp olmayacağõ gibi doluluk oranlarõ artacaktõr.
19. Bankacõlõk sisteminin çeşitli Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, sektörle daha yakõn
çalõşmasõnõ sağlayacak kolaylaştõrõcõ önlemlerin alõnmasõ iç ve dõş turizmin gelişmesi açõsõndan
önemlidir. TÜROB’un gözetiminde gerçekleştirilecek bu faaliyetler, hem harcanan paranõn
boşa gitmesini önleyecek, hem de sorumluluk üstlenen yöresel kuruluşlar doğrudan görev
alacaklarõ bu faaliyetlerle performanslarõnõ artõracaklardõr. Bankacõlõk sistemi yerli turistin
tesislerden yararlanmasõ için tatil kredisini yaygõnlaştõrmalõdõr. Bu tüketici kredileri için özel
fonlar yaratõlmalõdõr.
20. Türkiye’nin başka ülkelerle yaptõğõ ekonomik çerçeve anlaşmalarõnda turizm alanõnda
işbirliğini kolaylaştõracak önlemlere de yer verilmelidir.
21. Yerel yönetimlerin ya da kamu kurumlarõnõn elektrik, su, atõk su, telefon gibi hizmetlerde
turizm işletmelerini sanayi kuruluşlarõ gibi saymalarõ ve aşõrõ fiyatlar uygulamalarõnõn önüne
geçilmelidir.
22. Turizm işletmelerini (konaklama ya da organizasyon) ülkeye döviz getiren ihracatçõ
kuruluş ve hizmetlerini de döviz getirici mal ve hizmet ihracõ kapsamõnda saymak
gerekmektedir.
23. Turizm işletmelerinin faaliyetlerinin yõlõn belli zamanlarõnda yoğunlaştõğõ dikkate alõnmalõ
ve vergi /SSK primi ödemelerinde buna göre esnek bir yapõlanma benimsenmelidir.
24. Sektörün kur makasõndan etkilenmemesi için gerekli önlemler alõnmalõdõr.
25. İç Turizm ve Desteği; özellikle yüksek sezon dõşõ dönemlerde ve öncelikle çalõşan veya
emekli halkõn tatil ihtiyacõnõn karşõlanmasõ için her türlü tedbir alõnmalõdõr. Bu amaçla, tatil
kredisi uygulanmasõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ gerekir. Kamu kamp ve tatil köyleri, kamu otellerinin
hõzla özelleştirilmesi, kaynak yaratmak yanõnda kamu çalõşanõnõn yalnõzca belli yerlerde değil,
tüm Türkiye’nin otellerinde tatil yapabilmeleri sağlanmalõdõr. Yine bu amaçla T.C. Milli Eğitim
Bakanlõğõ tarafõndan eğitim dönemleri değiştirilerek okullarõn kapanõş devresinin Mayõs ayõna
çekilmesi birçok Türk çalõşanõna tatil yapma olanağõ sağlayacaktõr.
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26. Çevrenin korunmasõ, kõyõ güvenliği ve turistin emniyeti yönünden “Turizm Güvenlik
Birimleri “ oluşturulmalõdõr.
27. Turizmin yoğun olduğu yerleşim birimlerinde, alt yapõ hizmetlerinin daha sağlõklõ
yürütülmesini teminen Turizm Bakanlõğõ ve sektörün temsil edeceği “Alt Yapõ Hizmet
Birlikleri”nin oluşturulmasõnõ sağlamak amacõyla 1580 sayõlõ Belediye Yasasõnda gerekli
değişiklik yapõlmalõdõr.
28. Turizm Bakanlõğõ’nca hazõrlanan “Yat Limanlarõ Master Planõ” nda belirlenen yat limanõ ve
çekek yerlerine ilişkin yatõrõm kararlarõnõn alõnmasõ sürecinde Kurumlar arasõnda koordinasyon
sağlanmalõdõr.
29. Akdeniz Ege Turizmi Altyapõsõ ve Kõyõ Yönetim (ATAK) projesi uygulamalarõ hõzlandõrõlmalõ;
Turizm Bakanlõğõ ile Belediyelerin koordinasyonu sağlanmalõdõr.
30. Bir turizm türü olarak nitelendirilebilecek “Talih Oyunlarõ Salonlarõ” nõn önceden
saptanacak bölgelerde, her türlü plan, alt ve üst yatõrõm programlarõ belirlenmek ve denetim
altõnda tutulmak suretiyle açõlmasõ hususu değerlendirilmelidir.
31. 4108 sayõlõ Kanunun 18. Maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40/1. maddesine parantez
içi hüküm eklenerek yurt dõşõnda yapõlan genel giderlere ilişkin götürü gider uygulamasõ esasõ
getirilmiştir.
Madde aynen aşağõdaki gibidir.
40/1 “Ticari kazancõn elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili genel giderler (ihracat,
yurtdõşõnda inşaat, onarma, montaj ve taşõmacõlõk faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu
bentte yazõlõ giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasõlatõn binde
beşini aşmamak şartõyla yurt dõşõndaki bu işlerle ilgili giderlerine karşõlõk olmak üzere götürü
olarak hesapladõklarõ giderleri de indirilebilir.)
Konuyla ilgili olarak 194 seri no.lu Gelir Vergisi Genel tebliği yayõnlanmõştõr. Ancak Maliye
Bakanlõğõnõn konuya yaklaşõmõ ve konuyu yorumlama tarzõ ile uygulamaya yönelik getirdiği
esaslar kanun koyucunun iradesini kõsõtlayõcõ şekilde oluşmuş, dolayõsõyla mükellefler arasõnda
eşitliği bozucu tarzda sonuç doğurmuştur.
Tebliğde her türlü ihracatõn açõklamasõ yapõlõrken aynen şu ifadeye yer verilmiştir: “İlgili
mevzuat çerçevesinde yapõlan serbest ihracat, kredili ihracat, konsinyasyon ve müşterek
hesap yoluyla ihracat, prefinansman yoluyla ihracat bedeli, ticari numune ihracatõ, serbest
bölgelere yapõlan ihracat ile sõnõr kõyõ ticareti yoluyla yapõlan ihracattan sağlanan hasõlat
götürü gider uygulamasõna konu olabilecektir.”
Tebliğde fiili mal ihracatõna ilişkin ayrõntõlõ açõklama yapõlõrken HİZMET İHRACATI kavramõ
bütünüyle göz ardõ edilmiştir. Oysa ki kanun maddesinde ihracat tek kelime olarak dikkate
alõnmõş, mal ve hizmet diye bir ayrõma gidilmemiştir. Zira götürü gider uygulamasõ ihracatõn
gerçekleştirilebilmesi için çeşitli şekillerde yapõlan fakat tevsik edilmeyen harcamalarõ kanunen
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gider yazabilmek için öngörülmüş bir sistemdir. Bu türden belgeye bağlanamayan giderleri
sadece mal ihracatõ gerçekleştiren firmalar yapmamaktadõr. Hizmet ihracatõ ile uğraşan
özellikle seyahat acentalarõnõn uluslararasõ pazardan Türkiye’ye pay koparabilmek için yapmõş
olduğu ve de belgelendiremediği harcamalarõn miktarõ oldukça yüksektir.
Belirtilen durumun düzeltilmesi ve kanun koyucunun iradesini tecelli ettirebilmek için 194
no.lu tebliğin yeniden düzenlenmesi ile hizmet ihracatõnõn da götürü gider uygulamasõ içine
alõnmasõ gerekmektedir.
32. MTO tespitlerine göre turizmin gelişmesi, aynõ zamanda önemli ölçüde Özel Sektör Hava
Taşõmacõlõğõna bağlõ olmakta ve bunu gerçekleştiren ülkelerin başõnda Türkiye gelmektedir. 60
Uçak, 12.000 koltuk, 5.500 personel ile hizmet veren ve Türk ekonomisine yõllõk 750 milyon
USD döviz girdisi sağlayan, Türk Özel Sektör Havayollarõ son 10 yõlda çok büyük başarõlar
elde etmiş ve bugün Türk dõş hat pazarõnõn % 36’sõna sahip olmuştur.
THY
TÜRK ÖZEL
YABANCI

Pazar Payõ
% 19.5
% 36
% 44.5

Buna göre THY ve Türk Özel Sektörü, Türk dõş hat pazarõnda % 55’lik paya sahiptirler. Ayrõca
Türk özel havayollarõ, yabancõ havayollarõnõn ülkemiz pazarõndaki % 70’lik payõnõ % 45’lere
indirerek sağladõğõ başarõyla da THY’na destek olmuşlardõr.
Türkiye’de cereyan eden müessif olaylar dolayõsõyla yabancõ havayollarõnõn verimsiz
dönemlerde uçuşlarõnõ kõsmasõ neticesinde taşõmacõlõk ağõrlõklõ olarak Türk uçak şirketlerinde
kalmaktadõr.
Bunun için istikrarlõ ve sağlam Türk filolarõnõn oluşmasõna yardõmcõ olacak desteklerin mutlaka
verilmesi gerekmektedir.
Sektörün belli başlõ gereksinimleri şunlardõr:
1- Özel bir Sivil Havacõlõk otoritesinin kurulmasõnõ öngören bir yasanõn TBMM’den geçmesini
sağlamak,
2- Özel Hava Taşõmacõlarõna, ikili hava ulaştõrma anlaşmasõnõn böyle bir uygulamaya müsait
olduğu ve karşõ taraf taşõyõcõlarõnõn bu uygulamadan yararlandõğõ ülkelere dõş hatlarda tarifeli
seferler düzenleme izni verilmelidir. Aksi takdirde mevcut haksõz rekabetler dolayõsõyla, yerli
şirketlerin sektördeki payõ yabancõlar lehine hõzla düşecektir.
3- Özel hava yolu taşõmacõlõğõ teşviksiz gelişmeye bõrakõlmõş tek sektör olarak, kamu hizmeti
görmektedir ve % 36’lõk bir payla Türk turizminin sigortasõ haline gelmiştir.
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Bu itibarla, genel ekonomik menfaatler doğrultusunda THY ile Türk Özel Sektörünü kapsayan
müşterek bir stratejinin uygulamaya konulmasõ gerekmektedir.
4- Sektörün gelişmesini engelleyebilecek yatõrõma yönelik iki unsur vardõr.
Biri yatak kapasitesi dar boğazõ, diğeri ise hava limanlarõnõn yetersizliğidir.
Hava limanlarõnõn yetersizliği, DHMİ gelirlerinin hiç olmazsa % 50’sinin 5 yõl süreyle bu amaca
yönelik yatõrõmlara ayrõlmasõ ile çözümlenebilir.
Bodrum Hava Alanõ, acilen bitirilmeli ve uluslararasõ standartlara getirilmelidir. Ayrõca; Bursa
Yenişehir ve Kayseri askeri hava alanlarõnõn terminal binalarõ inşa edilerek uluslararasõ turizm
trafiğine tam anlamõ ile açõlmalõdõr.
33. Türkiye son yõllarda uluslararasõ kongre turizmi pazarõnda yõldõzõ yükselen ender
ülkelerden biri durumuna gelmiştir. Aralarõnda UFTAA, WTO, SKAL vb. gibi uluslararasõ turizm
kuruluşlarõnõn genel kurullarõnõ Türkiye’de yapmalarõ ülkemizin kongre turizmi alanõnda da
ciddi bir merkez olmaya başladõğõnõ gösteriyor. Ayrõca bu kuruluşlarõn kongre vb. gibi
toplantõlarõnõ Türkiye’de yapmalarõ başka büyük organizasyonlarõn da ülkemizde yapõlmasõnõ
teşvik etmiştir. Ne var ki, Türkiye bu alanda görmeye başladõğõ ve önümüzdeki dönemde
daha da artacağõ anlaşõlan kongre turizmi pazarõnda gelecek talebe karşõlõk verebilecek sayõ
ve nitelikte kongre merkezlerinden yoksundur. Turizmin bu önemli sorununa çözüm
getirilmelidir.
34. Turizm Yatõrõm ve İşletmelerinin Sermaye Piyasasõna açõlmalarõ için her imkan
kullanõlmalõdõr. Turizm Yatõrõm ve İşletmelerinin Sermaye Piyasasõ Kuruluna ve yabancõ
yatõrõmcõlarla işletme ortaklõklarõna girebilmelerinin önünde üç büyük engel bulunmakta idi. Bu
engellerin ikisi VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde kõsmen aşõlmõş bulunmaktadõr. Hazine
arazileri üzerine inşa edilen turizm tesisleri, inşa edildikleri tarihlerdeki bina maliyeti ile
bilançolarõna kaydedilmekte, bu değerler yeniden değerleme katsayõsõ ile yükseltilememekte
idi. 1998 yõlõnda 4369 sayõlõ kanun bu uygulamaya son vermiştir. Bundan sonra işletmeye
alõnacak tesisler için sorun çözülmüştür ancak bu kanunla da geriye dönük uygulama
yapõlmadõğõndan eskiye dönük tesis bilançolarõnõn zayõf durumlarõ devam etmektedir. Ayrõca
sanayi tesislerinin kurulacak yeni bir şirkete ayni sermaye olarak konulmasõ halinde bu sanayi
tesisleri günlük gerçek değeri ile satõlmalarõ halinde her hangi bir vergi, katma değer vergisi,
tapu harç ve alõm satõm vergilerinden muaf olarak işlem görmesinin turizm işletmelerine
tanõnmamasõ ile ilgili sorun, 2000 tarihinde yeni bir vergi kanunu ile düzeltilmiş
bulunmaktadõr.
Ülkemizde son on beş yõlda faaliyete geçen büyük turizm müesseselerinin çoğu hazine arazisi
üzerine inşa edilmiştir. Hazine arazileri için devlete her yõl irtifak hakkõ bedeli ödenmektedir.
Bu tesisler, irtifak haklarõnõn sonunda genelde 49 yõl sonra devlete devredilecektir. Gerek
yabancõ yatõrõmcõ için, gerekse Türk yatõrõmcõsõ için bu tür turizm arazilerinin belirsizliği,
sermaye piyasasõna geçişte ve yabancõ sermaye ile ilişkilendirilmede önemli engeldir. Turizm
Bakanlõğõnõn üzerinde çalõştõğõ bir model olan kurulacak bir Gayri Menkul Sermaye Ortaklõğõna
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bu arazilerin devri ile bu arazi bedellerine tekabül eden hisselerin satõn alõnmasõ ile engellerin
aşõlmasõ mümkün olabilecektir.
35. Turizmde çok önemli görevler üstlenen turist rehberlerinin mesleki yapõlanmalarõ yasal bir
yapõya getirilmesi gerekmektedir. Özellikle yabancõ turistle geldiği andan gidişine kadar
beraber olan rehberler, yabancõ gözü ile ülkemizin turizm handikaplarõnõ yaşamaktadõrlar. Bu
sektörün görüşleri her vesile ile alõnmalõ, görüşler doğrultusunda varsa hatalar giderilmelidir.
36. Turistik alõş veriş sektörü, olumsuz tanõtõmdan etkilenen en önemli sektördür. Bu sektör
büyük bir potansiyel arzetmekte ve istihdama önemli bir katkõda bulunmaktadõr. Normal bir
sezonda bu sektörde yõlda ortalama 6000 kişi çalõşmaktadõr. Haftada 400 DM’ye bir hafta
konaklayan turist 50 bin marka bir el halõsõ alabilmektedir. Bu sektör hakkõnda yaratõlan kötü
imajõn silinmesi gerekmektedir. Bunun en kolay yollarõndan biri satõlan malõn üç ay içerisinde
geri alõnabilme imkanõnõn sağlanmasõdõr.
1- İhraç mallarõnda olduğu gibi sektörünün en önemli gelir kaynağõ olan el halõcõlõğõ
maliyetlerinin asgariye indirilmesi için ihraç konusu olan, imalatta kullanõlan ve Türkiye’de
kõsõtlõ olan hammaddelerin gümrüksüz ithaline izin verilmesi,
2- Asgari 3000 m2 kullanõm alanõna sahip alõşveriş merkezlerinin yapõmõ özendirilmesi ve bu
tesisler turistik yatõrõm ve işletme kredilerinden yararlandõrõlarak arazi tahsisi sağlanmasõ,
3- Türkiye’ye yoğun turist gönderen ülkeler (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya) ile İskandinav
ülkeleri, büyüme potansiyeli olan ABD ve Japonya gibi pazarlarda devletin teşvik ve
desteğiyle özel sektörün kuracağõ konsorsiyumun mülkiyetine sahip olacağõ “Türkiye
Merkezleri” kurulmasõ ve bu merkezlerin Türk yatõrõmcõlara kiralanmasõ ile ilgili, Turistik alõşveriş sektörü hakkõnda VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ’nda yer alan öneriler geçerliliğini
korumaktadõr.
Bu merkezlerde otantik Türk yemekleri, çağdaş Türk konfeksiyon ürünleri, geleneksel Türk
elişi ürünleri, çağdaş bankacõlõk ve monodestinasyon Türkiye acentalarõnõn mal ve
hizmetlerinin satõşõ organize edilerek gerek Türkiye’nin tanõtõlmasõ gerekse bu ürünlerin
satõşõnõn yurtdõşõnda yaygõnlaştõrõlmasõ teşvik edilmelidir.
Turizm sektöründe ürünün hizmet olduğu ve hizmette kalite, temizlik, modernlik ve estetiğin
doğrudan gözetilmesi gereken standartlar olduğu göz önünde bulundurularak, tesisler sõk sõk
modernizasyon, tevsi ve revizyon yatõrõmlarõ gerektirmektedir.
Mevcut teşvik şartlarõnõ yerine getiremeyen tesislerde bu tür yatõrõm ihtiyaçlarõ da
karşõlanamamakta veya çok pahalõya mal olmaktadõr. Bu nedenle yatõrõmlarda konaklama
tesislerine sağlanan teşviklerin yeme-içme-eğlence-casino-alõşveriş sektörüne de sağlanmasõ
gerekmektedir.
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
TANITMA VE PAZARLAMA ALT KOMİSYONU RAPORU
I.GİRİŞ
Turizm dünyanõn en hõzlõ gelişen sektörlerinden birisidir. Türkiye planlõ dönemle birlikte
turizm alanõnda önemli gelişmeler kaydetmiştir. 1963 yõlõndan başlayarak ülkesel sosyoekonomik gelişmenin kamu yatõrõmlarõ için emredici, özel sektör yatõrõmlarõ için yönlendirici
nitelikte bir merkezi planlamaya bağõmlõ olmasõ modelini seçen Türkiye’de Beş Yõllõk Kalkõnma
Planlarõ, ülke ekonomisini yönlendiren temel bir belge olarak yürürlüğe konmaktadõr.
Dünyada yükselen refah düzeyine paralel olarak seyahate ayrõlan gelirin ve ulaşõm
olanaklarõnõn artmasõ sonucu büyüyen uluslararasõ turizm pazarõndan en yüksek payõ almak
için turist çeken ülkeler arasõndaki rekabet giderek artmaktadõr.
Söz konusu rekabet ortamõnda dünya turizm gelirinden Türkiye’nin aldõğõ payõ büyütmek ve
ülke turizmini ikibinli yõllarõn dünyasõna taşõmak için Türkiye’nin uluslararasõ turizm pazarõndaki
rekabet gücünü artõrõcõ stratejilerin dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak belirlenmesi
gerekmektedir.
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Turizm Komisyonu Tanõtma ve Pazarlama Alt Komisyonu
olarak, 2000’li yõllarõn turizm ihtiyaçlarõnõ şimdiden görmek ve hangi yeni yaklaşõm ve
çalõşmalarõn tüm boyutlarõyla Türk turizmi için yararlõ olacağõnõ belirlemek amacõyla ve 2005
yõlõ hedef alõnarak aşağõdaki rapor hazõrlanmõştõr.
II. İÇERİK
Türkiye’nin önümüzdeki 5 yõllõk dönem içerisinde turizm sektöründe varmak istediği hedeflere
ulaşabilmesi için gerekli stratejik pazarlama yönetimi sürecinin tanõmlanabilmesi amacõyla bu
raporda;
• Pazardaki mevcut konum nedir? Olanaklar ve beceriler hedeflere ulaşmak için yeterlimidir?
Sorunlar nelerdir ?
• Çevredeki gelişmeler nedir ? Gelecekte neler olmasõ beklenmektedir ?
• Bu değerlendirmelerin õşõğõnda kõsa ve uzun dönemde hangi hedeflere yönelmek gerekir?
• Hedeflere ulaşmak için ne yapõlmalõ ve nasõl yapõlmalõdõr ?
sorularõna cevap aranmõştõr.
III. MİSYON
• Doğa, kültür, sosyal yapõ üzerinde olumsuz etki yaratmayan ve gelecek kuşaklarõn yaşam
kalitesini gözeten,
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• Döviz, istihdam boyutlarõyla ekonomik gelişime güçlü katkõlar sağlayan,
• Yatõrõmcõ ve işletmecilere sermayeleri karşõlõğõnda tatminkar karlar sağlayan,
• Turistlere doyurucu tatil deneyimi sunan
bir turizm gelişimini gerçekleştirmektir.
IV. DURUM DEĞERLENDİRMESİ
IV.1. Makro çevre analizi
IV.1.1 Uluslararasõ turizmin gelişme yönü
İkibinli yõllara girilirken turizmin dünya genelinde artõş trendini devam ettirdiği görülmektedir.
Son on yõllõk dönemin ilk yarõsõnda dünyada turist girişleri (1989-1993) yõllõk ortalama % 5
artmõş, ikinci yarõsõnda (1994-1998) dolarõn dünya piyasalarõndaki yükselmesi, ana
pazarlardaki yüksek işsizlik oranlarõ ve Asya’daki mali kriz nedeniyle bu artõş % 3,2’ye
düşmüşse de 1998’de 625 milyon kişiye ulaşmõştõr. Global turizm gelirleri ise aynõ dönemde
yõllõk ortalama % 8,2 artarak 1998 yõlõnda 460 milyar ABD Dolarõna yükselmiştir. Bu trend ile
1999 yõlõnda global turist sayõsõnõn 650 milyon kişiye, turizm harcamalarõnõn 490 milyar dolara
ulaşmasõ beklenmektedir.
Son on yõllõk dönemde Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi yõllõk ortalama % 6,9 turist giriş hõzõyla en
yoğun bölge olmuştur. Aynõ şekilde Ortadoğu bölgesi de aynõ artõş hõzõnõ yakalamõş, bu
bölgeleri Afrika % 6,8, Güney Asya % 5,9 ile izlemiştir. Avrupa (% 3,8) ve Amerika’ya (%
3,7) yönelik turist girişi artõşõnda ise az da olsa bir düşme gözlenmiştir.
1999 yõlõnõn ilk verilerinden, dünyada turizmin ortalamanõn üzerinde büyüme göstereceği
anlaşõlmaktadõr. 1998 yõlõndaki % 2,5’luk büyüme hõzõna göre 1999’da % 4 ile 5 civarõnda bir
büyüme ile turist sayõsõnõn 660 milyon kişiye ulaşacağõ beklenmektedir. 1999 yõlõnõn eğilimleri
başta Kore Cumhuriyeti, Malezya ve Tayland olmak üzere Asya’dan yurtdõşõna seyahatlerde
dikkat çekici bir yükselmenin gözlemlenmesidir. Diğer bir karakteristik de Avrupa’dan yurtdõşõ
seyahat yerine bölge içindeki destinasyonlarõn tercih edilişi ve Kuzey Amerika, Asya ve
Afrika’da uzun mesafeli destinasyonlara olan ilginin artmasõdõr.
Önümüzdeki yirmi yõlõn sonunda önem kazanacak destinasyonlarõn; Çin (137,1 milyon turist),
ABD (102,4 milyon turist), Fransa (93,3 milyon turist), İspanya (71,0 milyon turist) ve Hong
Kong (59,3 milyon turist) olmasõ; 2020’de en fazla turist gönderen başlõca ülkelerin ise
Almanya (163,5 milyon turist), Japonya (141,5 milyon turist), ABD (123,3 milyon turist), Çin
(100,0 milyon turist) ve İngiltere (96,1 milyon turist) olmasõ beklenmektedir.
IV.1.2. Uluslararasõ turizmde eğilimler ve turist profili
Önümüzdeki yirmi yõlõn mega eğilimleri ve tüketici profiline ilişkin olarak Dünya Turizm
Örgütü’nün çeşitli araştõrma sonuçlarõnõn õşõğõnda aşağõdaki saptamalar yapõlmõştõr:
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• 2000’li yõllarda uzun mesafeli ve deniz aşõrõ seyahatler artacak ve bu yörelerde yeni
destinasyonlar önem kazanacaktõr,
• Destinasyon seçimi ve rezervasyon süreçlerinde elektronik teknoloji (CD-Rom atlasõ,
internet, web siteleri vb.) gittikçe artan bir önem kazanacaktõr,
• Bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki yükselme artarak devam edecek, deneyimli seyyah
grubu büyüyecektir,
• Turist tercihleri kutuplaşacak, yenilik ve çeşitlilik talebi artacak, konfor ve macera motifleri
ağõrlõklõ olacaktõr. Ürün geliştirmede 3 S’nin, yani deniz-kum-güneşin (sun-sand-sea) yerini
3 E (exciting-educational-entertainment) heyecan -eğlence – eğitim temel unsurlarõnõn
almasõ beklenmektedir,
• Tüketicinin bilgilendirilmesi ve korunmasõ evrensel sistemlere bağlanacak, kalõcõ ve dengeli
bir turizm gelişimi için tüketicilerin sürdürdüğü kampanyalarõn etkisi artacaktõr,
• Ortalama insan ömrünün artmasõna paralel emeklilik süresi uzayacak, tatile daha çok zaman
ayrõlacaktõr,
• Bekar ve çocuksuz çiftler ile üçüncü yaş denilen 65+ yaş grubunun dünya nüfusu içerisinde
ağõrlõk kazanmasõ ve seyahate ve eğlenceye daha fazla kaynak ayõrmalarõ beklenmektedir.
2000 yõlõnda 350 milyon Avrupalõnõn 100 milyonu 65 yaşõn üzerinde olacaktõr.
• Ortalama çalõşma süreleri kõsalmakta, tatile ayrõlan süreler artmaktadõr,
• Geleneksel destinasyonlar Asyalõ turistlerin akõnõna uğrayacaktõr.
Özet olarak turizm endüstrisi;
• Turizm hareketlerinin ve harcamalarõnõn artarak devam ettiği,
• Hedef bölge ve ülkeler arasõndaki rekabetin gittikçe keskinleştiği,
• Turizmin ekonomik sosyo-kültürel ve ekolojik etkileri üzerinde daha yüksek bir bilinç ve
duyarlõlõğõn egemen olduğu,
• Tatil hedefleri ve seçenekleri konusunda daha bilgilenmiş ve seçeceği ürün ve hizmetlere
ilişkin beklentileri yüksek, deneyimli turist tipinin hõzla arttõğõ,
• Bilgisayarlõ enformasyon, rezervasyon ve satõş sistemlerinin biçimlendirdiği teknoloji
güdümünde bir pazarõn oluştuğu,
bir çağda hõzla ilerlemektedir.
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IV.2. Mikro çevre analizi
IV.2.1. Arz ve talep
Türkiye son on yõllõk dönemde gelen turist ve elde edilen turizm geliri açõsõndan 1999-2000
yõllarõ hariç sürekli ve güçlü bir artõş eğilimi göstermiştir. 1989 – 1998 döneminde Türk
turizminin uluslararasõ turizm geliri içindeki payõ binde 3’den yüzde 1,4’e; yabancõ turist sayõsõ
2,8 milyondan 9,7 milyon kişiye ulaşmõş, Türkiye, dünyada en çok turist kabul eden ülke
sõralamasõnda 19., turizm gelirlerinde ise 12. sõraya yerleşmiştir.
Turizm Bakanlõğõ belgeli yatak kapasitesi 106 binden 321 bine yükselmiştir. Belediye belgeli
otellerdeki 354 bin yatak kapasitesinin yanõ sõra ikincil konutlar ve yatõrõm aşamasõndaki 254
bin yatak kapasitesiyle birlikte toplam yatak kapasitesinin 1 milyonun üzerinde olduğu
hesaplanmaktadõr. Sektörde 3,667 seyahat acentasõ faaliyet göstermektedir..
IV.2.2. Rekabet analizi
Türkiye Avrupa turizm pazarõnda %3 paya sahiptir. 1999 yõlõnda OECD ülkelerinden gelen
turist sayõsõ 4,171 milyondur. Avrupa’da en çok turizm harcamasõ yapan ülkeler arasõnda
Türkiye, ilk kez 1997 yõlõnda ilk 20’ye girmiştir.
Uluslararasõ pazarda Türkiye’nin en önemli beş rakibi İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz ve
Yunanistan’dõr. Tarih ve kültüre öncelik veren kõtaötesi pazarlarda (ABD ve Uzakdoğu) Mõsõr’õn
da önemli bir rakip olduğu ve hatta Fas ile Tunus’un da bu gruba girebilecekleri göz önünde
bulundurulmalõdõr. Ana rakiplerin 1998 verileriyle turizm gelirleri ve uluslararasõ turizm
gelirlerindeki paylarõ şöyledir;
Ülkeler
İtalya
Fransa
İspanya
Türkiye
Portekiz
Yunanistan
Mõsõr

Turizm Geliri
(milyon $)
30.427
29.700
29.585
8.300
4.772
3,925
3.800

Değişim
1997-98 (%)
+ 2,8
+ 6,0
+ 11,0
+ 2,6
+ 11,6
+ 4,1
+ 3,0

Global gelirlerdeki payõ (%)
6,8
6,7
6,7
1,8
1,1
0,9
0,8

Dünya
sõralamasõ
2
3
4
12
24
26
27

Kaynak: DTÖ yayõnlarõ
Son on yõlda bu ülkelerin performans analizi yapõldõğõnda, Yunanistan, Portekiz ve Fransa’nõn
kaybedenler arasõnda, İtalya ve Türkiye’nin kazananlar arasõnda, İspanya’nõn ise 4. sõradaki
yerini koruyan ülke konumunda olduğu görülmektedir. Bu dönemde pazar payõnõ, diğer bir
deyimle rekabet gücünü en hõzlõ artõran ülke Türkiye olmuştur.
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IV.2.3. Tüketici profili
Türkiye’ye gelen turistlerin özellikleri şöyledir :
a) Ziyaretçilerin % 56,12’si tatil amacõyla, bunlarõn da % 70,92’si organize turla gelmektedir.
b) Ziyaretçilerin %42,6’sõ ücretli, % 22,6’sõ işveren ya da kendi hesabõna çalõşan, % 34,8’i ise
emekli, işsiz, öğrenci ve diğer gruplara dahildir
c) Yaşlara göre dağõlõmda 15-24 yaş arasõ % 14,6, 25-29 yaş arasõ % 64,7, 50-64 yaş arasõ
% 17,8 (25-64 yaş arasõ % 81,5), 65+ yaş grubu ise % 3,9’luk bir paya sahiptir.
d) Ziyaretçilerin Türkiye içinde yaptõklarõ (ya da Türkiye’ye aktarõlan) harcamalarõnõn
dağõlõmõnda yeme-içme giderleri %28,83 ile birinci, alõş veriş harcamalarõ % 23,24 ile ikinci,
konaklama giderleri % 16,26 ile üçüncü, Türkiye içi tur ve ulaştõrma giderleri % 13,95 ile
dördüncü, kültür ve eğlence giderleri % 5,91 ile beşinci sõrada yer almakta, sağlõk, kişisel
bakõm, tütün – sigara, oto kiralama, haberleşme, gazete gibi diğer harcamalar ise geri kalan
% 11,81 içinde dağõlmaktadõr.
e) Ülkemize gelen turistlerin ortalama kalõş süresi 10 gün, ortalama turist harcamasõ ise 876
ABD Dolarõdõr. Gelen turistlerin yaklaşõk 3/4’ü orta ve ortanõn üstü gelir gruplarõna mensuptur.
Eğitim düzeyleri itibariyle yarõya yakõnõ ortaokul ve lise mezunlarõdõr. Ancak bu oranlar
ülkeden ülkeye büyük farklõlõklar göstermektedir.
V. TÜRK TURİZMİNİN
(SWOT ANALİZİ)

GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ İLE FIRSAT VE TEHDİTLER

Dünya’daki ve Türkiye’deki turizm trendleri dikkate alõndõğõnda, turizm destinasyonu olarak
Türkiye’nin karşõ karşõya bulunduğu fõrsat ve tehditler ile güçlü ve zayõf yönler aşağõdaki gibi
sõralanabilir.
V.1.Türkiye’nin güçlü yanlarõ
• İklim, doğal kaynaklar, bozulmamõş çevre,
• Zengin tarih ve kültür, örf ve adet, Türk insanõnõn misafirperverliği,
• Turizm olgusuna çabuk adapte olabilecek genç ve dinamik nüfus potansiyeli,
• Özgün sosyo-kültürel özellikler ve doğu ile batõnõn egzotik bir bileşimini sunmasõ,
• Coğrafi konum nedeniyle ana pazarlara olan yakõnlõk,
• Rakip ülkelere göre daha yeni ve daha nitelikli tesisler,
• Genç ve kõtaötesi pazarlar için henüz keşfedilmemiş bir destinasyon olmasõ,
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• İç turizmdeki hareketlenme,
• Halõ, deri, konfeksiyon ve mücevher başta olmak üzere alõşveriş olanaklarõ,
• Son on yõlda gelişmiş destinasyonlar arasõna girilmiş olmasõ,
V.2. Türkiye’nin zayõf yanlarõ
• Türk medyasõnõn
dengeleyememesi,

haber

alma

ve

verme

özgürlüğü

ile

toplumsal

menfaatleri

• Altyapõ ve hizmet kalitesinin ve destek sektörlerdeki gelişmenin, hõzlõ talep artõşõnõn
beraberinde getirdiği ihtiyaçlara cevap verememesi,
• Turist sağlõğõ ve güvenliğindeki yetersizlikler,
• Tesis ve çevre kalitesi arasõnda uyumsuzluk,
• Düzensiz ve denetimsiz yönde gelişen ticari faaliyetlerin ülke turizminde ve ürün kalitesinde
yolaçtõğõ yozlaşma,
• Stratejik Pazarlama Yönetimine işlerlik kazandõrõlamamasõ,
• Kapasite kullanõm oranlarõnõn düşüklüğü,
• Yetersiz dõş yatõrõmlar,
• Finansman yetersizliği,
• Toplumda turizm bilincinin yeterince geliştirilememiş olmasõ ,
• Turistik bölgelerde esnafõn turistlere karşõ olumsuz davranõşlarõ,
• Başta yerel yönetimler olmak üzere kamunun turizme yeteri kadar ilgi göstermemesi,
• Sektörle ilgili kurumlar arasõnda iletişim eksikliği; yetki karmaşasõ ve çok başlõlõk,
• Belirli yörelerde düzensiz ve çarpõk yapõlaşma nedeniyle doğal çevrenin giderek bozulmasõ;
ikinci konut sayõsõndaki artõş; doğal, tarihi ve kültürel mirasõn özgün niteliklerinin erozyona
uğramasõ,
• Tanõtma ve pazarlamaya ayrõlan kaynaklarõn yetersizliği,
• Trafik riskleri,
• Pazarlara ve turizm arzõna ilişkin araştõrmalarõn yetersizliği nedeniyle sağlõklõ stratejik
kararlarõn alõnmasõndaki güçlükler,
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• Turizm arzõndaki olumsuz gelişmelerin gerek ülke imajõnõ, gerekse turistik ürün imajõnõ
olumsuz yönde etkilemesi ve rekabet üstünlüklerimizin ortaya konulmasõnõ güçleştirmesi;
sonuçta düşük fiyatlara ve düşük fiyatlarõn bir çekim unsuru haline gelmesine yol açmasõ ,
• Türk ekonomisinin kronikleşmiş yüksek enflasyon sorunu.
V.3. Türk turizmini tehdit eden faktörler;
• Dõş basõnda, Türkiye’de ortaya çõkabilen münferit terör eylemleri ile demokrasi, insan haklarõ
vb. konulara ilişkin olarak yer alan olumsuz yayõnlar ve bunlarõn neden olduğu imaj
sorunlarõ,
• Coğrafi konum nedeniyle yakõn çevrede (Ortadoğu, Balkanlar, BDT Ülkeleri) yaşanan
savaşlardan ve siyasi istikrarsõzlõklardan olumsuz yönde etkilenme ,
• Son yõllarda Türk turizmini doğrudan
çõkmasõ,

etkileyen dõş destekli terörist faaliyetlerin ortaya

• Türk ekonomisinin kronikleşmiş yüksek enflasyon sorunu,
• Yatay ve dikey entegrasyonlarla dev boyutlara ulaşan uluslararasõ tur kartellerinin rasyonel
çalõşma yöntemleri, modern teknik donanõm ve ölçek ekonomileri gibi avantajlarõ kullanarak
piyasaya egemen olmalarõ ve hem dõş talep, hem de işletmelerin kar marjlarõ üzerindeki
baskõlarõnõ arttõrmalarõ,
• Yabancõ tur kartellerinin Türkiye’deki acenta ve otelleri satõn alarak döviz kayõplarõna neden
olmalarõ,
• AB’nin Birlik içi turizm hareketlerini özendirici politikalarõ,
• AB üyesi rakip ülkelerin birliğin bilgi ve finans desteklerinden yararlanarak rekabet güçlerini
hõzla arttõrmalarõ.
V.4. Türk turizmi için fõrsatlar;
• AB ve Yunanistan ile olan ilişkilerdeki yumuşama, AB adaylõğõ,
• Küreselleşme olgusu içerisindeki Avrasya bölgesinin artan önemi ve Türkiye’nin siyasi ve
ekonomik yönden stratejik önem kazanmasõ,
• Türkiye’nin rekabet gücünün yüksek olduğu doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin
artmasõ,
• Batõ Akdeniz’deki kirlenme sonucu Doğu Akdeniz bölgesinin artan çekiciliği,
• Eğitim düzeyi yüksek ve deneyimli turist segmentindeki büyümenin potansiyel tüketicilerin
karşõ propagandadan etkilenme olasõlõğõnõ azaltõcõ etkileri,
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• Büyüyen dünya turizmi ,
• Gelişen ulaşõm olanaklarõ ve buna bağlõ olarak uzun mesafeli seyahatin artmasõ.
VI. STRATEJİK ANALİZ
SWOT Analizine göre Türkiye’nin içinde bulunduğu konumda, üzerinde hassasiyetle durulmasõ
gereken kritik ve öncelikli faktörler şöyle sõralanabilir:
• Dünyadaki, pazarlarõmõzdaki ve Türk turizmindeki gelişmelere ilişkin araştõrma yetersizliği,
• Karşõ propagandanõn yoğunlaşmasõ ve genel ülke tanõtõmõndaki yetersizlik nedeniyle ülke
imajõnõn erozyona uğramasõ ve bu nedenlerle turizm tanõtõmõndaki etkinliğin azalmasõ,
• Ülkemize gelen turistlerin tatil deneyimlerindeki kalite erozyonu ve azalan tatmin düzeyi,
• Araştõrma, Planlama, Uygulama ve Kontrol boyutlarõyla Stratejik Pazarlama Yönetimine
işlerlik kazandõrõlamamasõ,
• Yetki girişimlerinin yarattõğõ tõkanõklõk ve sektörel örgütlerin verimlilikten ve etkinlikten
uzaklaşan yönetim biçimleri.
VI.1. Türk turizminin ürün yaşam eğrisi
Türkiye rakiplerine kõyasla genç, kitle turizminin baskõsõ altõnda ezilmemiş, kõtaötesi pazarlar
için henüz yeterince keşfedilmemiş bir destinasyondur. Ürün yaşam eğrisinin 1987- 1997
arasõndaki on yõla isabet eden büyüme döneminde çok hõzlõ yol almõştõr. Kõsa süreli krizlerle
geçici talep duraklamalarõ yaşamõş olmasõna rağmen, Türkiye’nin büyüme döneminde
gerçekleştirmiş olduğu yõllõk ortalama talep artõş ivmesi, dünya ortalamasõnõn 4,5 katõ kadar
olmuştur.
Destinasyon olarak Türkiye;
• 1977 – 1987 yõllarõ arasõnda başlangõç,
• 1987 - 1997 yõllarõ arasõnda büyüme dönemi yaşamõştõr.
• 1998’den itibaren ise olgunluk dönemine giriş sinyalleri vermeye başlamõştõr.
1998 ve 1999 yõllarõnda yaşanmõş olan talep duraklamasõnõ birinci derecede Asya Krizi,
terörist başlarõnõn ve teröristlerin yakalanmasõ ve tabii afetler gibi faktörlerle açõklamak
mümkün olmakla beraber, Türk turizm ürününün olgunluk dönemine giriş sinyalleri vermekte
olmasõ da üzerinde önemle durulmasõ gereken bir konudur. Bu teşhise bağlõ olarak yapõlmasõ
gereken öncelikle toplam kalite yönetimine ağõrlõk verilmesi ve beraberinde tanõtõmdaki
etkinliği arttõrõlmasõdõr.
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VI.2. Gelişme stratejileri
8.Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde ulaşõlacak nicel stratejik hedefler:
a) Kõsa erimde;
Turizm İşletme Belgeli yatak sayõsõ
Turizm Yatõrõm Belgeli yatak sayõsõ
Belediye Belgeli yatak sayõsõ
Yabancõ ziyaretçi sayõsõ
Yabancõ başõna ortalama harcama
Turizm gelir

:
:
:
:
:
:

478,400
232,000
292,100
13,100,000
863 US $
11,3 Milyar US $

:
:
:
:
:
:

551,600
336,800
295,100
14,900,000
863 US $
12,8 Milyar US $

b) Orta ve uzun erimde;
Turizm İşletme Belgeli yatak sayõsõ
Turizm Yatõrõm Belgeli yatak sayõsõ
Belediye Belgeli yatak sayõsõ
Yabancõ ziyaretçi sayõsõ
Yabancõ başõna ortalama harcama
Turizm geliri
VI.2.1.Ana Gelişme Stratejileri
• Ürün ve pazar seçimlerinin isabetli olduğu ve payõmõzõn azalma gösterdiği pazarlarda
mevcut ürünlere daha çok talep yaratmak üzere derinliğine nüfuz etme (penetrasyon)
stratejisi uygulanmasõ ;
• Rekabet koşullarõna bağlõ olarak ürünlerimizin ve pazarlarõmõzõn çeşitlendirilmesi.
VI.2.2. Ürün geliştirme stratejileri :
• Çevre, altyapõ, üstyapõ, hizmet kalitesi ve insan davranõşlarõ boyutlarõyla turiste sunulan tatil
deneyiminin bir toplam ürün olduğu dikkate alõnmalõ; tüm bu bileşenlerin birbirine paralel ve
dengeli gelişimi sağlanmalõdõr.
• Kapasite artõrõcõ yatõrõm kararlarõnda bölgesel ve yerel düzeyde doğal ve sosyo kültürel ve
teknik taşõma kapasiteleri dikkate alõnmalõdõr.
• Kõsa erimde yarõm kalmõş yatõrõmlarõn işletmeye açõlmasõna öncelik verilmeli; uzun erimde ise
yatõrõmda olan yatağõn 3. yõlda 1/5’i ve 4. yõlda 1/5’inin işletmeye geçmesi düşünülmelidir.
• Rekabet gücünü ve verimliliği artõrmak sürecinde sadece kapasite artõrõmõ değil, toplam
turizm ürününün kalitesini yükseltmeye öncelik verilmelidir.
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• Etkin imar denetimi başta olmak üzere doğal ve fiziksel çevre kalitesini yükseltici önlemler;
teknik altyapõnõn geliştirilmesi; mevcut tesislerin modernizasyonu; yaygõn ve örgün eğitim
ve sertifikalõ personel istihdamõnõ zorunlu kõlacak düzenlemeler aşamalõ olarak uygulamaya
konulmalõ ve plan dönemi sonunda tüm turistik tesislerin sertifikalõ personel çalõştõrmalarõ
sağlanmalõdõr.
• Turizm İşletmeleri Nitelikler Yönetmeliği, işletme kalite standardõ mantõğõyla yeniden ele
alõnmalõdõr.
• Ürün geliştirme kararlarõ tüketici gereksinimlerini, rekabet ortamõnõn özelliklerini ve
bunlardaki değişme eğilimlerini ortaya koyan araştõrmalara dayalõ olarak verilmelidir.
• Gerçekleşen tüketici tatmini sürekli olarak ölçülmeli ve ürün geliştirme kararlarõnda yol
gösterici olmalõdõr.
• Kapasite artõrõcõ ve ürün çeşitlendirici kararlarda arz/talep dengesi ve pazarlanabilirlik temel
kriterler olarak dikkate alõnmalõdõr. Turizm arzõ hem iç hem de dõş talebin özelliklerine göre
biçimlendirilmelidir.
• Mevsim uzatõcõ ve doluluk oranlarõnõ arttõrõcõ arz türleri geliştirilmeli, mevcut tesislerin bu
yöndeki tevsii ve modernizasyon yatõrõmlarõ özendirilmelidir.
• Toplumda tarih ve doğal çevre bilinci yaygõnlaştõrõlmalõdõr.
• Fiziksel planlamadaki yetki karmaşasõ ve çok başlõlõk, fiziksel boyutu da içeren çok sektörlü
bölge planlarõyla bertaraf edilmelidir.
• Az gelişmiş bölgelere talep yaratmak için, uzun süreli tatil paketleri yerine 3-5 günlük butik
tarzõnda ve derinliği olan tur paketlerinin oluşturulmasõ özendirilmelidir.
• Tüketici haklarõnõn korunmasõ, turist sağlõğõ, hijyen ortamõnõn sağlanmasõ büyük önem
arzetmektedir.
• Turizmin mevsimlik ve coğrafi dağõlõmõnõ iyileştirmek için tüketici tercihleri dikkate alõnarak
golf, kõş, dağ, termal, sağlõk, yat, toplantõ ve insentif, üçüncü yaş ve eko turizmi geliştirme
faaliyetlerine devam edilmelidir.
• Deniz turizmi, yatçõlõk, kruvaziyer ve marina yatõrõm ve işletmeciliği boyutlarõyla
geliştirilmelidir.
• Kültür turizminin geliştirilmesi özendirilmelidir.
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VI.2.3.Tanõtma:
Genel ülke tanõtõmõ/Turizm tanõtõmõ ilişkisi
Genel ülke tanõtõmõnda amaç; siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik ve yönetimsel
boyutlarõyla Türkiye imgesinin ulusal stratejik hedefleri destekleyecek şekilde geliştirilmesidir.
Ülkenin turizm açõsõndan tanõtõmõ ise pazarlamanõn dört temel işlevinden birisi olup, amacõ
turizm imgesinin doğa, tarih, kültürel değerler, güvenlik, temizlik, hijyen, vize kolaylõklarõ,
ulaşõm, konaklama, eğlence, alõşveriş olanaklarõ vb boyutlarõyla geliştirilmesi ve sonuçta
ülkeye yönelik turizm talebi yaratõlmasõdõr.
Bu bağlamda genel ülke tanõtõmõ ile turizm tanõtõmõ birbirini tamamlamaktaysa da kapsamlarõ
ancak kõsmen örtüşmektedir. Her iki tanõtma etkinliğinde de reklam ve halkla ilişkiler dahil
olmak üzere entegre iletişimden yararlanõlmaktaysa da hedef kitleler farklõ olabilmektedir.
Örneğin seyahate ayrõlabilen geliri veya zamanõ olmayan gruplar genel ülke tanõtõmõnõn hedef
kitleleri arasõnda yer alabilmesine karşõlõk turizm tanõtõmõ için hedef kitle oluşturmazlar.
Genel ülke tanõtõmõ ile turizm tanõtõmõ, sonuçlarõ itibariyle karşõlõklõ etkileşim içerisindedirler.
Her iki alanda da etkinliğin artõrõlmasõna ihtiyaç vardõr. Ancak Türkiye’nin genel imgesi ile
turizm imajõnõ birbirinden ayõrmak ve her iki alanda varlõğõnõ sürdüren sorunlara farklõ çözüm
yollarõ aramak ve başarõyõ farklõ kriterlerde ölçmek gerekir.
Genel ülke tanõtõmõ ve turizm tanõtõmõnõn yürütülmesinde koordinasyon sağlanmalõ, kaynak
kullanõmõnda rasyonellik, kampanyalar arasõnda işlevsel bütünlük yaratõlmalõdõr.
Turizm tanõtõmõnda hedef pazarlar /kitleler:
Türkiye toplam turizm pazar payõnõn % 85’ini oluşturan Avrupa, ülke için korunmasõ ve
geliştirilmesi gereken birinci derecede önemli pazardõr. 1999 yõlõnda pazar payõnõn büyük
ölçüde kaybedilmiş olduğu ülkelerde (Almanya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, İtalya, İspanya,
Portekiz) pazara nüfuz etme stratejilerine ağõrlõk verilmelidir.
1999 yõlõnda yaşanan krizden göreceli olarak daha az etkilenmiş ülkelerde (ABD, Japonya) ise
nüfuz etme stratejisine ilaveten pazar geliştirmeye de ağõrlõk verilmelidir.
DTÖ araştõrmalarõna göre 1995-2020 döneminde en hõzlõ turizm gelişmesine sahip olacak
Doğu Asya-Pasifik bölgesi ve özellikle Çin’e özel bir önem verilmesi ve bu bölgelere yönelik
özel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi gereklidir.
Ayrõca gelecek 25 yõllõk dönemde Orta Doğu ülkelerinden uluslararasõ seyahatlere
katõlacaklarõn sayõsõnõn 9 milyondan 35 milyona yükseleceği öngörüldüğünden, ülkemize bu
kadar yakõn bir pazarõn artan seyahat potansiyelinden yararlanmanõn tanõtma politikamõzõn
öncelikleri arasõnda yer almasõ yerinde olacaktõr.
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Fransa, İspanya ve İtalya dõşõndaki Avrupa ülkelerinde ana pazar dilimini deniz, kum, güneşe
gelen turistler oluşturmaya devam edecektir. Bu pazarlarda bir yandan mevcut ürünlere olan
talep arttõrõlmalõ diğer yandan kültür, kongre, kurvaziyer, yatçõlõk ve sağlõk turizmi gibi
alternatif turizm ürününlerine talep yaratõlarak pazar dilimleri çeşitlendirilmelidir.
ABD ve Japonya’nõn yanõsõra Fransa, İtalya ve İspanya’da da tarih ve kültüre meraklõ pazar
dilimlerinin ağõrlõklõ olduğu göz önünde tutulmalõdõr.
Pazarlara göre farklõlaşma göstermekle beraber Türkiye’nin yurtdõşõ tanõtõm ve pazarlama
etkinliklerinde hedef kitleler ağõrlõklõ olarak;
• Genç/orta yaşlõ ve 3.yaş gruplarõndan,
• Eğitim düzeyi orta ve yüksek kişilerden,
• Çocuksuz evli ve çocuklarõ 14 yaşõn altõndaki ailelerden,
• Seyahat deneyimi yüksek turistlerden oluşmalõdõr.
Reklam kampanyalarõnõn, özellikle ortanõn üstü gelir grubu ile 35-55 arasõndaki orta yaşlõlara
yoğunlaştõrõlmasõnda yarar vardõr. Bu grupta yer alanlarõn ortak demografik özellikleri :
• Geliri ve harcama gücü yüksek olabilen,
• Eğitim düzeyi düşük olmayan,
• Çalõşma hayatõnõn stresinden kaçmak isteyen,
• Fiyat/kalite ilişkisine duyarlõ,
• Hobileri olan,
• Kitle turizminden ve kalabalõktan kaçõş imkanlarõ ile farklõ tatil deneyimini ve bireyselliği
önemseyen kişiler olmalarõdõr.
İletişim Stratejileri:
• Tüm tanõtma etkinliklerinde Türkiye’nin pazar konumu güçlendirilmeli ve rekabet
üstünlükleri en etkileyici biçimde ortaya konulmalõdõr. Türkiye’yi rakiplerinden üstün kõlan en
önemli özellik Asya ile Avrupa arasõndaki köprü konumundan kaynaklanan doğa, tarih ve
kültür zenginliği ile çeşitliliktir. Bir arada yaşattõğõmõz farklõlõklarõn zenginliği Türkiye
markasõnõn dünyada fark yaratmasõ için en büyük şanstõr ve bu benzersizliğin ön plana
çõkartõlmasõ pazarlama iletişiminin ana eksenini oluşturmalõdõr.
• Türkiye mevcut pazar konumunu devam ettirebilmek için dahi geçmişte olduğundan daha
büyük bir çaba göstermek ve pazarlamadaki etkinliğini hõzla arttõrmak zorundadõr. Bunun ön
koşulu araştõrma, planlama, uygulama ve performans değerlendirme işlevlerinin profesyonel
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bir biçimde yerine getirilmesini sağlayõcõ sistemlerin kurulmasõdõr. Uygulamada karşõlaşõlan
finansman, örgütlenme ve kalifiye insangücü yetersizliklerinin giderilmesi öncelik arzeden
konulardõr.
• Tanõtmada entegre pazarlama iletişimi kavramõna işlerlik kazandõrõlmalõ, bu kapsamda
reklam, halkla ilişkiler, satõş promosyonu ve bireysel satõş etkinlikleri birbirlerini karşõlõklõ
olarak destekleyecek ve promosyondaki nihai etkinliği en üst seviyeye çõkaracak şekilde
kullanõlmalõdõr.
• Görsel ve işitsel medya, basõlõ medya, elektronik medya, doğrudan pazarlama, afiş ve
panolar gibi iletişim kanallarõ birlikte ve bütünsellik içerisinde kullanõlmalõdõr.
• Talep kompozisyonunda yüksek gelir gruplarõnõn payõ artõrõlmalõ ve beraberinde ikincil
harcamalarõ özendirici önlemler alõnmalõdõr.
• İkincil konutlarõn pazarlanmasõna yönelik organizasyonlar geliştirilmelidir.
• Beklenmedik zamanlarda güvenlik ve benzeri faktörlere bağlõ krize girilmesi ihtimali dikkate
alõnarak ek iletişim stratejilerinin geliştirilmesinde ve bu tür durumlarda hangi pazarlara,
segmentlere ve promosyon taktiklerine öncelik verileceğinin kriz yönetimi yaklaşõmõ
içerisinde belirlenmesinde yarar vardõr.
Reklam kampanyalarõ:
a) Hedef kitlelere “seçmeli” olarak odaklanmalõ ve böylelikle etkinliği yüksek erişim
sağlanmalõdõr.
b) Yüksek düzeyde farklõlaşmaya dayalõ “odakta yoğunlaşma” yaklaşõmõ ile rekabet
üstünlüklerine yoğunlaşmalõdõr.
c) Uzakdoğu ülkeleri dõşõnda tüketiciye yönelik kampanyalara ağõrlõk verilmeli, mevcut imaj
sorunlarõnõn duygulara hitabedilerek, farklõ pazar özelliklerini dikkate alan mesajlarla ve sõcak
görsel ögeler kullanõlarak bertaraf edilmesine çalõşõlmalõdõr.
d) Kõta ötesi pazarlarda “bilgilendirici”; yerleşik bir imaja sahip olduğumuz pazarlarda “ikna
edici” mesajlara ağõrlõk verilmelidir.
e) İkna edici mesajlar gerektiğinde “referans” larla güçlendirilmelidir.
f) Eğitim düzeyi yüksek hedef kitlelerin mantõğõna, bunlarõn dõşõnda kalanlarõn ise daha çok
duygularõna hitabedilmelidir.
Halkla ilişkiler:
a) Kuvvetli kalemlerin, karizmatik kişilerin bölgede ağõrlanarak ve bilgilendirilerek, kendi
çevrelerinde ve eserlerinde bölge özelliklerinden bahsetmelerinin sağlanmasõ
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b) Bölgede var olan haber ve yeniliklerden muhabir ve program yapõmcõlarõnõ haberdar
ederken, medyanõn çeşitli araçlarõnda bölgenin tanõtõmõnõn Türkiye bütünündeki benzerlik ve
ayrõcalõklarõyla belirtilmesi
c) Bölge ile ilgili roman, film gibi eserlerin yapõlanmasõ ile birlikte bölgedeki yaşayan kültürün
(folklor, bölge mutfağõ, el sanatlarõ vb.) eğlence ve dinlence ürünü olarak geliştirilmesi
d) Dõş ülkelerde yerleşik Türk vatandaşlarõnõn, ülkenin genel ve turistik tanõtõm sürecinde
gönüllü tanõtõcõlar konumuna gelmelerini sağlamak üzere TRT/INT ve TRT/Avrasya gibi
kanallarda eğitici programlar yayõnlanmasõnda yarar görülmektedir. Aynõ uygulamanõn özel TV
kanallarõnca yapõlmasõ da özendirilmelidir.
İç tanõtõm:
• 1997 yõlõnda 5,4 milyar dolarlõk bir hacme ulaşan iç turizm talebi profesyonelce ele alõnmalõ
ve geliştirilmelidir.
• 1997 yõlõnda Türk vatandaşlarõnõn yurtdõşõnda yaptõklarõ tatil harcamasõnõn 677 milyon dolara
ulaştõğõ dikkate alõnarak bu talebi yurtiçine kaydõracak özendirici araçlara başvurulmalõdõr.
• İç tanõtõmda talep yaratmanõn yanõ sõra yerel halkõ turizmle bütünleştirici ve yöresel
değerlere sahip çõkõlmasõnõ sağlayõcõ bir bilincin geliştirilmesi özendirilmelidir.
VI.2.4. Dağõtõm:
Türkiye spesiyalisti tur operatörlerini, yerel seyahat acentalarõnõ, hava taşõmacõlarõnõ ve
konaklama tesislerini yurtdõşõndaki tur kartellerinin baskõlarõna karşõ koruyacak önlemler
geliştirilmelidir.
VI.2.5. Fiyat
İç ve dõş rekabet ortamõnõn baskõlarõ altnda ve kaliteden ödün vermek pahasõna fiyatlarõ
düşürmekten kaçõnõlmalõdõr. Bu tür politikalarõn azalan tüketici tatmini, artan şikayetler, imaj
erozyonu ve azalan taleple sonuçlanacağõ daima hatõrda tutulmalõdõr.
Sektördeki fiyat kõrma yarõşõnõn ve haksõz rekabetin disipline edilebilmesi için mesleki
örgütlenme güçlendirilmeli ve sektörün iç denetimini sağlayõcõ araçlar geliştirilmelidir.
Uluslararasõ pazarlarda fiyat rekabetine girmek yerine, kaliteyi, ürünün benzersizliğini ve
yüksek tüketici tatminini ön plana çõkaran “value for money” (satõn alõnan değer) yaklaşõmõ
benimsenmelidir.
Fiyatõ etkileyen faktörler õşõğõnda işletmeler kendi pazar dilimlerine ve kendi öz yapõlarõndaki
toplam turizm ürününün özelliklerine göre fiyat stratejilerini belirlemek durumundadõr. Bu
süreçte bazõ genel sorularõ ürettikleri hizmetin niteliği, tesislerin nicelik, nitelik ve konumlarõ
açõsõndan değerlendirmeleri özendirilmelidir.
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Ancak makro boyutta bir genelleme söz konusu olacaksa;
• Turizm toplam ürünü dikkate alõndõğõnda; nüfus etme, zaman dilimine bağlõ farklõlaştõrmaya
dayalõ fiyat stratejileri benimsenirken,
• Butik hizmet üretebilen ve de tesislerin toplam turizm ürününe göre ayrõcalõklõ
üstünlüklerinin bulunmasõ halinde “pazarõn kaymağõnõ alma” fiyat stratejisi ile “prestij
fiyatlandõrma” stratejilerinin benimsenmesi, ülkenin değişik bölgelerine veya bir bölgedeki
farklõ tesis veya hizmet düzeylerine değişik yapõdaki hedef kitleleri cezbedebilir.
• Ülkenin oldukça sõk karşõlaştõğõ kriz dönemlerinde de kriz yönetimi politikalarõ çerçevesinde
“promosyonal fiyat stratejilerinin” uygulanmasõ denenebilir.
VII. PAZARLAMA KARMASININ PLANLANMASI
Yukarõda özetlenen uzun vadeli gelişme stratejileriyle tutarlõ olarak Turizm Bakanlõğõ başta
olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca ürün, fiyat, dağõtõm ve tanõtma boyutlarõyla, hedefleri
ve araçlarõ net olarak belirlenmiş yõllõk planlar geliştirilmeli, bu planlarõn uygulanmasõndaki
başarõ düzeyi hedefler kriter alõnarak sürekli olarak ölçülmelidir.
VIII.UYGULAMA
Plan uygulamasõnda sağlanacak başarõ, proje-program geliştirme, hedeflerle tutarlõ
finansman, etkin örgütlenme, kalifiye insan gücü, yüksek motivasyon girdilerine bağlõdõr. Bu
girdilerin herhangi birindeki eksikliğin hedeflere ulaşmayõ engelleyici rol oynayacağõ sürekli
olarak hatõrda tutulmalõdõr.
VIII.1.Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn gerçekleşme durumu
Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn sektörle ilgili amaç, hedef ve politikalarõnõn gerçekleşme
durumu şu alt başlõklar halinde özetlenebilir.
• Sayõsal hedef olarak 2000 yõlõ itibariyle Bakanlõk Belgeli 800.000, Bakanlõk + Belediye Belgeli
1,3 milyon yatak kapasitesi öngörülmüştür. Mevcut durum itibariyle işletme ve yatõrõm
belgeli yatak kapasitesi 600,000 civarõnda olup, yatõrõm hedeflerinin altõnda kalmõştõr.
Belediye belgeli tesislerle beraber bu sayõ 850,000’e ulaşmaktadõr.
• 13-17 milyon yabancõ turist sayõsõ öngörülmüştür. 1999 yõlõnda sektörde yaşanan kriz
sonucu 7,5 milyon kişi olarak gerçekleşen turist sayõsõnõn önümüzdeki yõl sonunda bu hedefi
yakalamasõ mümkün görülmemektedir.
• Aynõ şekilde 2000 yõlõ itibariyle 10,3 – 13,8 milyar dolar turizm geliri hedefine de
ulaşõlamamaktadõr.
• Sayõsal hedefler bakõmõndan ulaşõlabilen tek hedef, 4,5 – 4,8 milyon olarak hedeflenen
yurtdõşõna çõkan yerli turist sayõsõ olacaktõr.
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• VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde öngörülen tüketicinin korunmasõna ilişkin hukuki ve
kurumsal düzenlemeler tam olarak yerine getirilememiştir.
• Tanõtma finansmanõna özel sektörün katõlma düzeyinin arttõğõna ilişkin bir gösterge yoktur.
• Turizmde karar sürecine katõlõmõn genişletilmesi için mevcut düzene bir yenilik
getirilmemiştir. Bölgesel ve yöresel pazarlama uygulamalarõnda somut sonuçlar elde
edilememiştir.
• İkincil konutlarõn pazarlanmasõna ilişkin yeni ve etkili bir düzenleme yoktur.
• Konaklama kapasitesinin turizm türlerine ve bölgelere göre dağõlõmõnda dengesizlik
azalmamõş, artmõştõr.
• Turizm hareketlerinin mevsimlere dağõlõmõ yumuşamamaktadõr.
• Çõkarõlmasõ gerektiği belirtilen 6 yasa ve bir yönetmelik henüz çõkartõlamamõştõr.
• Tanõtõm bütçesi içerisinde yurtdõşõ reklamlara ayrõlan yõllõk ödenekler, 1995 yõlõndan itibaren
döviz bazõnda her yõl azalma göstermiştir.
• Bütün bu olumsuzluklara karşõn Türkiye turist sayõsõ ve turizm gelirleri açõsõndan pazar
payõnõ artõrabilmiş, turistlerin ortalama kalõş sürelerinde ve ortalama harcamalarõnda artõş
eğilimi görülmüştür.
VIII.2. Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ’nõn uygulanmasõ ile ilgili öneriler
VIII.2.1.Örgütlenme ve mevzuat
• Planlama, uygulama ve performans değerlendirme aşamalarõnda sorumluluk paylaşõmõ ve
katõlõmcõlõk ilkelerine işlerlik kazandõrõlmalõdõr.
• Sektörel örgütlenme, aşamalõ yetki ve sorumluluk devri ile yerelleşme doğrultusunda
geliştirilmeli; bu çerçevede gerekli kurumsal altyapõ önceden hazõrlanmak kaydõyla kamunun
belirli işlevleri özel sektör meslek kuruluşlarõna devredilmelidir.
• Merkezi kamu kuruluşlarõyla meslek kuruluşlarõnõn işlevleri; araştõrma, stratejik planlama,
kalite standartlarõnõ belirleme, denetim ve performans değerlendirme alanlarõna
odaklanmalõdõr.
• Toplam ürün, tanõtma, fiyat ve dağõtõm boyutlarõyla turizm sektörünün gelişmesini etkileyen
ve yönlendiren kamu, özel sektör, bilim ve araştõrma kurumlarõ, STK ve diğer kuruluşlarõn
işlevleri arasõnda yatay ve dikey entegrasyonu sağlayacak bir örgütlenme modeli
geliştirilmelidir.
• Genel ülke tanõtõmõ, turizm tanõtõmõ, işletme düzeyinde promosyon ve bölgesel tanõtõm dahil
olmak üzere tanõtmanõn çeşitli türleri ve kademeleri arasõnda işlevsel bütünlük sağlanmalõdõr.
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• Bu çerçevede, genel ülke tanõtõmõndan sorumlu “Ulusal Tanõtõm Konseyi” oluşturulmalõ, bu
Konsey tarafõndan tanõtõm politikalarõ ve buna bağlõ uzun ve kõsa vadeli tanõtõm stratejileri
belirlenmeli ve uygulamaya konulmalõdõr.
• Turizm tanõtõmõndaki örgütlenme dinamik, yaratõcõ, sektörün ve sivil insiyatifin yönetim ve
finansmanõna katkõda bulunduğu, yurtdõşõ merkez ve bölgesel birimlerin faaliyetlerini
bütünleştirici bir yapõya kavuşturulmalõdõr.
• Mevcut yasa ve yönetmeliklerde, plan hedef ve statejileri gerçekleştirmek üzere verimliliği
ve etkinliği artõrõcõ düzenlemeler süretle yapõlmalõdõr.
• Turistik merkezlerde ve özellikle kongre imkanõna sahip illerde yerel yönetimlerin katõlõmõyla
kongre ve ziyaretçi bürolarõ teşkil edilmelidir.
• Tüketicinin korunmasõnda önemli bir yer tutan şikayetlerin çözümlenmesi için “Alo Turist”
hattõ, “seyahat sigortasõ” ve benzeri sistemler geliştirilmelidir.
VIII.2.2.Finansman
• Ülkeye dönük talep yaratõcõ tanõtõm çalõşmalarõndan bir birim kaynağõn esirgenmesi, onun
çok üzerinde gelir kaybõna sebep olmaktadõr. Tanõtõm harcamalarõ gider olarak değil, karşõlõğõ
fazlasõyla alõnacak bir yatõrõm olarak algõlanmalõdõr.
• Turizm pazarõnda gelişmenin sürdürülebilmesi için tanõtma ve pazarlama alanõnda yapõlmasõ
gereken ataklarda kaynak bulmakta zorlanõlmaktadõr. Turizm gelirleri 1 – 4 milyar dolar olan
ülkeler bile Türkiye’nin reklam bütçesinin üzerinde ödeneklerle pazarlarõna seslenmektedir.
Turizm Bakanlõğõnõn tanõtõm ödenekleri, Dünya Turizm Örgütü normlarõna uygun olarak, bir
önceki yõlõn turizm gelirleri toplamõnõn % 2’sinden az olmayacak bir düzeye getirilmelidir.
• Turizm tanõtõmõnda kamu-özel sektör ortaklõğõ uygulamasõ konusuyla ilgili olarak bazõ
ülkelerde özel sektörün Ulusal Turizm Örgütü bütçeleri ve özellikle tanõtma bütçeleri içindeki
payõnõ gösteren tabloda aşağõda sunulmaktadõr. Tablodan, özel sektörün tanõtma bütçesine
değişik oranlarda katkõda bulunduğu ve bu katkõnõn kimi ülkelerde % 51’e ulaştõğõ
görülmektedir.
• Turizmden elde edilen gelir ülke ekonomisi içerisinde artõk daha farklõ dağõlmaktadõr.
Eskiden turist harcamasõ içerisinde en önemli kalemleri ulaştõrma ve konaklama
oluşturmakta iken günümüzde alõş veriş ve yeme içme en önemli kalemler halini almõştõr.
Dolayõsõyla tanõtma ve pazarlama faaliyetlerine sadece turizmden doğrudan gelir elde eden
kesimlerin değil, dolaylõ gelir elde eden kesimlerin de dahil edilmesi gerekir.
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Ülke Adõ
Almanya
Avustralya
Avusturya
Finlandiya
Fransa
Mõsõr
İngiltere
İspanya
İsrail
Yunanistan
Türkiye
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Toplam Ulusal Turizm Örgütü Bütçesi
Kaynağõ (% yüzde)
Merkezi
Yerel
Vergi
Özel
Hükümet
Hükümet
Sektör
100,00
79,80
5,20
15,00
60,00
20,00
20,00
70,80
3,00
26,20
100,00
100,00
70,00
30,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-

Tanõtma Bütçesi Kaynağõ
(% yüzde)
Kamu
Özel
100,00
66,00
60,00
75,00
49,00
75,00
70,00
100,00
92,00
100,00
100,00

34,00
40,00
25,00
51,00
25,00
30,00
8,00
-

Kaynak: DTÖ yayõnlarõ
VIII.2.3. Kalifiye insan gücü
• Kamu ve özel sektör kuruluşlarõndaki istihdam politikasõ, kalifiye uzman istihdamõna imkan
verecek ve nitelikli işgücünden azami ölçüde yararlanmayõ sağlayacak şekilde
düzenlenmelidir.
• Hizmette liyakat ve kariyer esasõna işlerlik kazandõrõlmalõdõr.
• Çalõşanlarõn performans değerlendirilmesine tabi tutularak terfi ve ödüllendirilmelerine özen
gösterilmelidir.
• Sektörel hizmet içi eğitim ve bilgi tazeleme amaçlõ eğitim etkinliklerine, STK+Sektör+Kamu
işbirliğiyle devamlõlõk sağlanmasõ özendirilmelidir.
• Sertifikasyon sisteminin kurumsallaşõp, yasallaşmasõnõn sağlanmasõna (STK+Sektör+Kamu)
çeşitli kesimlerin destek vermesi özendirilmelidir.
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
TANITMA VE PAZARLAMA ALT KOMİSYONU RAPOR ÖZETİ
Tanõtma ve Pazarlama Alt Komisyonu Raporu çalõşmalarõ çerçevesinde,
-Temel Amaç ve Ana hedefler (nitel-nicel)
-Pazar/Müşteri Profili
-Ürün ve Tesis
-Varõş Noktalarõnõn (Destinasyon) gelişiminde tanõtõm pazarlama
-İmgenin gelişimi
-Olasõ kaynaklar
Öneriler çerçevesinde baştan yapõlanma konularõ irdelenmiştir.
Çalõşmadaki ana sonuç kamu özel sektör ve STK ortaklõğõ ile merkezi tanõtma yerine bölgesel
tanõtmaya ve pazarlamaya ağõrlõk verilmesi merkezinde oluşmuştur.
Kaynaklarõnõn yaratõlmasõnda ortak yatõrõm söz konusu olurken tanõtõm ve pazarlama
işlevlerinin gerçekleşmesinde hedef kitlelerin ayrõcalõklõ yapõ ve özelliklerine göre ürünün
güneş + turizm etkinliklerinden oluşturulmasõna özen gösterilerek çeşitliliğin kucaklanmasõ ile
kar maksimizasyonuna varõlmasõ öngörülmektedir. Turizmin tanõtõm ve pazarlanmasõnda ana
ilke yönetişim olarak düşünülmüştür.
Hizmetlerin sunumunda, alt yapõnõn geliştirilmesi ve korunmasõnda bürokrasiyi asgariye
indirmek amacõ ile evrensel akõmlar ve toplumun anlayõş ve gereksinimleri çerçevesinde
Turizm Bakanlõğõ ve sektörün yapõ ve hizmet üretiminin baştan yapõlanarak yeni bir örgüt
anlayõşõna ve yapõsõna ulaştõrõlmasõ öngörülmüştür.
Ekteki rapor ana hatlarõ açõklar niteliktedir.
Rapordaki temel kavramlar;
-Kar maximizasyonu
-Yönetişim
-Bölgesel tanõtõm ve pazarlama
-Bürokrasi minimizasyonu
-Baştan yapõlanma
-Çeşitliliğin kucaklanmasõ
-Güneş + turizm etkinlikleri
-Değişen değerler
-Ürün kalitesi
-İklim değişikliği
-Yaşayan kültür
-Toplam kalite yönetimi
-Toplam Turizm ürünü
-Risk yönetimi’dir.
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I. TEMEL AMAÇ: Sürdürülebilir Turizm Gelişiminde Turizm Gelirinin Maksimizasyonu
sürecinde yönetişim ilkesine sadõk kalmak.
A. ANA HEDEFLER:
Nicel hedeflerden ziyade nitel hedeflere ağõrlõk vermek.
A.1. Nitel Hedefler: Tarihi, doğal değerleri, kültürel ve sosyal dokuyu dikkate alarak turizm
gelişimini sağlayõp, kalitesi yüksek varõş noktalarõnõn geliştirilmesi.
Değişen değerlerin dikkate alõnmasõ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İyiye ulaşmak için olan evrensel isteksizlik
Devamlõ bir kaçõş
Her türlü sõnõrlamaya karşõ olan isyan
Aşõrõ boyutta teknolojiye odaklaşma
Bireysellikteki artõş
Etkin ve verimli uygulamalardaki itibar artõmõ
Kalite yönetimi
Risk yönetimi
Otantik değerlerin önem kazanmasõ

Ürün kalitesinin gelişiminde
• tarihi miras ve doğal çevre bilincine yer vermek
• alt yapõnõn geliştirilmesi ve mevcudun iyi korunmasõ
• Ticari ahlakõn gelişimi
• Tüketici haklarõnõn korunmasõ
• Hijyen ortamõnõn sağlanmasõ ve düzenli kontrolü
• Trafik yasalarõnõn uygulanmasõnda AB standartlarõ ile uyum sağlanmasõ
• Medyanõn doğru bilgileri yansõtmasõnõ ve toplumda şiddet duygularõnõ kamçõlamayacak
yayõnlar yapmasõnõ sağlayacak düzenlemelerin toplumda egemen olmasõ
• Dengeli talep/arz yönetimi
A. 2. Nicel Hedef: VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ’nõn ilk yõllarõnda mevcut yatak kapasitesini
daha iyi kullanmak.
Bölgeler bazõnda dengeli bir turizm gelişimini planlamak.
Kõsa erimde mevcut yatõrõm trendinin (1987-1998) aynen devam etmesi senaryosunun
uygulanmasõ, 478.400 TIB yatağa ve $11.300 milyar gelire ulaşmak.
Uzun erimde de yatõrõmda olan yatağõn 3 yõlda 1/5’i ve 4. Yõlda 1/5’inin işletmeye geçmesi
senaryosunun benimsenmesi, 551.600 TIB yatağa ve $12.826 milyar gelire ulaşmak.
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II. PAZAR: Ana Pazar dilimini deniz, kum, güneşe gelen turist oluşturmaya devam ederken,
kültür, kongre, kurvaziyer, yatçõlõk ve sağlõk turizmi gibi alternatif turizm ürününü bölgelere
göre geliştirerek Pazar dilimleri çeşitlendirilebilir.
B. Hedef kitledeki misafir profili şöylece tanõmlanabilir:
● demografik yapõ
- ortayaş eğitimli
- üçüncü yaş grubu
- genç eğitimli-çocuksuz genç evliler
● gelir düzeyi yüksek
● hobileri olan
● seyahat deneyimi yüksek
● bireysel turizm açõsõndan düşünülünce internet kullanõmõnõn hakim olduğu grup
C. Pazarlarda öngörülen gelişmenin sağlanabilmesi için aşağõdaki hususlara dikkatle
eğilinmesi:
Türkiye genelinde olduğu kadar bölgesel bazda var olan ve de potansiyel turizm ürününün
önceki yõllarda yapõlmõş olan envanterin güncelleştirilmesi ve kamu, STK, Sektör ve de yerel
halkla bu bilginin enine boyuna paylaşõlarak toplam turizm ürünü bilincinin yaygõnlõk
kazanmasõnõn sağlanmasõ.
Bölge kimliğine uyumlu turizm gelişim planlarõ oluşturulurken, yaşayan kültürlerin odak
noktasõ olarak alõnmasõna özen gösterilmesi.
Bölgelerarasõ dengeli gelişim süreci içinde öncelikli gelişim projelerinin sõrasõ yapõlabilirlik
analizlerinin sonuçlarõna göre belirlenmesi.
Mümkün mertebe halen gelişmiş olan bölgelerin taşõma kapasitesinin zorlanmamasõ.
Özendirici önlemlerin de bu paralelde gelişmesi.
Bu bağlamda önceki yõllardaki genel izlenim sağlayan kitlesel on beş günlük paketlerden uzak
durarak (yani tüm Güneydoğu, Doğu ve İç Anadolu turunu 15 günlük bir paketin içine
almaktansa) 3-5 günlük butik ve derinliği olan tur paketlerinin oluşturulmasõnõn özendirilmesi.
Ürün çeşitlendirerek Pazar dilimlerindeki gelişmeyi sağlama sürecinde bölgelerin insiyatiflerini
kullanabileceği yasal ve mevzuat değişikliklerine hõzla gidilmesi, ülke yerine bölgesel
pazarlama şansõ yaratõlarak talep düşüşündeki risklerin asgariye çekilmesi.
Yöre el sanatlarõ, folklorü gibi yaşayan kültür ağõrlõklõ uygulamalõ paketlerle ziyaretçinin
bölgede kaldõğõ kõsa sürede yörenin kültür mozaiğine nüfus etmesinin özendirilmesi.
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Pazarõn dilimlenerek geliştirilmesi sürecinde öncelikli ağõrlõklar;
Tarihi ve tabii mirasa
● Kültür turizmi'nin
Yaşayan kültüre
dayanarak geliştirilmesi özendirilmesi,
● Özel etkinlikler-Turizmin geliştiği bölgelerdeki dört ve beş yõldõzlõ otellerin atõl kapasitesi
değerlendirilerek ve kongre merkezi mevcut şehirlerde kongre turizminin gelişimi için gerekli
yerel, uluslararasõ ve evrensel ağlarõn kurularak yoğun pazarlama etkinliğine gidilmesi,
● Çeşitli hizmet ve turizm paketlerin gelişimi sürecinde turizm ürününe destek ürün ve
hizmetlerin (aynõ hõzla) gelişmesinin planlanarak uygulamaya geçilmesi (örneğin: ulaşõm ağõ,
sağlõk hizmetleri, tabii afet ve kazalarla ilgili acil hizmetler gibi). Gelişme sürecinde toplam
turizm ürünü anlayõşõna sahip çõkõlmasõ,
● Var olan turizm ürününün ve de geliştirilmekteki tüm ürünlerin özellikleri, dağõtõm kanallarõ,
irtibat noktalarõnõn ivedilikle sanal (web sayfalarõnõn oluşturulmasõ) ortama geçirilmesinin
özendirilmesi.
III. ÜRÜN VE TESİSLER
Kõsa erimde var olan büyük tesislerin yenileme ve ek hizmet üniteleri ile evrensel niteliklerini
korumalarõ sağlanarak yõl boyuna dağõlacak doluş oranlarõnõ yükseltmek hedeflenmelidir.
Orta ve uzun erimde KOBİ'lerin teşviki ile evrensel nitelikte butik hizmet sağlayan küçük
işletmelere paralel asgari konfor ve temel ihtiyaçlarõn sağlandõğõ küçük işletmelerin
gelişmeleri, turizm ürün gelişiminin odak noktasõnõ oluşturmalõdõr.
Ayrõca yeni gelişecek bölgelerdeki tahsisli arsalarda tatil kasabasõ-tatil köyü anlayõşõ içinde
mega varõş noktalarõ gelişimi çalõşmalarõ ve yerel halkõn da katkõsõ ile gelişim imkanlarõ
yaratõlmalõdõr. Mevcut yerleşmeler imar mevzuatõ bağlamõnda yönlendirilerek varõş noktalarõ
ve destek hizmet merkezleri yaratõlmalõ. Böylece yerel ekonomik yarar da arttõrõlmõş olur.
IV. VARIŞ
NOKTALARININ
(DESTINASYON GELİŞİMİ)

GELİŞİMİNDE

TANITIM

VE

PAZARLAMA

A. Ülke Tanõtõmõ: Ülkenin imgesinin oluşturulmasõnda ve tanõtõmõnõn sağlanmasõnda
toplumdaki bütün kesim ve kuruluşlarõn girişim ve koordinasyonu ile ulusal düzeyde bir eş
güdümle, toplumu bilinçlendirerek “Ulusal Tanõtma Konseyi” oluşturmak. Konseyin makro ve
mikro düzeyde siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel tanõtõmõn temel öge ve çerçevesini belirterek
ilgili her STK ve Kamu kuruluşunun toplumun kendi ilgi alanlarõnda bu çerçeve ve imge
modellerine sadõk kalarak tanõtõm atağõnõ başlatmak. Tüm bu gelişim sürecinde ortaklõk
anlayõşõnõn egemen olmasõna özen göstermek.
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B. Varõş Noktasõnõn Tanõtõmõ:
Ortaklõk anlayõşõ çerçevesinde
• STK + Kamu + Turizm Sektör mensuplarõnõn bir konsey oluşturarak bölgenin tanõtõmõnõ ve
imgesini geliştirmesi,
• Bu amaçla tüm ilgililerin tanõtõm bütçesine bölgesel tanõtõm konseyinin önerileri
doğrultusunda katkõda bulunmasõ için yasal düzenlemelerin yapõlmasõ.
Bölgesel tanõtõm konseyinin görevleri
• gelişme planlarõnõn yapõlmasõ,
• Bölge ile ilgili internette Bölge sayfalarõnõn, hedef kitlelerin dilinde hazõrlanmasõ,
• toplumu turizm konusunda bilinçlendirme (zira bölge tanõtõmõ toplumun tüm kesitleri ile
birlikte yapõlabilir),
• Turizmi bütünleyen-temel ve destek ürün ve hizmetlerin bir tanõtõm paketi ile toplumu ve
turist gönderen ülkeleri bilinçlendirme,
• Bölgesel tanõtõm fonunun oluşturulmasõ (Belediyeler+tesisler+destek ürün ve hizmet üreten
birimlerin katõlõmõ ile),
• Bölgesel tanõtõm fonuna, proje bazõnda, Uluslararasõ finans birliklerinden fon aranmasõ.
C. Varõş Noktasõnõn Pazarlanmasõ:
C.1. Genel Öneriler
Bölgesel zenginliklerin envanterinin güncelleştirilmesi ve tüm toplumun bu kaynaklar
hakkõnda bilinçlendirilmesi.
Bölgenin hedef kitlesinin ve/veya farkõlaştõrõlmõş hedef kitlelerinin net tanõmõ.
Yerli ve yabancõ tüketici tip ve özelliklerinin her iki yõlda yenilenecek araştõrmalarla net tüketici
profillerinin belirlenmesi. Bu amaçla tanõtma müşavirliklerinden düzenli standart bilgilerin
akõşõnõ sağlamak.
Bölgesel kuruluşlarõn üstlenecekleri pazarlama fonksõyonlarõ ile ilgili matriks oluşturulmasõ.
Bölgesel yönetim ile merkezi yönetim entegrasyonu ve koordinasyonun sağlanmasõ.
C.2 Satõş Geliştirme (Promosyon) Karmasõ İle İlgili Öneriler
1. Halkla İlişkiler
Kuvvetli kalemlerin, karizmatik kişilerin bölgede ağõrlanarak ve de bilgilendirilerek kendi
çevrelerinde ve eserlerinde bölge özelliklerinden bahsetmelerinin sağlanmasõ.
Bölgede var olan haber ve yeniliklerden, muhabir ve program yapõmcõlarõnõ haberdar ederken,
medyanõn çeşitli araçlarõnda bölgenin tanõtõmõ Türkiye bütünündeki benzerlik ve ayrõlõklarõnõn
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belirtilmesine özen gösterilmelisi. Bölgede yerel ve uluslararasõ ufak ve büyük etkinliklerin yer
almasõna (spor turnuvalarõ, kültürel etkinlik, kongre, festivaller, v.s.) ve medyada
duyurulmasõna özen gösterilmelidir.
Bölge ile ilgili roman, film gibi eserlerin yapõlmasõ ile birlikte bölgedeki yaşayan kültürün
(folklor, bölge mutfağõ, el sanatlarõ gibi öğelerin) eğlence ve dinlence ürünü olarak
geliştirilmesinin sağlanmasõ.
2. Reklam
Geliştirilecek imge ve slogan tüm reklam araçlarõnda eş anlõ olarak piyasaya sunulmalõdõr.
Ancak bölgelerdeki hedef kitlelerin özellikleri ve varõş noktasõnda bekledikleri değişik hizmetler
dikkate alõnarak bölgeler bazõnda alt mesajlarda çeşitlendirilmeye gidilebilir.
Evrensel trend’lerde yer alan temalarõn bütününde Türkiye Turizm ürünü ile hizmetlerini
konumlandõrmaya gayret etmelidir (örneğin, Akdeniz mutfağõnda-Türk zeytin yağlõlarõnõn
tanõtõmõ gibi). TV için özel ilgi ve eğitim programlarõnõn ilgisini çekecek etkinlikler yaratõlmalõdõr
ve bu etkinliklerin haber olarak verilmesine özen gösterilmelidir.
Reklamlar profesyonel şirketlere ihale edilirken Turizm müşavirliklerinin bilgisine başvurmanõn
yanõsõra reklamõn bölgesel denetimi için de müşavirliklere yetki verilmelidir.
3. Bireysel Satõş
Yöre halkõnõn Turizm ürünü hakkõnda bilinçlenmesi ile birlikte bireysel satõş önem kazancaktõr.
Direkt ve e-posta ile reklam özellikle iş ve kültür turizm için geçerli olup veri bankasõnõn ve eposta’nõn güncel gelişmeleri kapsamõ içinde yer almasõ önemli bir olgudur.
4. Fiyat Stratejileri
Fiyat etkileyen faktörlerin õşõğõnda işletmeler kendi Pazar dilimlerine ve de kendi öz
yapõlarõndaki toplam turizm ürününün özelliklerine göre fiyat stratejilerini belirlemek
durumundadõrlar. Bu süreçte bazõ genel sorularõ ürettikleri hizmetin niteliği, tesislerinin
nicelik, nitelik ve konumlarõ açõsõndan değerlendirmeleri özendirilmelidir.
Ancak makro boyutta bir genelleme söz konusu olacaksa:
Turizm toplam ürünü dikkate alõndõğõnda; nüfuzetme, zaman dilimine bağlõ farklõlaştõrmaya
dayalõ fiyat stratejileri benimsenirken,
Butik hizmet üretebilen ve de tesislerin toplam turizm ürününe göre ayrõcalõklõ üstünlüklerinin
bulunmasõ halinde-pazarõn kaynağõnõ alma fiyat stratejisi ile prestij fiyatlandõrma stratejilerinin
benimsenmesi, ülkenin değişik bölgelerine veya bir bölgedeki farklõ tesis ve hizmet
düzeylerine değişik yapõdaki hedef kitleleri cezb edebilir.
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Ülkenin oldukça sõk karşõlaştõğõ kriz dönemlerinde de kriz yönetimi politikalarõ çerçevesinde
promosyonel fiyat stratejilerinin uygulanmasõ denenebilir.
V. IMGE
Ülke imgesinin oluşturulmasõnda Ulusal Tanõtma Konseyinin telkin kararlarõnõn icra kanallarõna
kõsa dönemde ulaşabilmesi için çalõşmalar geliştirilirken Turizm Bakanlõğõnõn Yüksek Planlama
Kurulunda söz sahibi olmasõnõn yasal bir baza oturtulmasõ önem kazanmaktadõr.
İmgenin geliştirilmesinde bugüne dek olumsuz imgelere neden olan hususlara açõklõk
getirmek-tabii afetler ve siyasi istikrazsõzlõğõn ve de iklimlerdeki değişimin olumsuz etkilerinin
oluşturduğu imgenin nötralize edilmesine özen göstermek. Kriz masasõ yönetimine işlerlik
kazandõrmak.
Turizm Ürünü İmgesinin gelişiminde:
Güneş odak noktasõ alõnarak alternatif turizm ürünleri ile ikili veya üçlü paketler, var olan
Pazar dilimlerinin özelliğine göre oluşturulma yolu seçilmelidir. Her koşulda misafirperverlik ve
yeni bakõmlõ tesislerin varlõğõ vurgulanmalõdõr.
( Örneğin: Güneş + kültür

Kurvaziyer

Eğitimli 3. yaş gurubu için)

Yatçõlõk

Kültür

Eğlence
Kum
Özel İlgi

Kongre
Güneş

Deniz
Macera

Eğitim

Sağlõk
İmgenin her düzeyde oluşturulmasõnda:
-Medeniyetlerin beşiği ve çeşitliliği,
-Tesisin yeniliği, bakõm onarõmõnõn her daim yapõlarak iyi bir görünümde olmasõ,
-İnsan kaynağõnõn niteliği,
-Bölge halkõnõn davranõş modeli ve misafirperverliği,
-Genç toplum,
-Bölgedeki yaşayan kültür ve de tarihi miras,

85

http://ekutup.dpt.gov.tr/turizm/oik601.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu

-Hizmetteki kalite,
-Ülkedeki ürün ve iklim çeşitliliği,
-Toplumun yapõsõ,
Türk Turizm Ürününün İmgesini oluşturacaktõr. Bu nedenle bahsi geçen öğelerin sistem
içindeki konumlandõrõlmasõ sağlanarak, oto kontrol mekanizmalarõ ile imgenin olumlu ve
sürekli gelişimi yolu seçilmelidir.
VI. KAYNAKLAR.
A. Ülke imgesinin geliştirilmesi ve ülke tanõtõmõ için ulusal tanõtõm fonu oluşturulurken;
-Kurumlar Vergisi matrahõndan kesinti veya KDV gelirlerinin bir kõsmõndan faydalanõlabilir,
-Proje bazõnda sponsorlar bulunabilir,
-Uluslararasõ fonlardan bölgesel tanõtõm projelerine katkõ sağlanabilir..
B. Turizm tanõtõmõ içinde Turizm Geliştirme fonunun baştan yapõlanmasõ esasõ çerçevesinde
(Bkz. 2634 sayõlõ yasa Md. 21,22,23);
-KDV'ye esas teşkil eden mal ve hizmet bedeli üzerinden % 2 kesinti,
-Ayakbastõ gelirlerinden pay,
-Kamu mülklerinin turizme tahsisinden alõnacak maktu gelir,
-Ulusal tanõtõm fonundan düzenli ve/veya proje bazõnda kaynak aktarõmõ,
-Fonu özellikle turizm amacõ ile kullanmak,
-Kanunun ilgili maddelerinde ve fon yönetmeliğinde günün koşullarõna göre fon gelirlerini
arttõrõcõ kullanõm alanlarõnõ yeniden belirleyici düzenlemeler yapmak,
-Proje bazõnda yerel ve uluslararasõ sponsorlar ve/veya uluslararasõ kuruluşlardan fon akõşõ
temini.
VII. TURIZMDE SEKTÖREL YAPILANMA
ANA HEDEF: Özel sektör ve kamunun baştan yapõlanmasõdõr.
1. Kamunun (Bakanlõğõn) baştan yapõlanmasõ, küçülmesi; icraatõnõn koordinasyon, yasalarõn
uygulanmasõ ve denetimi ile sõnõrlanmasõ sürecinde bölgelere yetki devrinin sağlanmasõ.
2. Süreç: işlevlerin sektör, yerel idare ve STK ile ortaklaşa yürütülmesine ulaşmak için;
I'inci aşamada: (2000-2005) Turizm Bakanlõğõ’nõn ve sektörün yeniden yapõlanmasõ, ve
sektörle ilgili yasalarõn AB’ne giriş sürecinde yeni eğilimlere uygun olarak hazõrlanmasõ ve
onaylanarak yürürlüğe girmesi.
Bu aşamada Bakanlõğõn:
İcraa ve yürütme işlevlerini üç düzeyde-merkez, yerel yönetimler, yurt dõşõ örgütleri olarak
planlamak
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Merkezdeki icra birimlerini
● Tanõtma ve Dõş ilişkiler
● Yatõrõm ve İşletmeler
● İnsan kaynaklarõ geliştirme
olarak üç ana genel müdürlüğe indirmek, müdürlüklerin alanlarõnda sektörü yönlendirecek az
sayõda ancak eğitim ve deneyimleriyle uzmanlaşmõş personele sahip, hacimce küçük, etkinliği
ve niteliği yüksek bir yapõ içinde düzenlenmesi.
Yerel yönetimlerde (kamu+STK+Sektör+Üniversiteler) ile Bölgesel tanõtõm, enformasyon,
yerel yatõrõmlar (merkezle koordinasyon içinde) fonksiyonlarõnõn yürütülmesi.
Yurt dõşõndaki icra birimleri tanõtma müşavir ve ateşeliklerin STK, sektör ve profesyonel
şirketler ile merkezde oluşturulan genel strateji ve politikalar çerçevesinde, gerekli yetki devri
ile dõş tanõtõm ve pazarlama işlevlerini yürütmeleri ve denetimi için yetki verilmesi (örneğin
firma ve kompozisyon seçiminde ilgili müşavirlik/ateşeliğin görüşünün değerlendirilmesi;
medya planõ ve diğer iletişim araçlarõnda belli bir sõnõr içinde olarak değişikliklere insiyatif
tanõnmasõ).
Yeni oluşturulacak uluslararasõ fon kaynaklarõ yönetim kurulunun görevi merkezde oluşacak
genel strateji ve politikalar çerçevesinde uluslararasõ fonlarõn sağlanabileceği dõş
merkezlerdeki bürolarda projeler üretmek ve evrensel, bölgesel fonlarla bu projelerin
finansmanõnõ merkezin onayõ ile işlerlik kazandõrmak, yürütme sürecinde de konuyu izlemek
ve denetlemek olarak tanõmlanabilir.
Yeniden Yapõlanma Sürecinde Tanõtõm ve Dõş İlişkiler Koordinasyon Birimi:
Yüksek Tanõtõm ve Pazarlama Danõşma Koordinasyon kurulu (STK+Sektör+Kamu +Yerel
İdareler+Üniversiteler) Tanõtma Genel Müdürlüğü’ne genel stratejilerin oluşumunda
danõşmanlõk görevini üstlenir.
Tanõtma Genel Müdürlüğü’ne bağlõ
Bölgeler Direktörlüğü
tesis edilerek turist gönderen veya gönderme potansiyeli yüksek olan bölgelerde dõş tanõtõm
birimleri geliştirilir veya yeniden oluşturulur. (örneğin: Kuzey Amerika, Uzakdoğu, Avrupa,
Güney Amerika, BDT/Rusya, Çin gibi) Evrensel turist akõmlarõ trendlerine göre öncelikli bölge
müdürü bölgeler direktörlük görevini de üstlenir.
Tanõtma Pazarlama Müdürlüğü
ülkenin iç ve dõş tanõtõmõnda sorumlu işlevleri izlerken merkezde araştõrma, planlama iletişim
yönetimi fonksiyonlarõnõ bölgesel birimlerle işbirliği içinde yürütür.
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Finansman Müdürlüğü:
gelişen strateji ve politikalarõn hayata geçirilebilmesi için fonlarõn mobilizasyonunu sağlar.
İnsan Kaynaklarõ Yönetimi Müdürlüğü:
Personel istihdam, performans değerleme işlevleri ile birlikte, Personel Eğitim ve gelişimini,
Emeklilik ve sosyal haklarla ilgili düzenlemelerden sorumlu olur.
Sektörün Baştan Yapõlanmasõ
● Meslek kuruluşlarõ + STK arasõnda koordinasyonun sağlanmasõ,
● Merkezde temel strateji ve politikalarõn oluşturulmasõnda bölgesel örgütlerin katõlõmõnõn
sağlanmasõ,
● Ana politikalar çerçevesinde bölge örgütlerinin, yatõrõm pazarlama, insan kaynaklarõ
geliştirme, işletmelerin belgelendirme ve denetimi (kamu kuruluş+STK) işlevlerini
yürütülmesi.
II'inci aşama: Türkiye Turizm koordinasyon Birliği’nin oluşturulmasõnõn, VIII.Beş Yõllõk
Kalkõnma Planõ dönemini izleyen 2006-2010 yõllarõnda yapõlabilirliği tartõşõlabilir. Örgütlenme
Türkiye'ye gelen Turist Profili çerçevesinde ve ihtiyaç hiyerarşilerine göre turizm ürününün
geliştirilmesini ve bölgesel farklõlõklarla ve/veya bölge içindeki farklõlõklarla çeşitliliği TTKB ile
(Sektör+STK+Kamu) kucaklamaktõr.
Türkiye Turizm Koordinasyon Birliği (TTKB) odak noktasõ olarak alõnarak.
● uygun görülecek bir bakanlõkta (yüksek planlamada söz sahibi olan) Müsteşarlõk düzeyinde
örgütlenebilir.
● TOBB + TTKB ile birlikte çalõşõp, bilgi aktararak hükümette ilgili bakanlõkça temsil edilir.
● Ayrõca tüm aşağõdaki kuruluşlarla direk koordinasyon ve bağlantõlõ çalõşarak turizm işlevlerini
yürütür.
-Yerel Otoriteler,
-Bölgesel Birlikler,
-Turizm Şurasõ,
-Kültür, spor, iletişim, ulaşõm bakanlõk ve kamu yönetim birimleri
-Diğer Bakanlõklar,
-Tanõtõm ve Dõş İlişkiler Koordinasyon Birimi,
-Bölgesel Turizm Kurulu.
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SÜRECİNDE

DİKKAT

EDİLECEK

UYGULAMALAR

VE

Her iki aşamada da;
1. Bürokrasi kademelerinde esnek yetki devri sisteminin gelişimi,
2. STK'ya yetki ve görev devirlerinin işlerlik kazanmasõ
3. Atama ve terfilerin-iş tanõmlarõna ve yõllõk bazda yapõlacak performans değerlemelerine
dayalõ yapõlmasõ sistemine õsrarla işlerlik kazandõrmak,
4. Dõş tanõtõm bürolarõnõn evrensel trendlerin geliştireceği turist kaynaklarõna ve ülkenin hitap
ettiği hedef kitlenin özellikleri dikkate alõnarak tesis edilecek öncelikler listesine göre
devreye girmesi veya çõkarõlmasõ,
5. STK bölgesel idari mekanizmalarõ geliştirilip yasal dayanaklarõ oluşturulmadan ve de yöre
halkõ Turizm olgu ve işlevleri açõsõndan gerekli bilinçlenmeye ulaşmadan, yönetişim,
ortaklõk, iş etiği gibi ögeler bütünü gelişmeden ikinci aşamada sözü edilen örgütlenme
modelinin benimsenmesi büyük sakõncalar yaratabilir.
OLUŞTURULAN SENARYOLARIN ANA BAŞLIKLARI
OLUMLU
Küreselleşme ile sõnõrlarõnõn kalkmasõ.
Refah ve turistik etkinliklerin artõşõ.
Ulaşõm araçlarõnõn ucuzlamasõ.
Bilgi teknolojisi gelişmelerinin turizmi
etkilemesi.
Refah artõşõnõn Türk iç turizmine olumlu etkisi.
Ortalama ömür artõşõ sağlõklõ emeklilik
(Maddi birikimli kesim talebi).
Ortalama çalõşma sürelerinin kõsalmasõ.
Tatile ayrõlan sürelerin artmasõ.
Engelsiz seyahatler,formalitelerin kalkmasõ
Tanõtõm Atağõnõn sonuçlarõnõ vermesi.
Yerli kurvaziyerlerin artõşõ.
Avrupalõ turistlerin seyahat sõklõğõnõn artmasõ.
Tanõtõm faaliyetlerinin iyileşmesi.
Doluluğun tüm yõla yayõlmasõ.
Kriz politikalarõ ile krizlerin daha kolay
atlatõlmasõ (Sürekli kriz yönetimi).
Çeşitlendirilmiş ürünlerin daha çok
kullanõlmasõ.
Bölgesel tanõtõm ve pazarlama çalõşmalarõnõn
yoğunluk kazanmasõ.
Pazarlama tanõtõm fonu yönetiminin sektör
ağõrlõklõ olmasõ.
Genel kalite kavramõnõn gelişmesi.
Teknolojik gelişme.

OLUMSUZ
Siyasal istikrarsõzlõk.
Ucuz ve kalitesiz ülke imajõnõn sürmesi.
Terör ve doğal afetlerin sürmesi.
Sektör içinde eşgüdüm sağlanamamasõ.
Fiyat-kalite uyumunun, rekabet kavramõnõn
yanlõş anlaşõlmasõ ile bozulmasõ.
Çevre standartlarõnõn bozulmasõ.
Finansman sõkõntõlarõ nedeniyle yeni
yatõrõmlarõn ve hatta yenileme ve idame
yatõrõmlarõnõn yapõlamamasõ.
Ana pazarlardaki şirket evlilikleri.
Yeni varõş noktalarõnõn çeşitlendirilememesi ve
sezonun uzatõlamamasõ.
Rakip destinasyonlarõn gelişmesi.
İç pazarõn gelişmemesi.
Ulaştõrma altyapõsõnõn turizmdeki gelişmelere
ayak uyduramamasõ.
Kriz politikasõnõn üretilememesi.
Uzun erimli politikalarõn geliştirilememesi.
Profesyonel yönetim ve eğitilmiş insan
gücünün yeterince sağlanamasõ.
Tanõtõmda koordinasyon eksikliği nedeniyle
insan gücü ve kaynak israfõ.
İklim değişiminin getirdiği olumsuz etkileri
görmezlikten gelme.
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
EĞİTİM-KALİTE-İSTİHDAM ALT KOMİSYON RAPORU
Dünyada artõk bilim ve teknoloji yolu ile rekabet edebilme en belirleyici unsur olmaktadõr.
Dolayõsõ ile genel olarak Türkiye’de ve sektörde bireylerin beceri düzeylerinin yükseltilmesi,
sosyal yapõnõn güçlendirilmesi yolu ile değişime uyum sağlayan işgücü ihtiyacõ bulunmaktadõr.
Bir taraftan eğitim üreten kurumlarõn kendisi diğer taraftan ise insanõ merkez alan bir
bütüncül kalkõnma, sosyal gelişme, bilgi seviyesinin yükseltilmesi, rekabet edebilecek
standartlara ulaşma topyekün bir yaygõn ve örgün eğitim seferberliği şeklinde gerçekleşmek
zorundadõr.
Makro düzeyde bir rekabet gücünü oluşturabilecek bir eğitim politikasõnõn izlendiği süreçlerde
bireyler, dõş dünyaya, evrensel değerler ve yeni düşüncelere açõk yani laik, çoğulcu
demokrasiyi özümsemiş, düşünme-algõlama-problem çözme yeteneği gelişmiş; kişisel
sorumluluk ve toplumsal duyarlõlõğõ yüksek, bilim ve teknoloji üretimine yatkõn, beceri düzeyi
yüksek insan gücünü oluşturacaklardõr. Bu durumda, eğitim programlarõ, üretim yöntemi ve
teknikleri ile gerekli araç-gereci evrensel ölçülerde yeniden düzenleyecek dinamik kurumsal
yapõlar gereklidir.
Diğer bir söyleyişle, turizm eğitiminin konusu ülkenin genel yaşam kalitesini iyileştirme, refah
düzeyini yükseltme ve toplumsal gelişmeyi arttõrma dinamiklerinden soyutlanamaz; bunlarõn
hepsi bir bütünü oluşturmaktadõr ve süreklilik arz etmektedir. Bunun yanõsõra mukayese
edilebilirlik ve ortak standartlara sahip olmak gereği açõktõr.
Mikro düzeyde ise sektörde istihdam edilecek kişilerde aranacak nitelikler, Turizm Geliştirme
Vakfõ (TUGEV) tarafõndan yapõlan “Konaklama Sektörü Yöneticilerinin Elemanlarõnda Aradõklarõ
Nitelikler” araştõrmasõna göre:
-Fiziki uygunluk (%22)
-Meslek sevgisi (%15)
-Düzgün ifade (%15)
-İlişki kurma yeteneği (%13)
-Yabancõ dil (%9)
hususlarõ ilk sõrayõ almakta ve bunlarõ da genel kültür, temizlik, beceriklilik ve pratiklik (%4)
olarak diğer husular takip etmektedir. Yukarõda sayõlan özelliklerin hepsi öğrenilebilir ve
öğretilebilir niteliktedir.
Diğer taraftan hizmet sektöründe kalitenin ölçülmesinde Parasuraman, Zeinthal ve Berry’e
göre (1988);
-Söz verilen hizmeti zamanõnda yapmak,
-Çalõşanlarõn istekli olmalarõ ve derhal hizmet vermeleri,
-Firmanõn müşteriye verdiği önem, ilgi,
-Çalõşanlarõn bilgi ve nezaketleri, güven vermeleri,
-Fiziksel görünüm, cihaz ve personel hususlarõ dikkate alõnmaktadõr.
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Yukarõdaki hususlarõn tümü öğrenilebilir ve öğretilebilir bilgi ve becerilerdir. Ancak, turizm
sektöründe hizmet arz edenler, ihtiyaçlarõ olduğu halde, parasal güçle desteklenmiş satõn
alma anlamõnda turizm eğitimi talep etmemektedirler.
Eğitim arzõ açõsõndan bakõldõğõnda; turizm meslek eğitimi, örgün turizm eğitimi olarak Y.Ö.K
bünyesinde 79 adet 2 yõllõk M.Y.O, 14 adet 4 yõllõk Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Y.O/Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlõğõ’na bağlõ 56 adet Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek
Lisesi’nde gerçekleşmektedir. Ayrõca Turizm Bakanlõğõ’na bağlõ 11 adet Turizm Eğitim
Merkezi’nde (TUREM) ve bazõ özel kurslarda da turizm meslek eğitimi verilmektedir.
Arz ve ihtiyaç mukayese edildiğinde; bir turizm işletmesinde yönetici, yönetici yardõmcõsõ ve
bölüm şefi sayõsõ, ara eleman ve yardõmcõ eleman sayõsõna göre daha az olmalõ iken turizm
meslek eğitimi programlarõnõn mezun ettiği öğrenci sayõsõ bu ihtiyacõn tersine işaret
etmektedir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ülke turizminin itibarõ ve karlõlõğõ bütün bileşen hizmetlerde eğitim ve kalitenin idame
edilebilmesine bağlõ olmaktadõr. Ancak mevcut eğitim arzõ ihtiyacõ karşõlamamakta, öte
yandan talep de oluşmamaktadõr. Bu durumda yapõlmasõ gereken, eğitime olan talebin
oluşturulmasõnõ sağlayacak tedbirlerin alõnmasõdõr. Bu nedenle turizm eğitimi ve kalitesinde
“Sertifikasyon” anahtar husus haline gelmektedir. Sertifikasyon, mesleki eğitimde
standardizasyonu, değerlendirmenin devlet ve sektör tarafõndan ortaklaşa yapõlmasõnõ,
uluslararasõ standartlara göre verimlilik ve iş kalitesinin gelişmesini ve istihdam için gerekli
olan beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlarken bu nitelikleri kazandõracak eğitimi de zorunlu
hale getirmektedir. Dolayõsõ ile mesleki niteliklerin belgelendirilmesi için bir düzenleme
yapõlmalõ, sektörde doğrudan ve dolaylõ hizmet veren personelin tamamõ belge sahibi olmalõ,
ayrõca kendi meslek kuruluşu tarafõndan denetlenmeli ve sertifikalandõrma işlemi tek
kaynaktan yapõlmalõdõr. İş yaşamõ ile eğitim sistemi arasõnda sağlam köprülerin kurulmasõna
olanak sağlayan işverene ve işalana yararlar getiren “ Meslek Standartlarõ Komisyonu Sõnav
ve Belgelendirme” çalõşmalarõ tamamlanarak “Türk Meslek Standartlarõ Kurumu” iş
yaşamõndaki yerini almalõdõr.
Bu arada Turizm Bakanlõğõ’nõn mesleki niteliklerin belgelendirilmesi çalõşmalarõ dikkate alõnmalõ
ve Meslek Standartlarõ Komisyonu çalõşmalarõ ile ilişkilendirilerek süratle uygulamaya
geçilmelidir.
Diğer taraftan, 27.10.1999 tarih ve 4457 nolu kanunla kurulan “Türk Akreditasyon Kurumu”,
kamu ve özel sektörde kalite sistemi, ürün ve personel belgelemesi yapan kuruluşlara
akreditasyon hizmeti sunacaktõr. Böylece hem eğitim kurumlarõna hem de sektöre ulusal ve
uluslararasõ standartlara göre faaliyette bulunma, kõsaca “kalite” yolu açõlmõş olacak ve ilgili
kurum “kalite” altyapõsõnõn en üst denetleme ve belgeleme kurumu olarak görev yapacaktõr.
Kanunda belirtilen akreditasyon, akredite etmek, belge, belgelendirme, denetleme,standart,
teknik düzenleme, belgelendirme kuruluşu, kalibrasyon, kalite ve işaretleme gibi tanõmlar,
kalõcõ, tescil edilmiş ve sürekli bir kalite kavramõnõ yerleştirerek eğitim kurumlarõna ve sektöre
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yaptõrõmlar getirerek sorunlarõn aşõlmasõ sürecini başlatabilecektir. Bu sürecin değişme ve
yenileşmeyi sağlamasõ zaman alacaktõr, ancak rekabet edebilmenin tek çözümüdür.
Sözü geçen kanun beraberinde veri toplama ve kayõt sistemini de getirecek ve karar alõcõlara
ihtiyaç duyduklarõ nitelik, miktar ve zamanda bilgi sağlayarak güvenilir altyapõnõn oluşmaya
başlamasõ yolunu açacaktõr. Böylece, kalite güvencesi sistemleri yaygõnlaşarak, uluslararasõ
izlenebilir ölçü sistemi ve akreditasyon mekanizmasõ yolu ile “kalite” altyapõsõ sağlanacaktõr.
Akreditasyon sisteminin küçük ve orta ölçekli kuruluşlar tarafõndan kabul görmesi ve
yaygõnlaştõrõlmasõ sorun olarak ortaya çõkabilecektir. Bu bilincin oluşturulmasõ amacõ ile çeşitli
tanõtõcõ programlar düzenlenmeli ve akredite olan her ölçekteki işletmeye çeşitli teşvikler
sağlanmalõdõr. Kalite için oluşturulacak altyapõlarõn geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri
vazgeçilmez unsurdur.
Sorunlarõn çözümüne ilişkin makro düzeydeki öneri, toplumun eğitim, yaşam seviyesi ve
üretkenliğini arttõrõcõ yapõsal dönüşümler içinde bireyin ön plana çõkartõlmasõnda yatmaktadõr.
Bu nedenle bireylerin niteliğini yükseltecek köklü ve sürekli eğitim, bilim ve teknoloji
politikalarõ üretilmesi gereklidir.
Mikro açõdan ise, sektörel eğitim konusunda oldukça yol alõndõğõ hesaba katõlarak, ağõrlõk
yaygõn eğitime kaydõrõlmalõ ve bu konuda çeşitli etkinliklerde bulunulmalõdõr. Toplum bilincinin
geliştirilmesine katkõ için medyanõn etkin kullanõmõna yönelik, kamu ve özel yeni kaynak
aranmalõdõr. Sektör, yaygõn eğitim boyutundaki çalõşmalara özellikle televizyon programlarõ ile
yoğun katkõ getirmeli, ayrõca yaygõn eğitim konusunda TUREMler kullanõlmalõdõr. Böylece
gelişme sürecinde, hayat boyu eğitim anlayõşõ ile geniş kitlelere katma değer becerileri
kazandõrõlabilir ve sosyal gelişmeleri sağlanabilir. Yine yaygõn eğitim kapsamõnda sektörde
öğrenci olacak adaylara meslek tanõtõmõ ve daha bilinçli seçim yapma katkõsõ getirilmelidir.
Öğretim kurumlarõ açõsõndan ülkede mevcut ara eleman eksikliğine karşõn lisans ve önlisans
düzeyinde gereğinden fazla ve yanlõş yerlerde okul açõlmõş bulunmaktadõr. Okullarõn yeri
seçilirken daha gerçekçi olmasõ için Y.Ö.K ile işbirliği ve koordinasyon içinde görüş alõşverişi
yapõlmalõdõr. Turizmin gelişmediği, turizm tesislerinin bulunmadõğõ, altyapõsõ yeterince
oluşturulmamõş yerlerde yeni Turizm Meslek Okullarõ açõlmamasõna özellikle dikkat edilmelidir.
İhtiyaç fazlasõ eleman yetiştirmeyi engellemek için 2 ve 4 yõllõk yüksekokul sayõlarõ kademeli
olarak azaltõlmalõdõr.
Meslek Yüksek Okullarõ’nda, istihdamõ kolaylaştõrõcõ bir etken olarak turizm faaliyetlerinin
tümünü içeren eğitim programlarõ yerine ilk yõlõn ikinci yarõsõndan itibaren branşlara ayrõlarak
eğitim verilmesinin daha yararlõ olacağõ düşünülmektedir. Bu nedenle Meslek Yüksek
Okullarõnda branşlaşmaya ilişkin program geliştirme düzenlemeleri yapõlmalõdõr. Böylece
eğitim kurumlarõ sektörün ihtiyaçlarõna karşõlõk verebileceklerdir.
Turizm eğitimcilerine eğitim-öğretim dönemi dõşõndaki tarihlerde sektörde çalõşma imkanõ
sağlanmalõdõr. Böylece eğitici, tesislerde en son teknolojiyi görürken staj için gelen öğrenciyi
denetleyebilir ve aynõ zamanda vasõfsõz elemanlara hizmetiçi eğitim verebilir. Öte yandan,
eğiticilerin bilgi ve becerilerini arttõrõcõ projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasõ turizm
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işletmeleri tarafõndan da teşvik edilmeli, bu sürecin gerçekleşmesi ve sürdürülebilmesi için
hukuki düzenlemeler yapõlmalõdõr.
İşveren açõsõndan tesislerde eğitilmiş eleman çalõştõrmak yerine, çoğu kez vasõfsõz işçiler ücret
politikalarõ nedeni ile tercih edilmekte ve stajyer öğrenciler hemen hemen ücretsiz
çalõştõrõlmaktadõr. Stajyer öğrencilerin tesise gidişi ile çalõşanlarõn çoğunun işine son
verilmekte ve bu durum, genç çalõşanlarõn mevsimlik özellik sergileyen sektörden
kopmalarõna, mağdur olmalarõna ve aldõklarõ eğitimin heba olmasõna neden olmaktadõr.
Mesleki eğitimin yeniden düzenlenmesi aşamasõnda, staj konusu hukuki yönden güvence
altõna alõnmalõ, turizm işletmeleri staj için gelen öğrenciye ucuz işgücü olarak bakmak yerine
onlarõn teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme katkõsõnõ bir sorumluluk olarak algõlamalõdõr.
Ancak, böyle bir işbirliği içinde staj programlarõ yararlõ bir hale getirilebilir.
Eğitim reformunun bir kurumsal düzenlemesi olan 3308 sayõlõ Çõraklõk ve Meslek Eğitimi
Kanunu meslek liselerindeki öğrencilerin işletmelerde yapacaklarõ meslek eğitimine ilişkin staj
esaslarõnõ düzenlemektedir. Yükseköğretim görmekte olan öğrenciler için ise Y.Ö.K tarafõndan
bir staj yönetmeliği hazõrlanmalõdõr. Sözü edilen düzenlemelerle staja ilişkin aksaklõklar
giderilirken, ekonominin istediği nitelikte insangücü yetiştirilmesi ve özel sektörün bu
sorumluluğa katõlõmõ sağlanmõş olacaktõr.
Diğer taraftan turistik işletme yöneticileri de eğitime tabi tutulmalõ; işgücü planlamasõ, işbaşõ
eğitimi, eğitim metodolojisi ve eğitim psikolojisi gibi konularda seminer almalõdõr.
Yukarõda değinilen sorunlar, eğitim kurumlarõ ile sektör arasõnda öncelikle karşõlõklõ gönüllü
hizmet anlayõşõ içinde bir denge oluşturulmasõ amaçlanarak çözümlenebilir. Sektör eğitim
kurumlarõnõn özellikle önde gelenlerinden gerekli gördüğü teorik destek programlarõnõ talep
edebilir ve karşõlõk olarak da eğitim kurumlarõna sektörde bir tür staj teklifi götürebilir.
Ayrõca, turizm işletmeleri “kalite”nin ayrõlmaz bir iyileştirme süreci olan hizmetiçi eğitime
önem vermeli, eğitim kurumlarõ ile işbirliği yaparak kendi ihtiyaçlarõna uygun eğitim
programlarõ hazõrlamalõ ve bunu uygulayarak Ar-Ge birimleri oluşturmalõ, eğiticilerin eğitimi
için gönüllü olarak pratik eğitim vermelidir.
Turizm en verimli halini, alt ve üst yapõsõ tamamlanmõş, insani değerleri gelişmiş uygar
ortamlarda alabilir. Bu nedenle turizme açõlan ülkeler, yöreler, kentler, köyler turizmden
maddi ve manevi kazanç elde etmek istediklerinde gerekli koşullarõ hazõrlamõş olmalõdõrlar. Bu
konuda yerel yönetimlere de özel sorumluluk düşmektedir. Yerel yönetimler turizmin
gelişmesinde en etkin güçlerden biridir. Duyarlõ, çalõşkan yerel yönetimlerin olduğu kentlerde
turizmin gelişmesi için gerekli alt ve üst yapõlar gerçekleştirilebilir. Sektör temsilcileri/birlikleri
aracõlõğõ ile “kalite”yi arttõrõcõ yönlendirmeler yapõlabilir. Türkiye’de esnafõn çoğunluğu, geliri
yüksek turistin talep ettiği hizmetin “kalitesi”ni kavrayamamaktadõr. Fiyatlarõn düşürülmesi,
gelir düzeyi düşük turistin ülkemize gelmesine neden olmakta, bu da kaliteyi düşürmektedir.
Bu konuya ilişkin eğitim programlarõ için yerel televizyonlardan yararlanõlabilir.
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Kamu hizmetlerinde etkinliğin arttõrõlmasõ projesi içerisinde yer alan merkezi yönetim
tarafõndan görülmekte olan bazõ hizmetlerin, yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluğuna
bõrakõlmasõna ilişkin yapõlacak olan hukuki ve kurumsal düzenlemeler, yukarõda sözü geçen
sorunlara çözüm ve iyileştirme getirecektir. Yerel yönetimlerin güçlü olmasõ, yerel halk ve
turist beklentilerinin daha sağlõklõ karşõlanmasõnõ sağlarken, yerel halkõn turizm ile ilgili
kararlara katõlmasõ imkanõnõ doğuracaktõr.
Sektördeki istihdamõn güncel karakteristiklerini ortaya koyabilecek istatistiksel veriler
bulunmamaktadõr. Diğer taraftan 1995 yõlõ sayõmõnõn da kullanõlõr hale getirilememesi nedeni
ile hizmetler sektörünün ve dolayõsõ ile turizm sektörünün işgücü tahminlerini yapmak
mümkün görülmemektedir. Sektörün istihdam yapõsõna ilişkin araştõrmalar teşvik edilmelidir.
Turizm sektöründe işgücü ve istihdam sorunlarõnõn başõnda, öğrenim görmüş elemanlarõn
işsizliği ve çalõşanlarõn işgüvencesi sorunu gelmektedir. Sektörde iş devir hõzõnõn azaltõlmasõnõ
ve çalõşma koşullarõnõn iyileştirilmesini sağlayacak istihdam politikalarõnõn oluşturulmasõ bir
zorunluluktur.
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
YASAL DÜZENLEMELER ALT KOMİSYON RAPORU
AMAÇ: Ülkenin refahõnõn artõrõlmasõ ve sürdürülebilir kalkõnmasõna yönelik makro ekonomi
politikalarõnõn bir parçasõ olarak Turizm sektörünün, ödemeler dengesine katkõ yanõnda,
bölgeler arasõ dengesizliklerin ve işsizliğin giderilmesi, yerel ekonomilere katkõ ve yaşam
kalitesinin artõrõlmasõ, sosyal ve kültürel bütünleşme, tarihi ve doğal zenginliklerin korunarak
değerlendirilmesi, gibi diğer fonksiyonlarõnõn bilinci içinde, yatõrõm ve istihdam yaratma
kapasitelerini, rekâbet gücünü artõrarak turizm gelirlerini maksimize etmeye olanak verecek
yasal ve yönetsel düzenlemelerin saptanmasõdõr.
Bu bağlamda, bu komisyonun çalõşmalarõ, yukarõda belirtilen amaca ulaşõlmasõnõ engelleyen
mevcut oluşumlarõn tespiti ve giderilmesi yollarõnõn araştõrõlmasõ yönünde olmuştur.
MEVCUT DURUM:1983 yõlõndan bu yana, büyük bir dinamizm içinde bulunan Turizm
Sektörü cazibe konusu olmasõ itibariyle ilişkili olduğu bir çok sektör ve kurumun (Kamu-Özel)
müdahalesine maruz kalmõştõr
Halihazõrda sektörle ilgili çok sayõda yasa ve otorite vardõr. Turizm ile doğrudan ya da dolaylõ
olarak ilgili yasalarõ şöylece sõralayabiliriz:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Turizmi Teşvik Yasasõ
Yabancõlarõn Türkiye’de ikâmet ve Seyahatleri Hakkõnda Yasa
Kabotaj Yasasõ
Su Ürünleri Yasasõ
Milli Parklar Yasasõ
Seyahat Acentalarõ ve Seyahat Acentalarõ Birliği Yasasõ
Özel Çevre Koruma Kurumu Kuruluş Yasasõ
İmar Yasasõ
Belediye Yasasõ
Kimlik Bildirme Yasasõ
Kõyõ Yasasõ
Tapu Yasasõ
Köy Yasasõ
Türk Vatandaşlarõna tahsis edilen Meslekler hakkõnda Yasa
Limanlar Yasasõ
Çevre Yasasõ
Orman Yasasõ
Gümrük Yasasõ
Pasaport Yasasõ
Ulaştõrma Bakanlõğõ Teşkilat ve Görevleri Hakkõnda Yasa
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Yukarõda saydõklarõmõzõn yanõsõra İçişleri, Sağlõk, Maliye ve Kültür Bakanlõklarõnõn görev
konularõ ile ilgili çõkarmõş bulunduklarõ bir çok yasa, yönetmelik ve tebliğler, kanun hükmünde
kararnameler, tüzük ve genelgeler mevcuttur.
Turizm sektörünün, bu kadar çok sayõda kamusal otorite ve mevzuattan, bunlar arasõndaki
eşgüdüm olanaklarõnõn kõsõtlõlõğõ ya da bazõ hallerde yokluğu göz önüne alõndõğõnda, olumsuz
yönde etkilenmemesi mümkün değildir.
Öte yandan, sektöre gerekli dinamizmi sağlayacak, dünyadaki gelişmelere paralel, rekabet
gücünü oluşturacak kuruluşlarõn organizasyonu ve birliğine imkan verecek yapõlanmanõn
sağlandõğõndan bahsedilmesi çok güçtür.
Türkiye’de şu anki yönetim tarzõ, “Merkezi İdare” ağõrlõklõdõr. Bu hal, turizm gibi yüksek
rekâbet gücü gerektiren sektörde, karar alma sürecinin uzamasõ nedeniyle olumsuzluklara yol
açmaktadõr.
Öte yandan, turizmle doğrudan ya da dolaylõ olarak ilgili otorite ve yasa sayõsõnõn çokluğu da,
karar sürecinin uzamasõ ile birlikte sektörün daha dinamik bir performans göstermesini ciddi
olarak güçleştirmektedir. Sorun, hem bir konunun çok sayõda yasa ile düzenlenmesinden hem
de farklõ uygulamacõlarõn mevcudiyetinden kaynaklanmaktadõr.
Sektör, yatõrõm konusunda 1990’larõn başõna kadar geçen süre içerisinde özellikle konaklama
bazõnda yatak kapasitesinin artõrõlmasõna yönelik yasal düzenlemelerden büyük ölçüde
yararlanmõştõr.
Ancak, daha sonraki dönemde yönetim ve politikalardaki değişiklikler, yüksek enflasyon,
çeşitli kriz dönemleri, konaklama yatõrõmlarõnõn gerçekleşme hõzõnõ büyük ölçüde düşürdüğü
gibi yeni yasal düzenlemelerin (teşvik) oluşumunu da engellemiştir.
Ulaşõm sektörü (Hava Yolu Şirketleri ve seyahat acenteleri) yeterli yasal destekten yoksun
olduklarõ için uluslararasõ platformda yüksek rekabet gücüne ulaşamamõşlardõr.
Yat ve kurvaziyer turizmi ya da daha genel anlamda deniz turizmi konularõnda yatõrõmcõlarõn
işlerini kolaylaştõracak, yatõrõmõ cazip kõlacak düzenlemelere gidilemediği için Akdeniz
bölgesinde bu alanda alabileceğinin çok altõnda bir pay almakla yetinilmiştir.
İç turizm, sadece kriz dönemlerinde hatõrlanan bir potansiyel kurtarõcõ özelliğinden
arõndõrõlamamõş, iç pazar, tutarlõ bir turizm politikasõ araçlarõndan biri haline getirilememiştir.
Akdeniz çanağõndaki haksõz rekabet koşullarõ ve zaman zaman yaşanan ancak abartõlõ olarak
yansõtõlan sosyal ve doğal olumsuzluklarõn özellikle son günlerde krize dönüşmesi
önlenememiştir.
Sahip olunan doğal, kültürel ve beşeri kaynaklar yeteri kadar tanõtõlamamõştõr.
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Özellikle turizm bölgelerindeki çarpõk yapõlaşma ve kentleşme, çoğunlukla yeni kurulan
belediyelerin “Arazi rantõ” sağlamak amacõyla yaptõklarõ imar uygulamalarõ ile sürmekte, bu
hal doğal kaynaklarõmõzõn süratle tükenmesine neden olmaktadõr.
Ülke çapõndaki beşeri ve fiziki planlamanõn bir parçasõ olmasõ gereken Turizm Master Planõ
henüz gerçekleştirilememiştir.
Turizm bölgelerinde yaşanan yoğun hareketliliğe karşõlõk alt yapõ, çevre düzenleme ve çeşitli
kamu hizmetlerinde karşõlaşõlan yetersizlikler giderilememiştir.
Turizm İşletmeciliğinde “kalite” ve “yüksek standart” kavramlarõ temel hedef haline
getirilememiş, bu amaca yönelik yasal düzenlemelere gidilememiştir.
SEKTÖREL YAPILANMA
Turizm Bakanlõğõ, ülkemizdeki turizm politikalarõnõn saptanmasõ, turizm hizmetlerinin
planlanmasõ, yönlendirilmesi, teşvik edilmesi, denetlenmesi ve eşgüdüm ile görevlendirilmiş
en yetkili kamu kuruluşudur.
Turizm Bakanlõğõ, turizm açõsõndan gelişmiş ve ülkemizin rekabet etme durumunda olduğu
ülkelerdeki yapõya kavuşturulmalõdõr.
Bu bağlamda, tüzel kişiliğin şeklinden çok içeriği önem arz ettiğinden, sektörün ihtiyaç
duyduğu politika ve hedefleri süratle karşõlayan ve saptanan politikalarõn da tüm ilgililerce
(Kamu-Özel) kabul gördüğü bir yapõya haiz kamu otoritesinin oluşturulmasõna şiddetle ihtiyaç
vardõr.
Bu kamu otoritesinin dinamik ve etkin bir bölge teşkilatõnõn oluşturulmasõ da zorunlu
olacaktõr.
Her durumda, turizmle ilgili kamu otoritesi temsilcisi Yüksek Planlama Kurulunda yer
almalõdõr.
Turizmden sorumlu kamu otoritesi (Turizm Bakanlõğõ), standartlarõ saptayan, izleyen,
eşgüdümü sağlayan ve en önemlisi güçlü bir denetim mekanizmasõna sahip olan yeni bir
yapõya kavuşturulmalõdõr.
Turizm özel sektörünün başlõca aktörleri olan yatõrõmcõlar, işletmeciler, seyahat acenteleri, tur
operatörleri, turist rehberleri, vb. meslek birliklerinin yasal yapõlanmasõ bir an önce
tamamlanmalõdõr.
Halen sektörün tek yasal meslek örgütü konumundaki TURSAB (Seyahat Acentalarõ ve
Seyahat Acentalarõ Birliği) yasasõ günün şartlarõna uygun olarak yeniden ele alõnmalõdõr.
Aynõ şekilde Türkiye Otel İşletmecileri Birliği ve benzeri diğer meslek örgütlerinin yasal
yapõlanmalarõ bir an önce tamamlanmalõdõr.
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Ancak, turizm özel sektörünün, çağõn hõzla değişen ve gelişen şartlarõna uygun, yasal
yapõlanmasõ tamamlandõktan sonra, bu gün Turizm Bakanlõğõ’nõn uhdesinde bulunan bazõ
yetkilerin bu meslek örgütlerine devri söz konusu olabilir.
ÖNERİLER:
Genel anlamda, bir turizm hukukundan bahsedilecekse; turizm sektörünü yönlendiren tüm
kurumlarõ (kamu ve özel) ve görev dağõlõmõnõ ve turizm ürününün bileşenlerine ilişkin temel
kavramlarõ (hizmet, yatõrõm, işletme, eğitim, tanõtma, pazarlama) belirleyen, ilişkilerini,
işlevlerini, standartlarõnõ, teşvik ilkelerini düzenleyen ve turizmle ilgili diğer kamu kurumlarõnõ,
turizmle ilgili kararlarõ ve turizm politikasõyla ilişkileri bağlamõnda bir araya getiren danõşma ve
eşgüdüm mekanizmasõnõ kurumlaştõran bir turizm yasasõ ya da yasalar bütününü ele almak
gerekir.
Sorun bu bakõş açõsõndan ele alõndõğõnda, turizmin ülke ekonomisi ve sosyal kalkõnmanõn
temel araçlarõndan birincisi olduğu kabul edilerek, bu denli stratejik önemi olan bu sektörün
ayrõcalõğõ benimsenmeli ve diğer Bakanlõklarõn turizmi etkileyecek yasal düzenleme hazõrlõklarõ
sürecinde, Turizm Bakanlõğõ ve örgütlenmesini tamamlamõş Turizm Özel Sektörünün de görüş
ve önerilerinin dikkate alõnmasõ sağlanmalõdõr.
Ülkesel bazda turizm politikalarõnõ saptayan standartlarõ belirleyen, denetleyen ve turizm özel
sektörü ile kamu arasõnda eşgüdümü sağlayan en üst turizm otoritesi (Bakanlõk veya
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlõğõ’na bağlõ Müsteşarlõk) teşkilat yasasõ bir an önce
çõkarõlmalõdõr.
Özel sektörün kurumsal yapõlanmasõ süratle gerçekleştirilmelidir. Farklõ konum ve işlevleri
olan meslek gruplarõnõn öncelikle kendi yasal yapõlanmalarõ tamamlanmalõ daha sonra da bu
farklõ meslek örgütleri ve kamu arasõnda eşgüdümü sağlayacak üst yapõ kurumu
oluşturulmalõdõr. Kurumsal yapõlanmasõnõ tamamlamõş meslek örgütleri:
-Kendi mensuplarõ arasõnda özdenetimi sağlayacak,
-Meslek Standartlarõnõ, tesis ve işletme niteliklerini saptayacak,
-Mesleki belgelendirmede sorumluluk alacaktõr.
Turizme arz olunan doğal kaynaklarõn doğru kullanõmõ, sektörün gelişimi açõsõndan büyük
öneme sahiptir. Bu bağlamda, alt yapõ ve çevre korumaya ilişkin konulardaki mevcut yasal
düzenlemeler ciddi anlamda ele alõnmalõdõr. Özellikle turizm bölgelerinde, çarpõk kentleşmeye,
genel olarak, plan revizyonlarõ yolu ile gidildiği, uygulamalardan anlaşõlmaktadõr.
3194 sayõlõ İmar Yasasõnda “Turistik bölgelerde imar planõ, yapõldõktan sora mücbir sebepler
olmadõkça değiştirilemez” hükmü getirilmelidir. Mücbir sebebin ise “savaş, doğal afetler,
büyük ölçüde istihdam yaratacak ekonomik zaruretler” olarak tanõmlanarak yasaya girmesi ve
bu yetkinin mutlak surette kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir kurul marifetiyle
ve yargõ yolu açõk olmak üzere kullanõlmasõ usulü de yasa ile düzenlenmelidir.
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Turizmde gelişmiş veya gelişme potansiyeli olan bölgelerde yeni belediyelerin oluşumunu
zorlaştõrõcõ yasal tedbirler getirilmeli, buna mukabil 442 sayõlõ Köy Kanunu’nda değişiklik
yapõlarak “Köy İdaresi” güçlendirilmelidir. 442 sayõlõ Köy Kanununda değişiklik yapõlarak,
özellikle turizm bölgelerinde yaşanan yoğunluğun gereği “Kullanan ve Kirleten Öder” prensibi
õşõğõnda, yörede yaşayanlarõn, mülk sahiplerinin ve yatõrõmcõnõn Köy Bütçesine katõlõmõ
sağlanarak köy idarelerinin yetki ve sorumluluklarõ artõrõlmalõdõr.
3194 sayõlõ İmar Yasasõ ile Belediyelere yetki veren mücavir alan uygulamasõnõn, yasal
düzenlemeler ile, turizm bölgelerinde tahdit edilmesi (inşaat yoğunluğunun düşüklüğü, altyapõ
mecburiyetinin süreye ve bütçe olanaklarõna bağlanmasõ gibi) uygun olacaktõr. Aynõ durum
belediye sõnõrlarõ dõşõnda Turizm alan ve merkezlerinde Bayõndõrlõk Bakanlõğõ ve Turizm
Bakanlõğõnca yaptõrõlan üst ölçekli planlarla da sõnõrlandõrõlmalõdõr.
Yatõrõm teşvikleri, turizmin çeşitlendirilmesi, bütün yõla ve bölgelere yayõlmasõ, sürdürülebilirlik
ilkelerine uygunluk, KOBİ’ler, iç turizm, sosyal turizm, teknolojinin hizmet ve ürün kalitesini
artõrma ve etkin pazarlamaya yönelik network, donanõm ve eğitim yatõrõmlarõ gibi kavramlar
doğrultusunda ve AB Devlet yardõmlarõ normlarõ dikkate alõnarak yasal yapõya
kavuşturulmalõdõr.
Gelişmiş bölgelerin yanõ sõra diğer bölgelerin de çekiciliğini artõrmak üzere, kültür turizminin
gelişimi ve özel sektörün faaliyetleri teşvik edilmeli, yasalar, tarihi değerlerimizin kullanõlarak
korunmasõ ilkesine göre, özel sektörün bu mekanõ kullanmasõna imkan verecek şekilde
düzenlenmelidir.
Gelişmiş turistik yörelerde belediye işletme belgeli tesislerin de oldukça büyük rakamlara
eriştiği gerçektir. Belediye belgeli tesisler genellikle, herhangi bir plana bağlõ olmadan,
kontrolsüz olarak artmaktadõr. Özellikle apart, bar, lokanta, disko, vb. adõ altõnda yoğunlaşan
ve arz talep dengesini göz önünde bulundurmadan, bilinçsizce açõlmõş bu tesisler, sezonda
fiyat kõrarak “haksõz rekabet”e ve “hanutçuluk” gibi turist memnuniyetsizliğine yol açan
olumsuz faaliyetlere neden olmaktadõr. Yürürlükteki “İşyeri açma ve Çalõşma Ruhsatlarõna
İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde bu gibi işletmelerin kontrol altõna alõnmasõ veya
sõnõrlandõrõlmasõ mümkün değildir. Oysa bu yörelerde bu gibi işletmelerin durumlarõ sokak
bazõnda dahi planlamaya tabi tutulmalõ, plan dõşõnda yeni bir tesise izin verilmemelidir. Bu
bağlamda, “Haksõz Rekâbeti Önleyici” “Kaliteyi Temin Edici” sonuçlarõ göz önüne alõnarak
“planlama ve tahdit” yetkileri getirilmelidir.
Tanõtma ve pazarlama konularõnda kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan geniş tabanlõ
bir kurum derhal oluşturulmalõ, bu kurumun finansal kaynaklarõ yasa ile kesinleştirilmelidir.
Türk vatandaşlarõnõn dinlenme ve tatil imkânlarõndan yararlanmasõ böylece, kültürel ve sosyal
bütünleşmesini sağlamak, sektörü talep ve fiyat istikrarõ bakõmõndan desteklemek üzere iç
turizmin geliştirilmesi için politikalar geliştirilmelidir. Örneğin, değişik coğrafi bölgelerde
değişik tarihlerde uygulanacak okul tatilleri, tesislerin doluluk oranlarõnõn daha uzun bir
süreye yayõlmasõnõ kolaylaştõracaktõr.
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Sektörde kaliteli hizmet sunumunun güvence altõna alõnabilmesi için faaliyet gösterecek
kurumlarõn yeterli mali güçte olmalarõnõn sağlanmasõ, yerli ve yabancõ tüketicilerle turizm
hizmeti sunanlar arasõndaki ve tur paketindeki hizmetleri sağlayanlarla tur operatörleri
arasõndaki ilişkilerin garanti altõna alõnmasõ için yasal düzenlemeler getirilmelidir.
Nitelikler yönetmeliği olabildiğince detaylardan uzak ve adõ gibi, nicel değil nitel ağõrlõklõ
olmalõdõr.
Kamu ve özel sektörün elinde bulunan veri ve bilgi birikiminden daha etkin bir biçimde
yararlanõlmasõ için mevzuat geliştirilmelidir.
Halihazõrda turistik işletmelerin kamu ile ilişkilerinde büyük sorunlara sebep olan 3621 sayõlõ
kõyõ yasasõnda gerekli değişiklikler yapõlmalõdõr.
Yabancõlarõn belediye sõnõrlarõ dõşõndaki yerlerden de mülk edinmeleri kolaylaştõrõlmalõdõr.
Ülkemizde son yõllarda kaydedilen önemli gelişmelere rağmen özellikle dõş tanõtõm ve
pazarlama konusunda yapõsal bir reform yapõlmasõ gerekmektedir.
Turizm yörelerindeki danõşma bürolarõ sektör kuruluşlarõnõn ve yerel yönetimlerin oluşturacağõ
turizm birimlerine devredilmelidir.
Arazi tahsisleri, tüm imar, çevre ve benzeri problemleri halledilmiş alanlar için söz konusu
olabilmelidir.
Ülkenin tüm bölgelerinin tüm fiziki, beşeri ve kültürel envanteri çõkarõlmalõ, bu envantere göre
tüm ekonomik faaliyetleri içeren bir makro plan çerçevesi içinde detaylõ bir Turizm Master
Planõ bir an önce oluşturulmalõ ve böyle bir planõn uygulamasõ yasa ile güvence altõna
alõnmalõdõr.
Deniz turizmi, özellikle toplam turizm gelirleri içindeki payõ büyük olmasõna rağmen, bu güne
kadar hak ettiği imkân ve kolaylõklara kavuşamamõştõr Sonuç olarak, Deniz turizminin, rekabet
gücünü artõracak tüm bürokratik engeller ortadan kaldõrõlmalõdõr.
Bu bağlamda;
Türkiye’ye giriş çõkõş yapan ya da Türkiye marinalarõnda konaklayan yabancõ bayraklõ yatlarõn
işlemlerini yapan kurum sayõsõ azaltõlmalõdõr. Yapõlan kayõt işlemleri sadeleştirilmeli ve
kolaylaştõrõlmalõdõr.
Marina yatõrõmlarõ konusunda, 2634 sayõlõ yasaya göre görevli ve yetkili Turizm Bakanlõğõ ile
3396 sayõlõ Yap-İşlet-Devret yasasõna göre, Yüksek Planlama Kurulunca yetkili ve görevli
kõlõnan Ulaştõrma Bakanlõğõ, DLH Genel Müdürlüğü ve Yerel Yönetimler adõna İçişleri Bakanlõğõ
bir araya gelerek yat limanõ yapõmõ konusundaki mevcut yetki dağõlõmõna ve Yap-İşlet-Devret
modelindeki kira ve kira şartlarõna uygun bir belgelendirme gerçekleştirmelidir.
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Yabancõ bayraklõ yatlarõn giriş çõkõş koşullarõ kolaylaştõrõlmalõdõr.
Akdeniz’in halâ en temiz kõyõlarõna sahip olunmasõna rağmen, Türkiye’nin denizleri hõzla
kirlenmektedir. Bunun önlenebilmesi için tüm yasal tedbirler bir an önce alõnmalõdõr. Şöyle ki;
tekneler, mutlaka onaylanmõş bir projeye göre imal edilmeli, mevcut teknelerin atõklarõ için
sistemler geliştirilmeli, belediyeler tekne hareketleriyle ortaya çõkacak atõksularõn defedileceği
tesisleri oluşturmalõ, ciddi ve etkin bir denetim mekanizmasõ geliştirilmelidir.
Yat turizmine hizmet eden koylarda balõk çiflikleri kurulmasõna izin verilmemeli, balõk
çifliklerinin karaya alõnmasõ ve yapay dalyanlarõn inşaasõ ile açõk deniz balõk yetiştiriciliği teşvik
edilmelidir.
Yerli ve yabancõ turistlerin tüketici haklarõnõ koruyucu yasal düzenlemeler bir an önce hayata
geçirilmelidir.
Sigorta müessesesinin turizm sektöründe yaygõn olarak kullanõlmasõ sağlanmalõdõr.
Turizm yörelerindeki idari yapõlanma, özellikle yerel yönetim birimlerinin yapõlanmasõ gözden
geçirilmeli, Turizm yörelerine özgü belediyecilik esaslarõ yasa ile belirlenmeli, bu yörelerde
görev yapacak mülki idare amirleri ile yerel yöneticilerin turizm formasyonuna sahip olmalarõ
gözetilmelidir.
-Yerli ve yabancõ özürlülerin de turizm etkinliklerine katõlabilmeleri için gerekli olan fiziksel
düzenlemelerin tüm konaklama, yeme, içme ve eğlence tesislerine yaygõlaştõrõlmasõ gereklidir.
- Nitelikler yönetmeliği, işletmelerde özürlülere yönelik yapõlmasõ gereken düzenlemelere
ilişkin kurallarõ belirlemiş olmasõna rağmen, uygulamada bu kurallara uyulmadõğõ
bilinmektedir. Bu alandaki denetimler artõrõlmalõdõr. Ayrõca havayolu, karayolu, denizyolu ve
demiryolu ulaşõmõnda yapõlacak düzenlemelerle özürlülerin de turizm faaliyetine katõlmalarõ
teşvik edilmelidir.
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER ALT KOMİSYON RAPORU
GİRİŞ:
Avrupa Ekonomik Topluluğunu kurmak üzere, 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma
Anlaşmasõnda üye ülkelerin ekonomik yapõlarõnõ birbirine yakõnlaştõrmak amacõ ile,
1.
2.
3.
4.

Mallarõn serbest dolaşõmõ,
Kişilerin serbest dolaşõmõ,
Hizmetlerin serbest dolaşõmõ,
Sermayenin serbest dolaşõmõ, “dört özgürlük” olarak sõralanmõştõr.

Roma Anlaşmasõnõn Amsterdam Antlaşmasõ ile değiştirilen 49-55.maddelerinde bahsi geçen
“Hizmetlerin Serbest Edimi”, uygulamada, “gerçek ya da tüzel kişilerin, ikâmet etmedikleri bir
başka üye ülke sõnõrlarõ içinde endüstri, ticaret ve diğer serbest meslek konularõnda bir bedel
karşõlõğõnda, geçici olarak hizmet yapma ve tekrar ikâmet ettikleri ülkeye dönmeleri” ile
ilgilidir. Bu genel uygulamaya istisna olarak, Avrupa birliği Konseyi üye ülkelere, “kamu
düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlõğõ gerekçeleri ile kõsõtlamalar belirleme ve bunlarõ
bildirme” yükümlülüğü getirmiştir.
Türkiye-AB ilişkilerinde, hizmetlerin serbest dolaşõm düzenlemesi, taraflarõn dõşişleri
bakanlarõndan oluşan ve “oy birliği” ile karar alan Ortaklõk Konseyine verilmiştir. Türkiye ile
AB arasõnda Gümrük Birliği’nin kurulmasõna ilişkin Ortaklõk Konseyi Kararõ’nõn 1 Ocak 1996
tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra, bu konuda herhangi bir düzenleme yapõlmamõştõr.
1999 yõlõ Aralõk ayõnda Helsinki’de yapõlan Devlet ve Hükümet Başkanlarõ doruk toplantõsõnda
alõnan “Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliğine Adaylõğõ” kararõ ile, hizmetlerin serbest
dolaşõmõnõn, yerleşme hakkõ ile birlikte hukuksal düzenlemelere bağlanabilmesi mümkün
olacaktõr.
Bu bağlamda, Türk Turizm Sektörü mensuplarõ AB ülkelerinde, o ülke uyruklarõ ile eşit hak ve
yükümlülüklerde etkinlik sürdürebileceklerdir. Doğal olarak, buna karşõlõk, AB ülkelerinde
yerleşik gerçek ve tüzel kişiler de Türkiye’de yerli turizm işletmeleri ile eşit koşullar altõnda
hizmet verebileceklerdir.
AVRUPA BİRLİĞİNDE TURİZM POLİTİKALARI
Turizmin çok sektörlü yapõsõ ve birçok disipline bağlõ olma özelliği, Avrupa Birliği içerisinde
ortak bir turizm politikasõnõn oluşturulmasõnda zorluklar yaratmaktadõr. 80’li yõllardan bu yana,
Birliğin, turizme yönelik olarak geliştirmeye çalõştõğõ politikalar 6 madde çerçevesinde önem
kazanmaktadõr:
1.
2.

Birlik içinde turizme destek olmak,
Turizmin mevsimlik ve bölgesel dağõlõmõnõ saptamak,
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Birliğin mali kaynaklarõndan daha iyi yararlanmak,
Turizm sektöründe çalõşma koşullarõnõ iyileştirmek,
Turistlerin daha iyi bilgilendirilmesini ve korunmasõnõ sağlamak,
6. Turizm konusunda sektörün bilincini yükseltmek ve sektörün sorunlarõ ile ilgili
incelemeleri,araştõrmalarõ artõrmak.

3.
4.
5.

Yukarõda belirtilen 6 madde çerçevesinde, Temmuz 1992’de Avrupa Konseyi’nin “Turizm
Eylem Planõ”nõ onaylamasõndan sonra, bazõ faaliyetlere öncelik verilmiştir.
Bu faaliyetleri şöylece özetleyebiliriz:
-

Az gelişmiş yörelere doğru turist akõmõnõn yaygõnlaşmasõ,
Yeni gelişmiş bölgelerde altyapõ düzenlemeleri
Çevrenin korunmasõ
Halkõn kültür düzeyinin yükseltilmesi,
Doğaya dönüş arzusunun özendirilmesi,
Gelişen bölgelerdeki kültürel ve sanatsal değerlerin restorasyonu,
Kültür, kõrsal, gençlik, sosyal turizmi geliştirme projeleri,
Tatillerin yõllõk zaman dilimlerine yayõlmasõ,
Turizm istatistikleri hakkõnda sağlõklõ veriler elde edilmesi,
Mesleki eğitim ve staj imkanlarõ.

Turizm Eylem Planõnda yer alan faaliyetler 1995 yõlõ sonunda tamamlanmõştõr. 1995-96
yõllarõnda, ele alõnan programlarda, Turizmin Avrupa kimliği oluşturulmasõ açõsõndan anahtar
rolü oynamasõ, KOBİ’lerin desteklenmesi, yapõsal ve bölgesel fonlar vasõtasõ ile teşviklerin
artmasõ üzerinde durulmuştur.
Avrupa Birliğini teşkil eden ülkelerde turizm sektöründe halen toplam 9 milyon kişi istihdam
edilmekte ve sektörün 2010 yõlõna kadar 2.2-3.3 milyon ilâve iş yaratmasõ beklenmektedir.
Halen, AB içinde, çoğu KOBİ niteliğinde, 2 milyon şirket Turizm sektöründe faaliyet
göstermektedir. Turizm, Gayri Safi Birlik Hasõlasõ içinde %5.5’luk paya sahip olup, toplam
istihdamõn %6’sõnõ, hizmet ihracatõnõn ise %30’unu oluşturmaktadõr.
Avrupa Komisyonu’nun turizmden sorumlu birimi, 1998 çalõşma programõnda önceliği,
topluluğun hedeflerine ulaşmasõnda katkõlarõ olacağõnõ düşündükleri, rekabet ve hizmet
kalitesinin artõrõlmasõ konularõna vermiştir. Komisyon tarafõndan hazõrlattõrõlan “Turizm ve
İstihdam Konusunda Tavsiyeler” adlõ raporda, Turizmin AB politikalarõnõn gerçekleştirilmesine
katkõlarõ ve bunlardan en iyi şekilde yararlanõlmasõnõn yanõ sõra, Avrupa’nõn oluşumu için
turizmin katkõlarõ (istihdam ve gelir kaynağõ olarak Avrupa bölgelerinin bütünleşmesine, doğal
ve kültürel zenginliklerinin değerlendirilmesine katkõlarõ) yanõnda, AB sürecindeki bazõ
gelişmelerin de turizm için önemli imkânlar yarattõğõ, bunlarõn arasõnda, nüfusun yaşlanmasõ,
(önceki kuşaklardan daha fazla tüketim gücüne sahip), Euro’nun uygulamaya girişi, ulaşõmda
serbesti ve ulaşõm ağlarõndaki gelişmeler, tek pazarõn daha etkin işlemesi, bilgi toplumunda
yeni teknolojilerin ve bilgi kaynaklarõnõn sunduğu imkânlarõn çoğalmasõ, tüm bunlarõn turizmle
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Avrupa turizminin, sürdürülebilir kalkõnma, büyüme ve istihdama katkõ potansiyelinin
güçlendirilmesi için bütün karar alma düzeylerinde turizmle ilgili konularõn dikkate alõnmasõnõ
sağlamak, turizmle ilgili hizmetlerin modernleştirilmesini ve yeni girişimcilik kültürünü
geliştirmek, Avrupa dõşõ destinasyonlarõn artan rekabetine karşõ koyabilmek için gereklidir.
Avrupa Komisyonunun Turizm ve İstihdam konusuna verdiği önem, AB’nin istihdam
politikalarõnõn bir sonucudur. Bu alanda da istihdamõn artõrõlmasõ amacõyla, yenilikçi, çevreye
saygõlõ ve sürdürülebilir imkânlarõn değerlendirilmesi, bu güne kadar değerlendirilmemiş
ekonomik faaliyet dallarõnda yeni ve daha iyi işler yaratarak büyümeye yönelik yeni işbirliği ve
sinerjiler oluşturulmasõ amaçlanmaktadõr.
Turizm sektöründeki istihdam durumu, Avrupa Birliği istihdam stratejisinin şu dört ilkesine
uygunluk göstermektedir:
-

Girişimciliği geliştirmek,
İstihdam edilebilirliği arttõrmak,
Uyumu teşvik etmek,
Eşit fõrsatlarõ pekiştirmek.

Turizm talebindeki artõş eğilimleri, pazara giriş ve yeni pazarlar bulma ve yaratma imkanlarõ,
2000 yõlõ GATS görüşmelerinin yaratacağõ yeni yatõrõm ve ticaret imkânlarõ, turizmin esnek
istihdam koşullarõnõn gençler ve kadõnlarõn işe girişine imkân vermesi gibi hususlar, Turizmin,
Avrupa istihdam politikasõnõn geliştirilmesinde etkin bir rol üstleneceğini göstermektedir.
AB’nin 1994-99 döneminde Turizmin gelişmesine, Avrupa Bölgesel Kalkõnma Fonu
kapsamõndaki yapõsal fonlar yoluyla yaptõğõ 4.7 milyar Euroluk mali katkõ, bu sektörün
ekonomik faaliyetlerdeki yönlendirici gücünü ortaya koymaktadõr. Ancak, sürdürülebilir
Turizm Stratejisinin daha geniş bir ekonomik perspektife yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu da,
Turizm alanõnda eşgüdüm ve danõşma çerçevesinin oluşturulmasõ ve bilgilerin derlenip
paylaşõlmasõ yoluyla olacaktõr. Öte yandan, günümüzün yadsõnamaz bir gerçeği olan
teknolojik gelişmeler, özellikle “bilgi edinme, işleme, analiz, depolama, araştõrma, yayma ve
uygulamasõnda kullanõlan bilgisayar ve iletişim mekanizmalarõ”nõ içeren enformasyon
teknolojileri içindeki gelişmeler AB’nin de gündemine girmiş bulunmaktadõr.
Avrupa birliğindeki 1.3 milyon otel ve lokantanõn %96’sõnõ, 9 kişiden az işçi çalõştõran
işletmeler oluşturmaktadõr. Bu işletmelerin karşõsõnda genel olarak;
-Ürün geliştirme ve seçkinleştirmenin piyasa’ya enformasyon teknolojisine dayalõ olarak girme
koşuluna bağlõ kalmasõ,
-Otel ve diğer seyahat hizmetleri sunucularõnõn rekabeti,
-Tur operatörlerine aşõrõ bağlõ olma,
-Yatõrõm boşluğu ve fon yetersizliği sorunlarõ bulunmaktadõr.
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Otel endüstrisindeki küçük ve orta boy işletmeler, şimdi bilgisayarlõ rezervasyon sistemleri ve
küresel dağõtõm sistemleri gibi enformasyon teknolojilerinin bütünleştirdiği uluslararasõ otel
zincirlerinin, ölü sezon promosyonu, özel şirket fiyatlarõ, diğer iskontolar, sadõk müşteri
programlarõ, hizmet kalitesi güvencesi sistemleri gibi pazarlama mekanizmalarõna imkân
veren sõkõ rekabet yöntemleri ile başa çõkmak zorundadõr. Paket turlar, uzun mesafeli
seyahatte önemini koruyacak gibi görünmektedir. Kitle turizminin yerini, tur operatörleri ile
küçük ve orta ölçekli işletmeler arasõnda pazarlõk koşulu geliştiren bir tür “õsmarlama kitle
turizmi” almaktadõr. Ancak, pazarlõktaki eşitsizlik, küçük otellerin enformasyon teknolojilerinde
yetersizliklerinden kaynaklanan piyasaya giriş düzensizliğinde daha da etkili olmaktadõr. Buna
karşõlõk, küçük işletmelerin de şu rekabet avantajlarõ bulunmaktadõr:
-Yerel nitelikli ürün ve hizmet sunumu, yöresel know-how’a dayalõ rekabet gücü,
-Ürün sunum ve müşteri ilişkilerinde uyumluluk,
-Yeni ortaya çõkmõş veya çeşitli nedenlerle büyük şirketlerin girmediği piyasa dilimlerinde
uzmanlaşabilmek,
-Yerel düzeyde bütünleşme ve işbirliği yoluyla rekabetçi turizm işletmesi haline gelebilme
potansiyeli,
-Yerel katõlõm ve girişimcilik, turist harcamalarõnõn yerel ekonomiye süratle intikali garantisini
sağlamaktadõr. Küçük işletmeler, anõnda karar verme, yerinde hizmet sunma, müşterilerin
gereksinmelerini özel şekilde karşõlama imkânlarõna da sahiptirler.
Teknolojiye uyumda bilgi yetersizliği, modasõ geçmiş yöntemlere bağõmlõlõk, iletişim ağlarõna
katõlma eksikliği gibi engeller aşõlõrsa, küçük işletmeler için yeni enformasyon teknolojileri,
tehditten çok fõrsat oluşturan stratejik Turizm aracõ olarak ortaya çõkacaktõr.
Zira bu işletmeler, böylece pazarlõk gücünü toptancõdan almakta, hedef piyasa ile, interaktif
iletişim kurabilmektedir. Küçük ve orta boy işletmeler, enformasyon teknolojileri sayesinde,
yenilikçilik ve iletişim ağlarõ avantajlarõnõ bir araya getirerek, Turizmde “sanal boyut”u
yakalayabileceklerdir. Bu da, aracõlarõn yardõmõ olmaksõzõn, en uygun mekanda, en uygun
fiyatla, en uygun zamanda, en uygun ürünün sunumu anlamõna gelmektedir.
Enformasyon teknolojilerinin başarõya en çok katkõda bulunacağõ alan, tüketici
gereksinmelerinin eksiksiz şekilde belirlenmesi ve bu taleplerle ilgili ayrõntõlõ ve güncel bilginin
kendilerine ulaştõrõlmasõdõr.
Bütün bu gelişmelerin õşõğõ altõnda, tüm ekonomik faaliyetler gibi turizmi de çok yakõndan
ilgilendiren elektronik ticarete uyum mevzuatõ çalõşmalarõ Avrupa Birliği içinde
sürdürülmektedir. Bu teknolojiyi yaygõnlaştõrma projeleri, güçlü finansal kaynaklarla
desteklenmektedir. Yaratõlan imkânlardan sadece üye devletler değil, Orta ve Doğu Avrupa
ile Akdeniz ülkeleri de yararlanabilmektedir. Amaç, araştõrõlacak Avrupa enformasyon toplumu
sõnõrlarõnõn geniş tutulmasõdõr.
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ÖNERİLER
AB turizm politikalarõ bir evrim geçirmekte ve özellikle Turizm, kültürleri bir araya getiren bir
kavram olarak belirtilmektedir. Türkiye turizm açõsõndan, AB ile bütünleşme aşamasõnda,
gerek mevzuat, gerekse örgütlenme açõsõndan ciddi adõmlar atmak zorunluluğundadõr.
Turizmle ilgili tüm alanlarda AB politikalarõnõn bütünüyle izlenmesi ve ilgili tüm mevzuatta
uyum sürecine bir an önce girilmesi gereklidir.
Bu uyum sürecinde Türkiye şu faktörleri göz önünde bulundurmalõdõr:
-Açõk, uyumlu, istikrarlõ bir hükümet stratejisi,
-Rekabet gücü yüksek, gelişen ve değişen tercihleri göz önünde bulunduran, tutarlõ turistik
ürünler,
-Turizme merkezi hükümetten ciddi miktarda maddi destekler sağlanmasõ,
-Vergi teşvikleri sağlanmasõ (düşük KDV gibi),
-Turizm ürünlerinin geliştirilmesi için AB’den sağlanacak fonlarõn ve mali yardõmlarõn tutarlõ
kullanõmõ,
-Hedefe yönelik, eşgüdümlü, pazarlama politikalarõ geliştirilebilmesi,
-Turizmin, ulaşõm, çevre, yerel yönetimler, vb. diğer alanlardaki politikalarla eşgüdümünün
sağlanmasõ,
-Politikalarõn yürütülebilmesi için uyumlu, yasal yapõlanmalarõn tamamlanmasõ.
Avrupa birliğine aday ülke statüsünü kazanan Türkiye bir yandan topluluğun Turizm
politikalarõndaki her türlü gelişmeleri dikkatle izlerken öte yandan ekonomik, siyasal ve sosyal
alanda ciddi anlamda, reform niteliğinde yasal düzenlemelere girmek zorunluluğundadõr.
Bu yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, Türkiye’yi 2000’li yõllarda, bölgesinde sorunlardan
arõnmõş, güçlü siyasi ve ekonomik yapõsõ ile iddialõ duruma getirecektir. Özellikle Turizm
sektöründe, “kalite”, “çevreye uyumlu yatõrõm” ve “finans desteğine sahip” sektör olarak
özetlenebilecek bir yapõnõn oluşturulabilmesi için, bu konularõ olumsuz yönde etkileyen tüm
etkenleri kaldõran yasal düzenlemelerin bir an evvel çõkarõlmasõ, AB ile ilişkiler açõsõndan büyük
önem arzetmektedir.
Dinamik koşullarõn egemen olduğu uluslararasõ piyasada Turizm Sektörünün hak ettiği
avantajlarõ korumasõ, Hükümetin bu alandaki gelişmeleri yakõndan izlemesi, kararlõ ve sebatlõ
tutumuyla uyumda geç kalmamasõna bağlõdõr.
Avrupa Birliği 1.1.1999 tarihinde tek para birimi Euro’yu kabul ederek ekonomik ve parasal
birlik sürecini başlatmõştõr. Parasal birlik ile, mal, hizmet, sermaye ve işgücünün serbestçe
dolaştõğõ tek pazarõn daha güçlü olmasõ beklenmektedir. 2002 yõlõnda tüm ulusal paralar
tedavülden kalkacak ve EURO tek para birimi olacaktõr. AB ile yoğun ekonomik ilişkiler içinde
bulunan, dõş ticaretinin ve turizm bağlantõlarõnõn çoğunu AB ülkeleri ile gerçekleştiren ve AB
ile Gümrük Birliği Antlaşmasõ imzalamõş olan Türkiye de bu durumdan ciddi biçimde
etkilenecektir. Özellikle turizm ve bankacõlõk sektörlerinde banka ödemeleri, ödeme araçlarõ,
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Euro cinsinden seyahat ve ulusal çekler açõsõndan bazõ sõkõntõlarla karşõlaşõlabilir. Euro’nun bu
sektörleri olumsuz etkilememesi için, sözleşmelere para biriminin dönüşümüne imkân
sağlayan bir madde ilâve edilmesi, dõş yatõrõmlarda Euro’nun dikkate alõnmasõ ve sektörün
konu hakkõnda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Euro, dolar ve TL. hareketleri Türk politika
uygulayõcõlarõ tarafõndan dikkatle izlenmelidir. Birlik içi hareketle liberalleşme konusunda ileri
adõmlar atõlmasõnõn, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yarar sağlayacağõ belirtilmektedir.
Ancak, bu olumlu etkiler, ülkede makro ekonomik ve siyasal istikrara, Türk işletmelerinin
rekabet gücünü arttõrmak için benimseyeceği stratejilere, Euro’nun uygulama politikasõna,
yayõlmasõna ve istikrarõna bağlõdõr. Euro’nun kullanõmõnõn yaygõnlaşmasõ ile, Turizm açõsõndan
Avrupa’da değişim maliyetleri ortadan kalkmakta ve döviz kuru avantajlarõ sonucu oluşan
ucuz tatil dönemi sona ermektedir.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasõndaki Gümrük Birliği Ortaklõk Konseyi’nde yeralan mevzuat
uyumu çerçevesinde, 1994 yõlõnda 4054 sayõlõ “Rekabetin Önlenmesi Hakkõnda Kanun”
yürürlüğe girmiş ve bu alanda bir takõm hukuki değişiklikler yapõlmõştõr. Ancak, Birliğin mevcut
kurallarõnõ temel alarak, Türk rekabet makamlarõnõn yetkilerini ve rollerini belirleme
konusundaki çalõşmalar halen devam etmektedir. Türkiye’nin rekabet hukukunda alacağõ yol,
AB ile uyum çalõşmalarõnda yaşamsal bir rol oynayacaktõr.
Türk mevzuatõnda acilen ele alõnmasõ gereken konulardan biri de “Tüketicinin Korunmasõ
Yasasõ” dõr. 1995 yõlõnda yürürlüğe giren bu yasada paket turlar ve devre mülkle ilgili
hükümler bulunmamaktadõr. Tüketici kredilerine, seyahat sözleşmelerine, devre mülk tüketici
sözleşmelerine yeni düzenlemeler getirilmelidir. Paket tur üreten tüm seyahat işletmeleri
turun tüm bölümlerinden ve sözleşmede yer alan unsurlardan sorumlu olmalõdõr. Ayrõca, iç
turizm açõsõndan da yerli turistin sigortalanmasõ ve korunmasõ gereklidir.
AB Turizm politikalarõnõn Türk Turizm mevzuatõna yansõtõlmasõ ve bu politika hedeflerine
yönelik olarak özellikle, araştõrma-geliştirme, bilgi teknolojileri, çevre, KOBİ’ler, eğitim,
istihdam gibi alanlarda aday ülkelere açõk olan teknik ve mali imkânlardan azami düzeyde
yararlanmamõzõ sağlayacak projeler geliştirilmelidir.
AB ile benzer altyapõ sistemlerine ve başta ulaşõm, enformasyon, çevre olmak üzere
standartlara geçiş için hazõrlõklar yapõlmalõdõr.
Trafik güvenliği açõsõndan, araç ve yollarda, AB standartlarõ izlenerek ve kamu taşõmacõlõğõnda
deniz ve demiryollarõ teşvik edilerek karayollarõnõn yükünün azaltõlmasõ gerekmektedir.
AB rekabet hukuku ve bunun AB ülkelerinde uygulamada turizm sektörüne yansõmalarõ
izlenmeli, Turizm teşvik kriterleri AB ilkeleri kapsamõnda uyumlu hale getirilmeli, bölgesel ve
mesleki düzeyde turizm ürününün pazarlamasõna yönelik faaliyetler için işbirliğini ve rekabet
hukukuna aykõrõ olmayacak birleşmeleri özendirecek mali ve teknik önlemler alõnmalõdõr.
Avrupa pazarõnda, turizm sektöründe, önemli mali destek sahibi olan ve giderek artan
birleşme eğilimleri göz önüne alõndõğõnda, bunlarõn pazarlama sorunlarõ yaşayan bir
destinasyon ülkesi olan Türkiye aleyhine sonuçlarõnõn olup olmayacağõ izlenmeli, engellenmesi
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için, AB rekabet hukuku bağlamõnda, mekanizmalar ve işleyişler hakkõnda yeterli bilgi
derlenmeli ve bu alandaki hukuk danõşmanlõk hizmetlerinin geliştirilmesi sağlanmalõdõr.
Avrupa Adalet Divanõ’nõn Turizme ilişkin karar ve içtihadlarõ izlenmelidir.
AB sosyal politika ve çalõşma hukukunun Turizm sektörüne etkileri (sosyal damping, kalifiye
eleman, yabancõ istihdam, çalõşma saatleri, mevsimsellik, sosyal güvence bakõmlarõndan)
irdelenmeli, yerli işgücünün rekabet gücünü artõrmaya çalõşõlmalõdõr.
Avrupa Birliği “KOBİ” tanõmõ dikkate alõnarak sektörel bazda yorumlanmalõ ve buna uyan
turizm işletmelerine (Otel, seyahat acentasõ, vb) KOBİ statüsü verilmeli, KOBİ konusunu
düzenleyen Türk mevzuatõnõn hizmet sektörünü kapsayacak şekilde AB mevzuatõna uyumu
sağlanmalõdõr.
Ulusal meslek örgütlerinin AB düzeyindeki federasyon ve benzeri kurumlar içinde yer almasõnõ
engelleyici yasal unsurlar bertaraf edilmelidir.
Turizmde elektronik ticaret uygulamasõ, sektöre bilgi güvenliği ve güvenilirliğine ve diğer
yandan, yasalar karşõsõnda haklarõn ve yükümlülüklerin paylaşõmõnõn kurumsallaşmasõna ilişkin
etkin ve sürekli eğitim verilmesini gerektirmektedir. Kurumsallaşmanõn gerçekleştirilmesinden
sorumlu kamu kuruluşlarõ bu eğitim sürecini ivedilikle başlatmalõdõr. Elektronik ticaret
konusunda, Adalet Bakanlõğõ ve ilgili tüm kuruluşlar arasõnda işbirliği öngören “Elektronik
Ticaret Koordinasyon Kurulu” nun önemli sorumluluklarõ bulunmaktadõr. Konu ile Turizm
sektörünün de, öncelikle, yakõndan ilgilenmesi ve hizmet sunumlarõ ile tüketicilerin
gereksinmelerine cevap verecek yasal çerçevenin oluşmasõnda söz sahibi olmasõ gereklidir.
AB’nin turizmi bölgesel kalkõnma farklõlõklarõnõ ortadan kaldõrõcõ, gelişme stratejilerinin
lokomotifi olarak ele alan yaklaşõmõ bağlamõnda, öncelikle küçük işletmelerin, bilgi toplumuna
geçişini özendirici, özellikle Akdeniz ülkelerine yönelik işbirliği projeleri izlenmeli ve bunlar için
Avrupa
Komisyonu’nca
sağlanan
finansal
destekten
yararlanma
olanaklarõ
değerlendirilmelidir.
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
DENİZ TURİZMİ VE YATÇILIK ALT KOMİSYON RAPORU
GENEL
Yat turizmi sektörü, 1997/1998 yõllarõnda 2 Milyar 500 milyon dolar döviz girdisi sağlayarak,
ülke ekonomisi içerisinde, sektördeki hõzlõ gelişmeyi kanõtlamõştõr. Bu hõzlõ gelişmenin
temelinde yatan faktörleri kõsaca şu şekilde özetlemek mümkündür.
a) 1983 yõlõnda yürürlüğe giren 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Yasasõ ile yabancõ bayraklõ yatlara 5
yõl süre ile Türkiye’de kalõş, Türk karasularõ ve limanlarõ arasõnda, gezi ve spor amacõyla
serbestçe çalõşma olanağõ sağlanarak, uluslararasõ rekabet ortamõ yaratõlmõştõr.
b) Türkiye kõyõlarõnõn iklim özellikleri, temiz bir deniz, tarihi ve doğal zenginlikleri ve doğanõn
12 ay kullanõlma olanağõ,
c) Yat inşaatõ ile yatlarõn bakõm ve onarõmda sektörün geleneksel ustalõk ile teknolojiyi
birleştirmedeki başarõsõ ve Yat limanlarõnda yat ve yatçõlara sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve
kalitesi,
e) Avrupa Birliğinde uygulamaya konulan özel yat vergileri.
Yat turizminde sayõsal değerlere bakõldõğõnda, tüm Avrupa’da 800.000 özel ve ticari yat ve
Akdeniz çanağõnda yaklaşõk 250.000 yat kapasiteli yat limanlarõ görülmektedir.
Türkiye’de ise turizm belgeli yat yatağõ yaklaşõk 10 bin olup yaklaşõk 5 bin yat yatağõ yabancõ
bayraklõ ticari yatlara aittir. Piyasada ise belgesiz yat yatağõ sayõsõ Deniz Ticaret Odasõ
kayõtlarõna göre 20 bini aşmõş durumdadõr.
Avrupa’daki yat sayõsõndaki artõşlar için, Fransõz Beneutau yat inşa firmasõnõn 1997 yõlõ
planlanan üretimi 8.000 yat olduğu örneğini vermek yeterli olacaktõr.
Tüm kõyõlarõmõzdaki, yat limanlarõnõn toplam kapasitesi ise yaklaşõk 10 bin yat civarõndadõr ve
yat turizminin yoğun olarak seyrettiği Bodrum/Antalya rotasõnda, yat bağlama kapasitesi
yaklaşõk 3.000 yattõr.
Avrupa ülkelerinden kaynaklanan potansiyel için Akdeniz’e kõyõsõ olan ülkelerde yat turizmi
için alt yapõ hazõrlanmaktadõr. Avrupa yatçõlarõnõn hedef ülkeleri arasõnda İspanya, Fransa,
İtalya, Slovenya, Hõrvatistan, Yunanistan, Türkiye bulunmaktadõr. Türkiye halen yukarõda
sayõlan ülkeler arasõnda birçok nedenden sonuncu ülke olma özelliğini korumaktadõr. Türkiye
alacağõ önlemlerle Avrupa Pazarõ için 1 numaralõ yatçõlõk bölgesi haline gelebilme ve 10 Milyar
ABD Dolarõ döviz girdisi yaratma şansõna sahiptir.
Ülkemizin sahip olduğu değerlere, yat ve yat limanlarõnõn sayõsal verilerine ve Avrupa ve
Dünyadaki gelişmelere bakõldõğõnda, Türk yat turizmi sektörünün önümüzdeki yõllarda varmasõ
gereken hedef, döviz girdileri açõsõndan 10 Milyar Dolar olarak tespit edilmelidir.
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Bu hedefe varmak ve yaşanan kayõplarõ önlemek için yapõlabilecekler aşağõda sõralanmaktadõr.
I. BÖLÜM: KISA VADEDE YAPILMASI GEREKLİ İŞLER:
YAT LİMANLARI ( MARİNALAR )
1 ) Yat Limanlarõ Fiziki Planmasõ
Turizm Bakanlõğõ, sektör ve ilgili kamu kurumlarõnõn işbirliğinde yürütülen "Yat Turizmi Fiziksel
Planõ" (Yat Turizmi Master Plan) çalõşmalarõnõn birinci öncelikli yöresi olan Bodrum-Kaş
arasõnda kaynak tespiti ve alternatif noktalarõn tespiti ile mekansal dağõlõmõna ilişkin
çalõşmalarõ tamamlamõştõr. Fiziki çalõşmalarõn bundan sonraki aşamasõnda, tüm deniz ve
kõyõlarõ kapsayan plan çalõşmasõ kõsa bir sürede başlatõlarak tamamlanmalõ ve yapõlan
planlamaya göre öncelikli yatõrõm alanlarõ belirlenmelidir.
Turizm Bakanlõğõ ve sektör işbirliğinde hazõrlanan bu plan, Bayõndõrlõk ve İskan, Ulaştõrma,
Çevre Bakanlõklarõ ile Denizcilik Müsteşarlõğõ’nõn da katõlõmõ ile oluşturulacak bir komisyonda
tartõşõlarak İmar yasasõna uygun hale getirilerek, yasal sisteme uygun biçimde yürürlüğe
konulmalõdõr.
Ulaştõrma Bakanlõğõ tarafõndan yapõlacak veya Yüksek Planlama Kurulu Kararlarõ ile yap işlet
devret modelinde ihaleye çõkartõlacak veya Turizm Bakanlõğõ tarafõndan özel sektöre
yaptõrõlacak yeni yat limanlarõ, yer tespitinde ve yapõlaşma koşullarõnda, fiziki plan
çalõşmalarõna ve önceliklerine uyum sağlanarak kaynak israfõ önlenmelidir.
2 ) Yat Limanõ Yatõrõmlarõ
Ülkemizde yat limanlarõnõn yapõlmasõnda, işletilmesinde
kullanõlmasõnda ciddi bir yetki karmaşasõ mevcuttur.

ve

bu

alanda

yetkilerin

A) Kamu Tarafõndan Yapõlan Yat Limanlarõ
Ulaştõrma Bakanlõğõ DLH Genel Müdürlüğü tarafõndan kamu adõna yapõlacak yat limanlarõnda
turizm politikalarõ ve yat limanlarõ Fiziki Planlarõ ve öncelikleri dikkate alõnmaktadõr. Ancak
Bütçe müzakereleri sõrasõnda, siyasi bazõ tercihlerle öncelikleri olmayan yat limanlarõ DLH
programõna alõnmakta ve böylece öncelikler açõsõndan ciddi kaynak israflarõna neden
olunmaktadõr.
Yat limanõ yatõrõmlarõnõn tamamõ özel sektör yatõrõmõ olarak belirlenmeli ve devlet öncelikle
mevcut balõkçõ barõnaklarõnda yaşanmakta olan mülkiyet ve işletme sorunlarõna kalõcõ bir
çözüm getirmeli, gerekli iyileştirme yatõrõmlarõ yapma politikasõ belirlemeli ve bu barõnaklar da
zaman içersinde özel sektöre devredilmelidir.
Tüm bunlarõn ötesinde devletin; bir taraftan özelleştirme çalõşmalarõ ile bürokrasi içinde
işlemez bir hale gelmiş elindeki yatõrõmlarõnõ özel sektöre devrederken; bir taraftan da yeni
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yat limanlarõ yapmasõnõ ve bunlar için genel bütçeden kaynak ayõrmasõnõ anlamak mümkün
değildir.
DLHİ yatõrõm programõnda yer alan tüm yat limanlarõ, yap işlet devret modelinde özel sektöre
açõlmalõ, hatta ihale edilmiş ve inşaatõ devam eden yat limanlarõ da mevcut durumlarõ, hak ve
borçlarõ ile (Müteahhit ilişkileri) özel sektöre devredilmelidir.
B) Özel Sektör Tarafõndan Yapõlan Yat Limanlarõ
Yat limanlarõ kõyõda ve deniz içinde yapõlmasõ zorunlu kõyõ tesisleridir. Bu nedenle, kõyõda bir
kõsõm arazi, yatõrõmcõya ait olsa dahi Kõyõ Kanunu tanõmõnda kalan arazi ile dolgu alanlarõnõn ve
deniz alanõnõn yatõrõmcõya tahsisi zorunludur. İşte bu nedenle, Türkiye’de yat limanlarõ özel
sektör tarafõndan iki yoldan yapõlmaktadõr.
2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri gereğince, Turizm Bakanlõğõ tarafõndan tespit
edilen turizm alan ve merkezlerindeki yat limanõ yatõrõmlarõ; aynõ yasa ve Kamu Arazilerinin
Tahsisi Hakkõndaki Yönetmelik hükümleri uyarõnca yapõlan ihaleler yolu ile özel sektör
tarafõndan yapõlmaktadõr. Turizm Bakanlõğõ tarafõndan yapõlan bu ihalelerde, irtifak ve
kullanma hakkõ süresi 49 yõl olup, irtifak ve kullanma hakkõ sözleşmesi düzenlenmekte, bu
sözleşmede yatõrõm tutarõ üzerinden belirlenen kira bedeli hazinece tahsil edilmektedir.
Yüksek Planlama Kurulu Kararlarõ uyarõnca; 3996 sayõlõ Yap İşlet Devret Modeli Kanunu
hükümleri gereğince, DLH Genel Müdürlüğü tarafõndan yapõlan ihaleler ile özel sektör yat
limanõ yapabilmektedir. Bu ihalelerde, irtifak ve kullanma hakkõ 25 yõl olarak belirlenmekte,
imtiyaz sözleşmesi yapõlmakta ve kira bedeli, ihale sõrasõndaki artõrmada belirlenerek tahsil
etmektedir.
C) Mahalli İdareler Tarafõndan Yapõlan Yat Limanlarõ
Ülkemizin kõyõ bandõnda bulunan yerleşim merkezlerinde mahalli idareler, kendilerine ait
taşõnmazlar üzerinde yat limanõ yatõrõmlarõ planlamakta veya mevcut balõkçõ barõnaklarõnõ yat
limanõ haline getirmeye çalõşmaktadõr. Bu yatõrõmlarõ kendi imkanlarõ, uzun süreli kira
anlaşmalarõ veya ortaklõklar kurarak özel sektöre yaptõrmaktadõrlar. Bu nedenle mahalli
idareler tarafõndan yapõlmaya çalõşõlan yat limanlarõnõn statüsü ayrõ ayrõ belirlenmektedir.
Belediyelere geçici olarak tahsis edilmiş balõkçõ barõnaklarõnõn envanteri yapõlmalõ ve
barõnaklarõn belirlenmiş bölümlerinin yat turizminde kullanõlmaya hazõr hale getirilmesi koşulu
irtifak haklarõnõn belediyelere devredilmesi işlemleri hõzlandõrõlmalõ ve belediyelere bu
barõnaklarõ özel sektöre yap-işlet-devret modelinde tahsis etme veya kiralama yetkisi
verilmelidir. Böylece kõyõ şeridindeki belediyelerimize yeni bir kaynak da yaratõlmõş olacaktõr.
Açõkça görüldüğü gibi; yat limanlarõnõn yatõrõmlarõnõn başlangõcõ aşamasõndaki bu çeşitlilik ve
sorunlar, işletme aşamasõnda sektörü çok ciddi sõkõntõlara sokacak haksõz bir rekabet ortamõ
oluşturmaktadõr.
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3) Yat Çekek Yerleri
Yat Çekek Yerleri, yatlarõn kõşlamaya alõndõklarõ, bakõm ve onarõmlarõnõn yapõldõğõ alt yapõlar
olup, önemli gelir kaynaklarõdõr. Yat Limanlarõnõn yatlarõn bakõm onarõm amacõ ile karaya
alõndõğõ sahalarõ bulunmaktadõr ve bu sahalar çekek yeri kapsamõ dõşõndadõrlar. Yatlara sadece
karada konaklama ve bakõm onarõm imkanõ sunan tesisler de bulunmaktadõr ve bu tesisler
çekek yeri olarak tanõmlanmaktadõr. Bu tesislerle ilgili yönetmelik çalõşmalarõ halen Denizcilik
Müsteşarlõğõ Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafõndan devam ettirilmektedir. Bir kõsmõ belgesiz
olan bu tesislerin Turizm Bakanlõğõ tarafõndan geçici belge kapsamõna alõnmasõ yada Denizcilik
Müsteşarlõğõ tarafõndan verilen işletme belgelerinin yetkililerce denetlenmesi acil ve önemlidir.
11.07.1994 tarih ve 1994/26 sayõlõ Başbakanlõk genelgesi doğrultusunda, Başbakanlõk Baş
Müşavirliği başkanlõğõnda kurulan Deniz ve Yat Turizmi Yürütme Kurulu'nun 24.05.1995 tarihli
toplantõsõnda çekek yerlerinin Denizcilik Müsteşarlõğõ'nca belgelendirilmesi kararlaştõrõlmõşsa
da, çalõşmalar bugüne kadar tamamlanamamõştõr.
4) Yat Limanõ Yatõrõmlarõnda Bürokratik İşlemler
Türkiye’de bir yat limanõ yapmak için ilgili kamu kurumlarõ arasõnda 27.11.1995 tarihinde
imzalanan "YATIRIMCILAR TARAFINDAN YAPILACAK KIYI YAPILARINDA UYGULANACAK
PROSEDÜR" gereğince; 3830/3621 sayõlõ Kõyõ Kanunu ve Yönetmeliği, 3194 sayõlõ İmar
Kanunu, 618 sayõlõ Limanlar Kanunu, 3348 sayõlõ Ulaştõrma Bakanlõğõ Teşkilat ve Görevleri
Hakkõnda Kanun, 2872 sayõlõ Çevre Kanunu ve Değişiklikleri ve ÇED Yönetmeliği, 2634 sayõlõ
Turizmi Teşvik Kanunu ve Yat Turizmi Yönetmeliği,1380 sayõlõ Su Ürünleri Kanunu, 383 sayõlõ
Özel Çevre Koruma Kurumu Kuruluş Kanunu ve yatõrõm alanõnõn ilgisine göre, Orman Kanunu,
Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kanunu gibi yürürlükteki tüm bu kanunlar çerçevesinde,
valilikten başlayan ilgili belediye, Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ, Denizcilik Müsteşarlõğõ,
Ulaştõrma Bakanlõğõ, Turizm Bakanlõğõ, Çevre Bakanlõğõ, Maliye Bakanlõğõ ve ilgisine göre diğer
ilgili kuruluşlardan oluşan bir bürokrasi zinciri içerisinde, yatõrõmcõ birçok kamu kurum ve
kuruluşundan izin ve onay almak zorundadõr. Bu kurumlardan birisinin izin ve onay
vermemesi durumunda, yatõrõmõn yapõlabilmesi mümkün değildir.
Plan ve projelerin tasdiki için yaklaşõk 4 yõllõk bir zaman sürecine ihtiyaç duyulmaktadõr. Bu
süreç, yat limanõ yatõrõmlarõnda caydõrõcõ bir unsurdur. Acil olarak bu konuda yeni bir
düzenleme yapõlmasõ gerekmektedir.
ÖNERİLER
A) Yap İşlet Devret Modeli: Yat Limanlarõnõn yapõmõnda 2634 sayõlõ yasaya göre görevli ve
yetkili Turizm Bakanlõğõ ile, 3396 sayõlõ Yap İşlet Devret Yasasõna göre Yüksek Planlama
Kurulu tarafõndan yetkili ve görevli kõlõnan Ulaştõrma Bakanlõğõ DLH Genel Müdürlüğü ve
Mahalli İdareler adõna İçişleri Bakanlõğõ bir araya gelerek Yat Limanõ yapõmõ konusundaki
mevcut yetki dağõlõmõna ve yap işlet devret modelindeki kira ve kira bedeli şartlarõna kalõcõ bir
çözüm getirmeli ve zaman içersinde doğmasõ muhtemel haksõz rekabet ortamõnõ önlemelidir.
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B) Yat Limanlarõ Plan Değerlendirme Komisyonu: Yat limanõ yatõrõmlarõnõn plan ve
projelerinin yapõmõ aşamasõnda uygulanan “KIYI ALANLARINDA YAPILACAK YAPILAR
HAKKINDA PROSEDÜR” çerçevesinde ilgili kamu kurumlarõ birbirinden bağõmsõz bir biçimde
hareket etmektedirler. Bu nedenle de kendi kurum politikalarõna doğal olarak öncelik vererek,
diğer kurumlarõn yatõrõm karar ve politikalarõna konu ile ilgili kurumlarla tartõşmadan “önerilen
yatõrõm kurumumuzca uygun görülmemiştir ” diyebilmektedirler.
3621 sayõlõ Kõyõ Kanunu’nun 6’ncõ maddesi ve uygulama yönetmeliği, kõyõda yapõlmasõ zorunlu
yat limanlarõnõn uygulama imar planlarõna uygun bir biçimde yapõlmasõna izin vererek
uygulama imar planlarõnõn yapõlmasõ ve onaylanmasõ aşamasõnda da ilgili kurumlarõn
görüşlerinin alõnmasõ hükmünü de getirmiştir. Yasanõn bu hükmü doğrudur. İş bölümünün
esas olduğu günümüzde elbette ihtisas sahibi kurumlar kõyõlarda yapõlacak yatõrõmlar hakkõnda
kendi görüşlerini bildirerek yatõrõmlarõn insana, çevreye diğer canlõlara ve ülke ekonomisine
zarar vermemesini sağlamalarõ esastõr. Ancak bir kurumun kendi ihtisas alanõnõ korumak
uğruna diğer kurumlarõn politikalarõnda zarar vermemesi de önem taşõr. Kõsaca 3621 sayõlõ
Kõyõ Kanunu, kõyõda yapõlmasõ zorunlu yapõlar için ilgili kurumlar arasõnda bir koordinasyonu
önermiştir. Bu koordinasyon doğrudur ancak bu koordinasyonun sağlanmasõ için kamu
kurumlarõ arasõnda uygulamaya konulan “KIYI ALANLARINDA YAPILACAK YAPILAR
HAKKINDA PROSEDÜR”, tasarlanan amacõ ve koordinasyonu sağlamaktan uzaktõr.
3621 sayõlõ Kõyõ Kanunu ve uygulama yönetmeliğinde öngörülen, kurumlar arasõnda tam bir
koordinasyonu sağlamak ve kurumlarõn iç kararlarõ ile diğer kurumlarõn politikalarõna zarar
vermelerini önleyebilmek için YAT LİMANLARI PLAN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
kurulmalõdõr. Söz konusu yasa ve yönetmelik ilgili kurumlarõn görüşlerinin alõnmasõnõ önermiş
ancak bu görüşlerin nasõl alõnacağõ konusunda hiç bir yol göstermemiştir. Nitekim yasa ve
yönetmelikte “KIYI ALANLARINDA YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA PROSEDÜR” hakkõnda en
küçük bir hüküm bile yoktur. Yasa gereği ilgili kurumlar bir araya gelerek söz konusu
prosedürü tespit ederek imza altõna almõşlardõr. Bu uygulamada olduğu gibi ilgili kurumlar bir
araya gelerek YAT LİMANLARI PLAN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU’nun kurulmasõna ve
çalõşmasõna ilişkin esaslarõ da belirleyebilirler.
YAT LİMANLARI PLAN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU’na yatõrõm projelerini tanõtmak,
önerilen teklifleri ve değişiklikleri cevaplamak için yatõrõmcõ ve sektör kuruluşunun da
katõlmasõ gerekli ve yararlõ olacaktõr.
Burada önerilen YAT LİMANLARI PLAN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU’nun yat limanlarõ
uygulama imar planlarõnõ onama yetkisi ile donatõlmasõ ve yasalarla kurumlara verilmiş
yetkilerle donatõlmasõ değildir. Bu komisyonun görevi, Kõyõ Yasasõnda öngörülen görüşlerin bir
bütünlük ve doğru bir biçimde alõnmasõnõ sağlamaktõr. Proje, komisyonda tartõşõlõr, ilgili
kurumlar kendi politikalarõ açõsõndan görüşlerini belirtir ve komisyon yatõrõmõn yapõlmasõna
veya yapõlmamasõna karar verir. Komisyon tarafõndan yatõrõmõn yapõlmasõna karar verilmesi
halinde komisyon kararõ ile birlikte yatõrõm plan ve projeleri yetkili kurumlara gönderilerek bu
kurumlarca komisyon kararõ esas alõnarak ve gerekçe gösterilerek plan ve projeler onaylanõr.
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YAT İŞLETMECİLİĞİ
1) Türk Bayraklõ Yat İşletmeleri
2634 sayõlõ yasanõn Kabotaj Kanunu'na getirdiği bir istisna ile yabancõ bayraklõ yatlarõn,
ülkemiz liman ve karasularõnda, turizm hizmet ticaretinde, gezi ve spor amacõyla serbestçe
çalõşmaya başlamalarõ, bu sektörde çalõşan Türk bayraklõ yat işletmelerimizi bir anda
uluslararasõ bir rekabet ortamõna itmiş ve bu rekabet koşullarõ, sektördeki tüm olumsuzluklara
rağmen olumlu ve hõzlõ gelişmelere neden olmuştur.
Bu gelişme yat inşa ve yan sanayilerini etkilemiş, lüks yatlar inşa edilmeye başlanmõş ve
Türkiye artõk Avrupa ve Amerika’ya yat ihraç edebilen bir ülke konumuna gelmiştir.
Bu gelişmeler sonucu, Atatürk’ün yatõ SAVARONA, Türk yat inşa işçisinin becerisiyle onarõlmõş
ve halen dünyanõn en güzel mega yatõ ünvanõna sahip olmuştur. Savarona, Türk Bayrağõnõ
haklõ bir onur ve gururla dünya denizlerinde taşõmaktadõr. Sektördeki bazõ işletmelerimiz,
Türkiye’de yaz mevsiminin sona ermesi üzerine, yatlarõnõ daha sõcak denizlere taşõmakta ve
(Mõsõr, Karaip adalarõ vb) yõlõn 12 ayõnda çalõşma ortamõ yaratarak, ülkemize yeni döviz
gelirleri sağlamaktadõr.
Ancak; Turizm Yat İşletme belgesinin teşvik dõşõnda sektöre bir yarar sağlamamasõ, teşvik
sistemindeki değişiklikler, sistemin önemli ölçüde geç işlemesi, süratle belgesiz yat ve
işletmelerin çoğalmasõna neden olmuştur. Bugün ülkemizde 20.000 yatak kapasiteli belgesiz
yat bulunduğu bilinmektedir. Belgesiz yat işletmeleri, liman giriş ve çõkõşlarõ dõşõnda ürettikleri
turizm hizmetleri açõsõndan hiç bir denetime tabi olmadõklarõ için, sektörde ciddi bir haksõz
rekabet ortamõ yaratmaktadõr.
Sektördeki bu gelişmeler, talep doğrultusunda, belli rotalarda birer haftalõk programlar
düzenlenmesini zorunlu kõlmõş, bu uygulamaya göre, programlara katõlmak isteyen kişilere
kamara satõşõnõ gündeme getirmiştir. Çok doğal olarak bu gelişme yat inşaatõnõ da etkilemiş
ve 18 kamaralõ 36 yolcu kapasiteli yatlar inşa edilmeye başlanmõştõr.
2) Yabancõ Bayraklõ Ticari Yatlar
2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu ve Yat Turizmi Yönetmeliği'nin 19'ncu maddesi, Türk yat
işletmelerine, yabancõ bayraklõ yatlarõ 5 yõla kadar kiralama imkanõ getirmiştir. Ayrõca aynõ
yönetmeliğin 21'nci maddesi, en az 60 yatak kapasiteli yatlarõnõ Türkiye’de bulundurmak ve
bir Türk yat işletmesini temsilci tayin etmek koşulu ile yabancõ yat işletmelerinin ülkemiz
karasularõ ve limanlarõnda gezi ve spor amacõyla serbestçe çalõşmalarõna izin vermiştir. Yat
Turizmi Yönetmeliği kapsamõnda, Turizm Bakanlõğõ'nca pek çok yabancõ bayraklõ yata işletme
belgesi verilmiş olup, söz konusu yatlarõn yatak kapasiteleri 4.000'e ulaşmõştõr. Bu tip
işletmelerin merkezleri ve pazarlamalarõ Türkiye dõşõnda bulunduğundan, bu ticari
faaliyetlerinden doğan vergiler de doğal olarak kendi ülkelerinde ödenmektedir.
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3) Yabancõ Bayraklõ Özel Yatlar
2634 Sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu ve Yat Turizm Yönetmeliği, yabancõ bayraklõ özel yatlara 5
yõl süre ile Türk karasularõ ve limanlarõnda kalma imkanõ tanõmõştõr. Sektör tespitlerine göre
ülkemiz karasularõ ve yat limanlarõnda, ortalama 3.000 yabancõ bayraklõ yat kalmaktadõr.
Ülkemizde kõşlayan yabancõ bayraklõ bir yatõn bu süre zarfõnda ortalama harcamasõ toplam
25.000 ABD Dolarõ civarõnda gerçekleşmektedir.
Akdeniz çanağõnda; bu alandaki gelişmeler sektör tarafõndan devamlõ izlenmekte ve ülkelerin
aldõklarõ teşvik kararlarõ kamuya duyurulmaktadõr. Ancak kamu bu konuda gerekli önlemleri
zamanõnda alamadõğõ ve bu çanakta sektörü destekleyici rekabet ortamõnõn yaratõlamadõğõ bir
gerçektir.
Gümrük Müsteşarlõğõ, bu konuda önemli bir adõm atarak, Milli Güvenlik Kurulu tavsiye
kararlarõ ve sektörün talebi doğrultusunda, 1994 yõlõnda özel şahõslara ait yabancõ bayraklõ
yatlara transit yakõt verilebilmesi imkanõ yaratmõşsa da, bürokratik işlemler ve yabancõ
şirketlere ait yabancõ bayraklõ özel yatlarõn, kapsam dõşõ bõrakõlmõş olmasõ, amaçlanan hedefin
gerçekleşmesini engellemiştir.
4) Yat Turizm İşletmeciliğinde Bürokratik İşlemler
a) Yatlarõn Türkiye’ye Hudut Giriş Çõkõş Ve Liman İşlemleri
Bir yatõn Türkiye’ye giriş veya çõkõş yapmasõ halinde, gerekli işlemlerin tamamlanmasõ için,
Bakanlar Kurulu kararõ ile deniz hudut kapõsõ ilan edilmiş limanlarda Gümrük, Gümrük
Muhafaza, Pasaport Polisi, Hudut ve Sahiller Sağlõk Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlõğõ’nõn
onaylarõnõn alõnmasõ gerekmektedir. Ancak, söz konusu kamu otoritelerinin bu yörelerde
değişik mekanlarda bulunmasõ, ve Avrupa Birliği uygulamalarõna ve Liman otoritesi kavramõna
aykõrõ olarak yatçõlarõn 5 kamu otoritesine uğramak ve onay almak ve bu kurumlara çeşitli
isimler altõnda küçük miktarlarda (50 grostona kadar 50 ila 200 ABD dolarõ) para ödemek
zorunda bulunmalarõ ciddi sõkõntõlara ve şikayetlere neden olmaktadõr.
b) Kõlavuz , Romorkör Ve Bağlama Ücretleri
Liman yönetmeliğine sahip limanlarõmõzda (Marmaris, Kuşadasõ, Mersin gibi) liman sahasõna
giren 150 groston ve üstündeki yatlardan, TDİ ( Türkiye Denizcilik İşletmeleri ) ve TCDD
işletmelerince kõlavuz, römorkör ve rõhtõm bağlama ücretleri adõnda, toplam 384 dolar ücret
tahsil edilmektedir. Bu ücret, yat özel sektör tarafõndan işletilen ve TDİ ile hiç bir ilişkisi
bulunmayan yat limanõna girse dahi, bu kurumlarõn tekel sahasõna girdiği gerekçesiyle, tahsil
edilmektedir. Hatta yat limanõ içinde yapõlan bağlanma iskelesi değişikliklerinde dahi tahsil
edilmektedir.
Bu limanlarda Kõlavuz ve Römorkör dahi bulundurulmadan ve hiç bir hizmet verilmeden,
sözde verilen hizmetlerin ücretlerinin tahsilini hiç bir gerekçe haklõ kõlamamaktadõr.
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ÖNERİLER:
a) Yat Turizm Yönetmeliği Tümü İtibariyle Gözden Geçirilerek Güncel Hale Getirilmelidir:
1983 yõlõnda yürürlüğe giren yat turizm yönetmeliği tamamen gözden geçirilerek güncel hale
getirilmeli ve sektörün ve kamunun tüm ihtiyaçlarõna cevap verir nitelikte olmalõdõr. Sektörün
bu konudaki teklifi hazõrdõr ve Turizm Bakanlõğõna sunulmuştur.
Yabancõ yatlarõn ülkemize girişlerinde işlem yapan 5 kamu biriminin 2’ye indirilmesi bir
gerekliliktir. Mevcut 5 otorite ile yapõlan işlemler ilave güvenlik sağlamamaktadõr. Avrupa
ülkeleri karasularõnda serbest dolaşma hakkõna sahip Avrupa çõkõşlõ yat sahipleri, ülkemiz
limanlarõna girişte çok yoğun bir bürokrasi ile karşõlaşmaktadõr. Ülkemiz deniz turizmine zarar
veren ve pratikte ülkeye güvenlik ya da kaçakçõlõğõ önlemek gibi konularda hiç fayda
sağlamayan bu işlemlerin iptal edilmesi zamanõ gelmiştir.
b) Yat İşletme Belgesi Zorunlu Hale Getirilmelidir: 2634 sayõlõ kanun ve Yat Turizmi
Yönetmeliği, yat işletmeciliğinde belge almak zorunluluğunu getirmiştir. Belgesiz Yat
İşletmelerinin Turizm Bakanlõğõ denetimi dõşõnda varlõklarõnõ sürdürmeleri sektörde ciddi bir
haksõz rekabet ortamõ yaratmakta ayrõca bunlar tarafõndan denetim dõşõnda üretilen turizm
hizmetleri ülkemizin dõş pazarlardaki turizm imajõna ciddi zararlar vermektedir.
c) Yatlarõn Nitelikleri Belirlenmelidir: Turizm Bakanlõğõ tarafõndan turizm hizmet ticaretinde
kullanõlan yatlarõn nitelikleri acilen belirlenmeli ve niteliklerine uygun birer plaket verilerek,
plaketsiz yatlarõn liman çõkõşlarõnõn yasaklanmasõ sağlanmalõdõr.
d) Turizm İşletmeleri İharacaatcõ Sayõlmalõdõr: 2634 sayõlõ yasa belgeli işletmeleri ihracatçõ
kabul etmiş ancak yasanõn bu hükmü bugüne kadar yürürlüğe konulmamõş ve sektör yasa
açõsõndan ihracatçõ olmasõna rağmen uygulamada ihracatçõ kabul edilmeyerek bu kapsamdaki
teşvik tedbirlerinden yararlandõrõlmamõştõr. Özellikle Kõş aylarõnda sõcak denizlere giden ve
uluslararasõ sularda çalõşan yat sahibi işletmelerin, söz konusu hizmetlerinin de ihracat
kapsamõnda değerlendirilerek teşviki sektöre büyük yarar sağlayacaktõr.
e) Yabancõ Bayraklõ Yat İşletmelerinin Vergi Düzenlemesi: Yabancõ bayraklõ yat
işletmeciliğinde vergi ve KDV kayõplarõ, vergi hukukunda uluslararasõ mütekabiliyet kurallarõ
çerçevesinde yapõlacak çalõşmalarla önlenmeli, ancak bu çalõşma sõrasõnda uluslararasõ
rekabet koşullarõ mutlaka değerlendirilmelidir.
f) Yabancõ Bayraklõ Özel Yatlara Türk Bayrağõ Çekme İzni: Yabancõ bayraklõ özel yatlara da,
2634 sayõlõ yasa hükümleri dikkate alõnarak Türk Bayrağõ çekme izni verilmelidir. Böyle bir
uygulama ile ekonomiye katkõ sağlanacağõ gibi, bayrağõmõzõn dünya denizlerinde gururla
dalgalanmasõ ve ülkemizin tanõtõlmasõ sağlanacaktõr.
g) Yatlarõn Hudut Giriş Ve Çõkõş İşlemleri Bilgi İletişim Sistemi: Yatlarõn hudut giriş-çõkõş ve
liman işlemleri için bilgi iletişim ağõ kurulmalõdõr. Böyle bir sistemin planlamasõ yatçõlõk sektörü
tarafõndan yapõlmõştõr. Bu planlanan sistemde, ilgili tüm kamu kurumlarõ yasalardan doğan
yetkilerini kullanabilecek, bilgi ve belge toplama imkanlarõ olacaktõr. Sistem, Liman
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Başkanlõklarõ'nca yönetileceğinden, yatçõlar sadece Liman Başkanlõklarõ'na uğrayarak tüm
işlemlerini tamamlayacaktõr. Ortalama 2 milyon ABD dolarlõk bir yatõrõm gerektiren söz konusu
sistem, kamu kaynaklarõ kullanõlmadan yap-işlet-devret modeli ile yapõlabilir.
Bu sistemin kurulmasõ; Milli Güvenlik Kurulu ve Başbakanlõk Baş Müşavirliği Deniz ve Yat
Turizmi Yürütme Kurulunun 28.06.1995 tarihli toplantõsõnda aldõğõ karar doğrultusunda Liman
Başkanlarõmõzõ uluslararasõ standartlarda liman otoritesi haline de getirecektir.
h) Kõlavuz , Romorkör Ve Bağlama Ücretleri: Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafõndan hizmet
üretmeden tahsil edilen ücretler kaldõrõlmalõdõr.
KRUVAZİYER TURİZM
Dünya turizm olgusu içerisinde son yõllarda en büyük yükselme trendine sahip kruvaziyer
turizmde, Türkiye bu niteliklere sahip gemisi olmayan ülke konumundadõr. Buna rağmen
yabancõ bayraklõ gemiler ülke kõyõlarõnõ ve turistik yöreleri ziyaret etmekte, hatta Türkiye’yi
daha ciddi boyutlarda programlarõna almak istemektedirler. Ancak, bu gemilerin yanaşmalarõ
için gerekli alt yapõ ülkemiz kõyõlarõnda yok denecek kadar azdõr. TDİ ve TCDD tarafõndan
işletilen limanlar verdikleri hizmet ve uygulanan tarifeler açõsõndan uluslararasõ alanda rekabet
edecek düzeyde bulunmamaktadõr. TDİ’nin, bu gemilere vermediği ve vermek imkanõna sahip
olmadõğõ hizmetlerin bedelini almakta õsrar etmesi, pek çok gemi programlarõnõn iptal
edilmesine neden olmakta ve bu nedenle ülke turizmi olumsuz etkilenmektedir.
Kruvaziyer turizm yapan gemilerin yanaşabilmeleri gayesiyle, yanaşma yerlerinin, iskelelerin
ve bunlarla ilgili gerekli alt yapõnõn süratle tamamlanabilmesi için ülke kõyõlarõnda bu amaçlõ
fiziki plan süratle tamamlanmalõ ve bunlarõn yapõmõ, yap-işlet-devret modelinde veya diğer
alternatif işletme modelleriyle özel sektöre açõlmalõ ve bu yatõrõmlar teşvik edilmelidir. Yat
Limanlarõnõn bu amaçla yapacaklarõ yatõrõmlarõn hukuki ve bürokratik alt yapõsõ
oluşturulmalõdõr.
Ayrõca bu çalõşmalar sõrasõnda, gemi yolcularõnõn sosyal ihtiyaçlarõnõ karşõlamaya yönelik kõyõ
yapõlarõ inşaatõ için gerekli düzenlemeler yapõlmalõdõr
GÜNLÜK GEZİ TEKNELERİ
Turizm hareketinin yoğun olduğu bölgelerimizde balõkçõ tekneleri de dahil olmak üzere denize
elverişlilikleri dõşõnda hiç bir standarda tabi olmayan deniz araçlarõ ile yoğun bir biçimde
günlük deniz gezileri düzenlenmektedir. Bu teknelerde can ve mal güvenliği ile ilgili hiç bir
sistem mevcut olmadõğõ gibi, oluşturulmuş hiç bir meslek disiplini de yoktur. Günlük deniz
gezisi düzenleyen bu teknelerle ilgili olarak Turizm Bakanlõğõnca Denizcilik Müsteşarlõğõ ile
koordine edilerek bazõ düzenlemeler içeren genelgeler yayõnlanmõş ise de, yeterli bir
düzenleme gelmemiş, ve ülke çapõnda standardizasyon sağlanamamõştõr.
Turizm Bakanlõğõnca bu konuda yayõnlanan genelgeler doğrultusunda, ilgili kamu
personelinin, günlük deniz gezileri yapan işletmelerin, disipline edilmesi ve turizm hizmetleri
açõsõndan eğitilmeleri için, Turizm Bakanlõğõ ve Denizcilik Müsteşarlõğõ’nca ilgili sektör ve bizzat

125

http://ekutup.dpt.gov.tr/turizm/oik601.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu

bu işi meslek edinmiş kişilerin katõlõmõ ile mahallinde süratle eğitim amaçlõ toplantõlar
düzenlenmelidir.
Ayrõca, günlük deniz gezisi yapan teknelerin turizm politikalarõmõz açõsõndan vasõf, standart ve
nitelikleri belirlenmeli ve bu niteliklere sahip teknelere plaket verilerek, plaketi olmayan
teknelerin denize çõkõşlarõ önlenmelidir. Denizlerimizdeki bu hareketin uluslararasõ standartta
denetimi için Liman Başkanlõklarõnõn imkanlarõ uluslararasõ standartlara yükseltilmelidir.
SU SPORLARI
Ülkenin turizm yörelerinde turistik tesis önlerinde ve kõyõ kentlerinde eğlence ağõrlõklõ su
sporlarõ hõzla gelişmektedir. Bu alanda bir sektör disiplini ve gerekli denetim bulunmadõğõ için
ölüm olaylarõnõn yaşanmaya başladõğõ, tehlikeli bir ortam oluşmak üzeredir.
Örneğin, turizm amaçlarõ ile birleşen tüple dalma kurslarõ kõyõ kentlerimizde yaygõnlaşmaya
başlamõştõr. Ancak, ne bu kurslarõ düzenleyen kuruluşlarõn sistemlerinde, ne de kõyõ kentleri
sağlõk merkezlerinde basõnç odasõ yoktur. Bu konuda, Turizm Bakanlõğõ tarafõndan, ilgili kamu
kuruluşlarõ ve bazõ sektör temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda ''Turizm Amaçlõ Sportif
Faaliyet Yönetmeliği'' hazõrlanmõşsa da bu yönetmelik ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte
olmadõğõ gibi bir çok konuda Denizcilik Müsteşarlõğõ ve Liman Başkanlõklarõnõn görev ve
yetkileri ile çelişkiler içermektedir.
Nitekim Denizcilik Müsteşarlõğõ bu konuda ayrõ bir Talimatname yayõmlamõş ve böylece görev
ve yetki çatõşmasõ daha etkin bir hale gelmiştir.
Turizm ve spor amaçlõ bu oluşumdan vazgeçebilmek ve yasaklarla önleyebilmek mümkün
değildir. Deniz trafiği açõsõndan da tehlikeli bir boyut taşõmaya başlayan su sporlarõnõn sağlõklõ
bir yapõya kavuşturulmasõ, uygulamadaki aksaklõklarõn giderilmesi açõsõndan, söz konusu
yönetmeliğin sektörümüzün ve bizzat bu işi meslek edinmiş kişilerin görüşleri alõnarak Turizm
Bakanlõğõ ve Denizcilik Müsteşarlõğõ tarafõndan birlikte düzenlenmesi ve yürürlüğe konulmasõ
can ve mal güvenliği ve turizm açõsõndan büyük yararlar sağlayacaktõr.
AMATÖR YATÇILIK
Geniş bir amatör tabana dayanmayan profesyonellik başarõya ulaşamaz. Bu nedenle
Türkiye’de deniz sevgi ve bilincinin yerleştirilmesi ve denizlerden daha fazla ekonomik fayda
elde edilebilmesi için, amatör denizciliğin ve yatçõlõğõn gelişmesi sağlanmalõdõr. Bugün ülkede
amatör yatçõlõğõ engelleyen önemli bir faktör, Türk bayraklõ özel yatlardan beygir gücü
hesabõna göre alõnan yat vergileridir. Amatör yatçõlõk konusunda düzenlenen kurslar, amatör
denizciliğimizin gelişmesinde önemli katkõlar sağlamõştõr.
Yat yarõşlarõnõn ulusal ve uluslararasõ boyutlarda düzenlenmesi ve teşviki amatör yatçõlõğõ
geliştirecek, ülkenin deniz ve sularõna yayõlmasõnõ sağlayacak ve önemli bir tanõtõm unsuru
olacaktõr. Amatör yatçõlõğõn geliştirilmesi için, kõyõlarda yat ve yelken kulüplerinin kurulmasõ
teşvik edilmeli ve denizde hareket kabiliyetleri ağõrlõklõ olarak yelkene bağlõ ve spor amaçlõ
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yatlar vergiden muaf tutulmalõ, motor yatlardan ise sigorta poliçelerindeki değer üzerinden
vergi alõnmalõdõr.
Yat maliyetleri ve yatlarõn bakõm onarõm masraflarõ dikkate alõnarak, kişi başõ maliyetleri
azaltmak, bir yattan tatil ve spor amacõyla pek çok kişinin yararlanmasõnõ sağlamak amacõyla
yat kulüplerinin gelişmesi teşvik edilmeli ve devre mülk yat sistemi (çok sahipli yatlar)
kurulabilmelidir.
TANITIM
Ülkemiz Deniz Turizminin tanõtõmõ için yapõlan çalõşmalar bugüne kadar Turizm Bakanlõğõ
tarafõndan yönlendirilmiş ve Turizm Bakanlõğõnõn kõsõtlõ kaynaklarõ nedeni ile yeterli çalõşma
yapõlamamõştõr.
Tanõtõm Planlamasõ, Deniz Turizmi Birliği temsilcileri ve Turizm Bakanlõğõ tarafõndan beraberce
yapõlmalõdõr. Bu ortak çalõşma kõsõtlõ finansman kaynaklarõnõn etkin ve en faydalõ bir şekilde
kullanõlmasõnõ sağlayacaktõr.
Tanõtõm çalõşmalarõnõn finansmanõ için sektörün yarattõğõ fonlar kullanõlmalõdõr. Yat
İşletmelerinden alõnan harçlar ve Yat Kayõt belgesi-Transit Log satõşlarõndan elde edilen
girdinin bu amaçla kullanõlmasõ için yönetmelikte gerekli değişiklik sağlanmalõdõr.
DENİZDE CAN VE MAL KURTARMA
Kaza, tüm teknolojik ve bilimsel gelişmelere rağmen insan oğlu var olduğu sürece yaşamda
hep var olacaktõr. Bu nedenle kazaya kimsenin itirazõ yoktur. Ancak Türkiye, dünyanõn
"Kazadan sonra ne yaptõnõz?" sorusuna uluslararasõ standartlarda cevap vermek zorundadõr.
Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararasõ Sözleşmesi ile eki ve konferans kararlarõ 20.03.1985
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmiş ve 11.12.1988 tarihinde de “Türk
Arama ve Kurtarma Yönetmeliği” yürürlüğe girmişse de bu alanda bugüne kadar bir şey
yapõlamamõştõr.
Denizcilik
Müsteşarlõğõ’nca
bu
konuda
başlatõlan
çalõşmalarõn
tamamlanmasõnda yarar görülmektedir.
Denizde Can ve Mal Emniyetini sağlayacak donanõma, eğitilmiş personele ve araçlara sahip
tek kuruluş İçişleri bakanlõğõna bağlõ bir kurum olarak görev yapan Sahil Güvenlik
Komutanlõğõdõr.
İlgili birimler olarak, Denizcilik Müsteşarlõğõ, Deniz Polisi, Gümrük Teşkilatõ birimleri ile
koordineli çalõşacak ve tüm bu birimlerde mevcut ancak atõl durumda bulunan araçlarõ
kullanõlabilir duruma getirecek imkanlara sahip Sahil Güvenlik Komutanlõğõ, deniz uçaklarõ ve
helikopterler ile desteklenerek ve mevcut bot sayõlarõnõ artõrarak ülke kõyõlarõnda etkin bir
kontrol ve güvenlik ağõ oluşturabilecektir.
Halen büyük bir çoğunlukla kontrol dõşõnda bulunan kõyõlarõn denetlenmesi yat turizminin
gelişmesine olumlum olarak etki yapacaktõr.
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METEOROLOJİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalõşmalarõ, topladõğõ veriler ve tahminleri ile dünyanõn önde
gelen meteoroloji kuruluşlarõndandõr. Ancak meteoroloji bilgilerini yaymakta ve satmakta
yeterli olunmadõğõ ve Ege denizi kõyõlarõnda bile komşu ülke radyolarõnõn dinlendiği bir
gerçektir.
1996 yõlõnda Sektör, Ulaştõrma bakanlõğõ ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasõnda yapõlan
çalõşmalar sonucunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Turizm Bakanlõğõ arasõnda bir protokol
imzalanmõş ve Meteoroloji raporlarõnõn noktasal özellikleri de içerecek biçimde yat
limanlarõmõz telsiz vericilerinden Türkçe ve İngilizce olarak okunmasõ kararlaştõrõlmõştõr. Ancak
bu uygulama, yat limanlarõnda kullanõlan VHF telsizlerinin çõkõş güçlerinin artõrõlamamasõ
nedeniyle henüz başlatõlamamõştõr.
ÇEVRE
Tarih boyunca beyaz elbise giyen denizci, çevrenin dostu ve koruyucusu olmuşsa da sanayi
ve kent yaşamõ maalesef denizleri, çöplerinin ve atõklarõnõn deposu olarak görmüştür.
Temiz bir deniz, belki denizin ilk 100 metresini tatil ve yüzmek amacõyla kullanan insanlar için
bir keyif sorunudur. Ancak temiz deniz, balõkçõsõndan denizcisine kadar tüm deniz sektörünün
ekmeğidir. Bu nedenle denizcilik sektörü için temiz deniz yaşama şartõdõr.
Yat turizminde, yatlar içinde üretilen pis sularõn, sintine suyu ve katõ atõklarõn toplanmasõ
amacõyla Başbakanlõk, Denizcilik Müsteşarlõğõ, Deniz Ulaştõrmasõ Genel Müdürlüğü
başkanlõğõnda ilgili kamu kurumlarõnõn katõlõmõ ile yapõlan bir seri toplantõ sonunda 23.03.1990
tarih ve 1168 sayõ ile alõnan karar doğrultusunda, yat turizm sektörü bu kararda belirlenen
31.12.1991 tarihine kadar yatlarõn içersinde pis su toplanma tanklarõnõ yapmõşsa da, kõyõlarda
01.06.1993 tarihine kadar Çevre Müsteşarlõğõ’nca yapõlmasõna karar verilen kabul tesislerinin
hiç birisi yapõlamamõştõr.
Turizm Bakanlõğõ ve sektör işbirliğinde Haziran 1997 tarihinde işletmelere gönderilen bir yazõ
ile Türk ve yabancõ bayraklõ yatlarõn güvertelerinden atõk sularõn alõnmasõ için, 01.07.1997
tarihine kadar standart donanõmõn yaptõrõlmasõnõn gerektiği bildirilmiştir. Bu çalõşmalara
paralel olarak Muğla İli pilot bölge seçilmiş ve Turizm Bakanlõğõnca Muğla Valiliği Özel İdaresi
emrine kõyõ şehir ve beldelerimizde kabul tesisleri yapõlmasõ için kaynak aktarõlmõştõr. Bu
uygulamanõn tüm kõyõ kentlerimize yayõlmasõ ve mutlaka bu sistemin yüzer toplama sistemleri
ile desteklenmesi gereklidir.
Bu güzel gelişmeye rağmen kõyõlarda meydana gelebilecek bir deniz kazasõ sonucunda denize
yayõlan petrol vs. gibi kirleticilerin toplanmasõ konusunda kõyõ kentlerimizde yeterli sistemler
ve teşkilatlanma yoktur.
Ayrõca, kõyõ kentlerimizde ve turistik tesislerimizde oluşturulan biyolojik arõtma sistemlerinde
suyun deterjanõ arõtõlmadan, sulamada kullanmak yerine denize verilmesi, çevreyi korumak
adõna, yapõlmamasõ gereken bir iştir. Turizm Bakanlõğõnca 1995 yõlõnda valiliklere gönderilen
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yazõ ile marinalardaki satõş yerlerinde deniz kirliliğine neden olan deterjan tipi kimyasal
temizleyicilerin satõlmasõnõn önlenmesi istenilmiştir.
Belgesiz yat çekek yerlerinde yatlarõn bakõm ve onarõmõ sõrasõnda çevreyi kirletici nitelikteki
atõklarõn denize karõşmamasõ için bu yerlerde maksada uygun drenaj sistemlerinin bulunmasõ
konusunda Denizcilik Müsteşarlõğõ çalõşmalarõnõn süratle tamamlanmasõ yararlõ olacaktõr.
Yat limanlarõ fiziki plan çalõşmalarõnda, yeni yapõlacak yat limanlarõnõn çevreye duyarlõ, koruma
ve kullanma dengesi içersinde yapõlaşmasõ sağlanmalõdõr.
Ancak günümüzde bazõ sivil toplum örgütleri, Çevre Bakanlõğõ ve Doğal ve Tarihi Varlõklarõ
Koruma Kurullarõ, genelde birbirinden habersiz ve bağõmsõz bir biçimde kõyõlarõmõzda çeşitli
isimler altõnda koruma kullanma dengesi gözetmeksizin ve sadece yasaklama amacõna yönelik
koruma bölgeleri oluşturmakta ve kõyõdan başka bir alanda yapõlmasõ mümkün olmayan yat
limanõ yatõrõmlarõnõn yapõlmasõ imkansõz bir hale gelmektedir.
Yatlar içinde üretilen, pis su, sintine suyu ve katõ atõklarõn toplanmasõ için yüzer ve sabit kabul
tesisleri yapõlmasõ konusunda Çevre Bakanlõğõ, Turizm Bakanlõğõ, Denizcilik Müsteşarlõğõ ve
sektör ile işbirliği yapõlmalõdõr.
Yat limanlarõnda satõşa sunulacak ve yatlarda kullanõlacak doğaya saygõlõ deterjan üretimi ve
ithali teşvik edilmeli ve bu nitelikteki deterjan kutularõ üzerine ilgili kuruluşça doğaya saygõ
anlamõnõ taşõyan damga basõlmasõ veya bandrol yapõştõrõlmasõ sağlanmalõdõr. Ayrõca bu
nitelikteki deterjanõn tüm kõyõ kentlerinde de satõşõ ve kullanõmõ zorunlu hale getirilmelidir.
Deniz kazalarõ sonucunda meydana gelebilecek petrol ve diğer kirletici unsurlarõn deniz ve
kõyõlara yayõlmasõnõ önlemek, muhtemel yangõnlarõ söndürebilmek ve en önemlisi bu tip
kazalara zamanõnda ve bilinçli bir biçimde müdahale edebilmek için gerekli tedbirler alõnmalõ,
bu konuda görevli personelin ve halkõn eğitimi sağlanmalõ ve sivil toplum örgütleri ile yetki ve
sorumluluk içeren işbirliği kurulmalõdõr.
CEZA UYGULAMALARI
2872 sayõlõ Çevre Kanunu hükümleri gereğince, pis sularõnõ denize döken yatlara denizi
kirlettikleri gerekçesi ile para cezasõ uygulanmaktadõr. Sahil Güvenlik Botlarõ veya uçaklarla
havadan yapõlan denetimlerde pis sularõnõ döktüğü tespit edilen yata Sahil Güvenlik Botlarõ
tarafõndan 360.000.000.TL. ceza kesilmekte ve kaptandan cezayõ ödemesi veya teminat
göstermesi istenmektedir. Turizm sektöründe böyle bir uygulama bir yõldõr tatil özlemi çeken
pek çok insanõ sõkõntõya sokmaktadõr. Ayrõca, sektörün cezalar dõşõnda ciddi tazminatlar
ödemesine, turizm politikalarõmõzõn ciddi zararlar görmesine neden olmaktadõr. Bugün tüm
insanlõk denizin kirletilmesine kesin biçimde karşõdõr ve denizi kirleten herkes hatasõnõn
bedelini ödemek zorundadõr.
Yukarõda açõkladõğõmõz, pis su toplama tesislerinin yapõlmasõnõn hõzlandõrõlmasõ ve bu tesisler
yapõlõncaya kadar pis sularõn dökülebileceği açõk deniz şartlarõnõn ve koordinatlarõ kamu sektör
işbirliğinde belirlenerek, uluslararasõ yatçõlõk dünyasõna duyurulmasõ yararlõ olacaktõr .
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Yasalara aykõrõ davrananlar cezalarõnõ ödemek zorundadõr. Ancak cezanõn tahsili için yatõn
bağlanmasõ, bu nedenle programlarõ iptal edilen ve bu konuda hiç bir suçu olmayan yolcular
açõsõndan kabul edilebilir bir uygulama değildir. Verilen para cezasõ ilgili kurumca yat
bağlanmadan ve gerektiğinde Amme Alacaklarõnõn Tahsili Hakkõndaki Kanun hükümleri
kapsamõnda tahsil edilmelidir.
BALIK ÇİFTLİKLERİ
Türkiye kõyõlarõnda kültür balõkçõlõğõ hõzla gelişmeye başlamõş, yõllõk balõk üretimi 3.000 tonu
aşmõş ve ülkemize önemli bir döviz kaynağõ yaratõlmõştõr. 1380 sayõlõ Su Ürünleri Kanunu’nun
13’ncü maddesi uyarõnca, denizde su ürünleri yetiştiriciliği yapacak kişi ve kuruluşlarõn plan ve
projeleri, Tarõm ve Köy İşleri Bakanlõğõ’nca incelenerek Sağlõk, seyrüsefer, ülke ekonomisi için
teknik ve ilmi bakõmdan bir sakõnca yoksa, Denizcilik Müsteşarlõğõ’nõn da görüşü alõnarak izin
verilmektedir. Her yeni oluşum gibi, bu sektörde de ülke çapõnda bir birlik sağlanamadõğõnõ
söylemek mümkündür. Tarõm Bakanlõğõ, Turizm Bakanlõğõ , Denizcilik Müsteşarlõğõ ve ilgili
diğer kamu kurumlarõnõn katõlõmõ ile bu alanda fiziki plan çalõşmalarõna başlanmõştõr. Yat
trafiğinin ve balõk çiftliklerinin iyi planlanmasõ, mevcut sorunlara çözüm getirecektir.
Bu konudaki fiziki planlama süratle tamamlanmalõ, kaçak balõk çiftlikleri planlanmõş alanlara
kaydõrõlarak yasallaştõrõlmalõ veya kapatõlmalõ, yasal çiftlikler denizcilik kurallarõna göre
õşõklandõrõlmalõ ve bunlar kõsa sürede seyir ve hidrografi haritalarõna işlenmeli ve özellikle kõyõ
balõk çiftlikleri yerine açõk deniz ve kara havuzlarõnda yapõlacak balõk yetiştiriciliği teşvik
edilmelidir.
YAT İNŞAATI
Yat turizmindeki gelişmeler Bodrum, Tuzla ve Karadeniz kõyõlarõnda, genellikle geleneksel
yöntemlerle yapõlan ahşap yat inşaatõnõ ve buna bağlõ yan sektörü etkilemiş ve bu alandaki
gelişmelerle Türkiye, Avrupa ve Amerika’ya yat ihraç eder bir ülke konumuna gelmiştir. Ancak
bu geleneksel tersaneler sipariş sõrasõnda peşin ödenen meblağ için siparişi veren kişi veya
şirkete teminat gösterememekte ve ülke bankacõlõk sistemi böyle bir teminat vermediğinden
sipariş iptal edilmektedir.
Yurt dõşõna ihraç edilmek koşuluyla yat inşaatlarõnda, hazine veya bankalarca sipariş
bedelinin, anlaşma şartlarõnda teminatõ verecek bankaya yatõrõlmasõ ve bu bankaca, yat
inşaatõ kontrol edilerek, yapõlan iş kadar kõsmõ için tersaneye ödenmesi yolunda gerekli
düzenleme süratle yapõldõğõnda, hem banka teminatõnõ garantiye almõş olacak hem de sipariş
sahibi, işinin banka denetiminde yapõldõğõnõ görecek ve Türkiye önemli bir ihracat kaynağõna
sahip olacaktõr.
EĞİTİM
Yat turizmi alanõnda çalõşan veya ihtiyaç duyulan personeli eğitmek üzere hiç bir eğitim
kurumu mevcut değildir. Turizm eğitimi veren kurumlarda yat turizminin de eğitim kapsamõ
içersine alõnmasõnõn yararlõ olacağõ kanõsõndayõz.
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Turizm Meslek Yüksek Okullarõnda ve Turizmle ilgili eğitim veren İşletmecilik Fakültelerinde
Yat Turizmi ile ilgili teorik eğitim verilmeli ve öğrencilere pratik olarak Yat Limanlarõnda veya
yat İşletme şirketlerinde staj yapma seçeneği sağlanmalõdõr.
Yat inşaatõnõn geliştirilmesi amacõyla geleneksel yapõ ile modern teknolojinin birleştirilmesi ve
yat ve yat limanlarõnda çalõşacak mürettebat (personel) yetiştirilmesi için Bodrum'da Yat
İnşaatõ ve Mürettebatõ okulu açõlmalõdõr.
Böyle bir okul açõlmasõ için Yüksek Planlama Kurulu’nun 1991 tarihinde almõş olduğu bir karar
mevcuttur ve ayrõca söz konusu öneri VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ’nda da yer almõştõr.
Projeler bölümünde önerilen Bandõrma vapuru bir okul gemisi olarak, bu amaçlara ve Atatürk
ilke ve prensiplerinin denizlerde yaşatõlmasõna hizmet edebilir.
Dünya denizlerinde daimi dolaşacak ve ülke gençlerini denizci olarak eğitecek yelken direkli
bir eğitim gemisi yapõmõ sektör tarafõndan Bodrum’da başlatõlmõştõr.
TEŞVİKLER
Sektör için yürürlükte bulunan teşvik sistemlerinin 1991 yõlõndan sonra finans ve bürokratik
işlemler nedeniyle işlerliğini yitirdiği düşünülmektedir. Bu nedenlerle teşvik sisteminin Yat
turizm sektörü için bir bütün olarak ele alõnmasõ sektör ve kamu işbirliğinde sektörün
uluslararasõ rekabet gücünü arttõracak biçimde yeniden düzenlenmesi gereklidir.
Yabancõ Kaynaklõ Kredi Temini: Sektör yatõrõmlarõnõn ihtiyacõ olan kredilerin ihtiyaç sahibi
tarafõndan temini ve temin edilen kredilerin şartõ olan teminatlarõn Hazine Müsteşarlõğõ’nca
sağlanmasõ yararlõ olacaktõr. Yabancõ kaynaklõ kredilerin Hazine tarafõndan teminat altõna
alõnmasõ, sektörün ucuz kredi bulmasõna imkan sağlayacaktõr. Sektörün temin ettiği krediyi
yerinde kullanmamasõ ve ödememesi halinde, Hazinenin uğrayabileceği zararlarõn telafisi
önemli bir konudur. Bunun için Hazine tarafõndan teminat altõna alõnan krediler, Hazinece
belirlenen bankalarda bloke edierek yatõrõm süresince Hazine, Turizm Bakanlõğõ ve sektör
işbirliğinde kontrollü bir biçimde kullandõrõlabilir. Böyle bir uygulama krediyi veren müesseseyi
de koruyacaktõr.
Turizm işletmeleri ihracatçõ sayõlmalõdõr. 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Yasasõnõn 13'ncü
maddesinin 3 fõkrasõ "Belgeli işletmelerden Bakanlar Kurulunca her yõl belirlenen döviz
miktarõnõ sağlayanlar ihracatçõ sayõlõr." açõk hükmü bugüne kadar uygulamaya konulmamõştõr.
Yat turizm sektöründe işletme giderleri içinde yatõn denizdeki hareketini sağlayan yakõt çok
ciddi bir yer tutmakta ve maliyetleri etkilemektedir. Bu sektördeki en yakõn rakibimiz
Yunanistan, Yunan bayraklõ ticari yatlarla yabancõ bayraklõ özel yatlara transit yakõt vermekte
(Litresi 30 Cent), bu nedenle de Yunan bayraklõ ticari yatlar sektörde önemli bir avantaj
sağlamaktadõr. Bu nedenlerle; ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlayan Türk Bayraklõ Ticari
Yatlara (Özellikle Türkiye'de inşa edilmiş yatlar, Bodrum Guletleri ) transit yakõt verilmesi
büyük yararlar sağlayacaktõr.
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Bir yatõn yõl içersindeki programõna ve motor gücüne göre tüketeceği yakõt miktarõnõ sektör
kuruluşlarõ net biçimde hesaplayabilir durumdadõr. Transit yakõt verilmesinde sektör
kuruluşlarõnõn belirlemelerine uygun biçimde kota sisteminin uygulanmasõ kötü amaçlõ
kullanõmlarõ da önleyebilecektir.
II. BÖLÜM: ORTA VADEDE YAPILMASI GEREKLİ İŞLER
ULUSLARARASI AÇILIM:
a) Avrupa Birliği ve GATTS
1983 yõlõnda tüm dünya bayraklarõna karasularõnda çalõşma izni veren Türkiye’nin bu açõlõmõna
paralel olarak özel ve ticari yatlarõn Akdeniz’de ve Avrupa Birliği ülkeleri karasularõnda GATTS
kurallarõ çerçevesinde serbest dolaşõmlarõna izin verilmesi konusunda gerekli girişim Dõş İşleri,
Turizm Bakanlõğõ ve Denizcilik Müsteşarlõğõ tarafõndan başlatõlmalõdõr.
b) Akdeniz Gezi Eğlence Amaçlõ Deniz Araçlarõ Sözleşmesi
2000 yõlõnõn Ocak ayõnda Monaco’da Akdeniz Ülkeleri arasõnda düzenlenen bir toplantõda,
Barcelona Sözleşmesi paralelinde Akdeniz’de Gezi ve Eylence Amaçlõ Deniz Araçlarõnõn
Seyrüseferine ilişkin bir anlaşma taslağõ hazõrlanmõştõr. Bu taslak son bir kez daha Akdeniz
ülkeleri tarafõndan değerlendirilecek ve 2000 yõlõnõn Kasõm ayõnda Hükümetler nezdinde
imzaya açõlacaktõr.
Bu toplantõya sektörü temsilen Deniz Ticaret Odasõ ve Maryat katõlmõş ve Türk tarafõ istekleri
kabul edilmiştir. Ayrõca merkezi Bodrum olan “Akdeniz Deniz Turizmi Birliği” önerisi gündeme
getirilmiştir.Böyle bir birliğin kurulmasõ ve merkezinin Bodrum veya Marmaris olmasõ ülkeye
önemli bir prestij sağlayacaktõr.
c) Yunanistan ve Türkiye İyi İlişkileri
Yunanistan ve Türkiye arasõnda başlayan iyi ilişkiler kapsamõnda Bodrum’da yapõlan müşterek
bir toplantõda, Ege Denizinde yatlarõn serbest dolaşõmõ gündeme gelmiş ve öneri Yunan
Yatçõlarõnca kabul edilmiştir. Burada serbest dolaşõmdan amaç ticari ve özel yatlarõn Türkiye
veya Yunanistan’da birden fazla liman ve adaya uğrayabilmesidir. Bu imkan karşõlõklõ olarak
dünya pazarõna yatla Türkiye ve Yunanistanõ gezme olanağõ sağlayarak talebin artmasõna
neden olacaktõr.
Londra ve Düsseldorf yat fuarlarõnda Yunanistan ve Türk yatlarõnda bu amaçlõ yat turu
satõşlarõnda ciddi talep artõşlarõ gözlenmiştir.
d) Karadeniz Ekonomik İşbirliği (Tuna/Ren Kanalõ Ve Karadeniz)
Türk turizm sektörü, zaman zaman ülke içi nedenlerden ve uluslararasõ rekabet koşullarõndan
kaynaklanan dar boğazlar yaşamaktadõr. Bu krizleri daha iyi şartlarda aşmanõn bir yolu
sektörün uluslararasõ yatõrõm ve işletmeciliğe açõlmasõnõn sağlanmasõ olacaktõr.
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Tuna/Ren Kanalõ Baltõk denizini, Avrupa’nõn ortasõndan su yolu ile Karadeniz’e ve İstanbul’a
bağlamõştõr. 8.000 Mil uzunluğunda olan Amsterdam-İstanbul mesafesi Tuna-Ren nehir yolu
ile 3.000 Mile inmiştir. Böylece Kuzey Denizine kõyõsõ olan ülkelerin (Finlandiya, İsveç, Norveç,
Danimarka, Almanya, Hollanda, Belçika) yatlarõ kõsa yoldan Karadeniz’e ve dolayõsõ ile ülkemiz
kõyõlarõna ulaşma şansõna sahip olmuşlardõr. Bu yeni su yolu ile ilgili çalõşma devletler
nezdinde ele alõnacak bir politika olarak Dõşişleri Bakanlõğõ listesine alõnmalõdõr.
Tuna/Ren Kanalõ ile bu su yoluna egemen ülkeler Türkiye tarafõndan bir toplantõya davet
edilerek, bu su yolunda yatlar için geçiş güvenliği ve statüsü belirlenerek dünya yatçõlarõna
duyurulmalõdõr.
e) Arnavutluk Ve Adriyatik Kõyõlarõ
Adriyatik ve Arnavutluk kõyõlarõ, Avrupa’dan Akdeniz’in sõcak sularõna inen yatlar için önemli
bir geçiş noktasõdõr. Adriyatik kõyõlarõnda 16.000 yat bağlama kapasitesinde marinalar
mevcuttur.
Bu bölgede daha önce yaşanan sõcak ortamdan kaçan yatlar bölgeye huzur ve güvenin geri
gelmiş olmasõ nedeni ile büyük çapta dönüş yapmõşlarsa da bölge cazibesini geçici olarak
yitirmiştir. Ülkemiz yat turizmi için şans anlamõna gelecek bu geçici durumdan faydalanmak
için her türlü çaba acil olarak gösterilmelidir.
Arnavutluk kõyõlarõnda ise uluslararasõ standartlarda bir yat limanõ mevcut değildir, bir kaç
balõkçõ barõnağõnda yatlara hizmet üretilmektedir.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde, Türk yatõrõmcõlarõnõn Arnavutluk kõyõlarõnda
bulunan bu barõnaklarda yat limanõ işletmeciliği yapmalarõ konusunda gerekli uluslararasõ
işbirliği sağlanmalõdõr.
III. BÖLÜM: PROJELER
BANDIRMA VAPURU
Atatürk’ü 19 Mayõs 1919 tarihinde Samsun’a çõkartan ve tarihte önemli bir yeri bulunan
Bandõrma Vapuru korunamamõş ve yok olmuştur.
Türk tersane ve işçileri Bandõrma Vapuru’nu yeniden inşa edecek bilgi ve beceriye sahiptir.
Bandõrma Vapuru, yeniden, aslõna sadõk kalõnarak inşa edilmeli ve yat mürettebatõ için bir okul
gemisi olarak yaşatõlmalõdõr.
23 Nisan Çocuk Şenliğine katõlan yabancõ çocuklar, gençlik dönemlerinde Bandõrma Vapuru’na
yeniden davet edilerek, çocukluk dönemlerinde kurulan sõcak ilişkinin devamõ ve yaşatõlmasõ
da sağlanarak önemli bir tanõtõm olanağõ da yaratõlmõş olacaktõr.

133

http://ekutup.dpt.gov.tr/turizm/oik601.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DENİZ TURİZMİ BİRLİK KANUNU
5590 sayõlõ Meslek Odalarõ Kanununda öngörülen ve Odalar bünyesinde kurulan meslek
komiteleri hükmü şahsiyete ve bağõmsõz bir bütçeye sahip olmadõğõndan ve Dernekler Kanunu
statüsünde örgütlenen sektör kuruluşlarõ ise bu kanunun yapõsõndan doğan sõkõntõlarla,
uluslararasõ meslek kuruluşlarõna katõlamamaktadõr.
Sektörün uluslararasõ alanda söz sahibi olabilmesi için, uluslararasõ standartlarda meslek
kuruluşunda örgütlenmesi sağlanarak, uluslararasõ meslek kuruluşlarõna üye olmasõ,
toplantõlara katõlmasõ ve bu kuruluşlarõn yönetimlerinde görev almalarõ sağlanmalõdõr. Bu
amaçla Turizm Bakanlõğõ tarafõndan hazõrlanan Deniz Turizmi Birliği Kanunu’nun yürürlüğe
girmesi, sektörün ülke içinde ve ülke dõşõnda rekabet gücünü artõracak ve meslek disiplinini
sağlayacaktõr.
DENİZ TURİZMİ GELİŞTİRME VAKFI
Yat Turizmi Yönetmeliği hükümlerine göre, yat turizmi alt yapõ hizmetlerine katõlma payõ
olarak, sektörden yõlda yaklaşõk 2 Milyon dolar toplanmakta ve bu para Turizmi Geliştirme
Fonu’na yatõrõlmaktadõr. 2634 sayõlõ yasa hükümlerine göre kurulan Turizmi Geliştirme Fonu,
fon gelirleri arasõnda yer almayan bu kaynaktan, fon yasa ve yönetmelik hükümlerine göre de
yat turizmi alt yapõsõ için harcama yapamamaktadõr.
Yat Yönetmeliğinde yapõlacak değişiklik ile sektörden toplanan alt yapõ hizmetlerine katõlma
paylarõnõn sektör ve kamu işbirliğinde kurulacak, Deniz Turizmi Geliştirme Vakfõ’nda
toplanmasõ ve alt yapõ hizmetlerinin bu vakõf tarafõndan yapõlarak işletilmesi büyük yarar
sağlayacak ve sektör kamuya yük olmadan, kendi alt yapõsõnõ devletin denetim ve
gözetiminde yaparak işletecektir.
DÜNYA KRALLARI YAT YARIŞLARI
2000 yõlõnõ karşõlamaya hazõrlanan dünyamõz, bu tarihe 1000'li yõllardan geçerek gelmiştir.
1000'li yõllar medeniyet ve dinlerin Anadolu'dan dünyaya yayõldõğõ yõllar olup, İstanbul bu
yõllarda imparatorlar şehri olarak görev yapmõştõr. İşte bu nedenlerle ve Anadolunun
günümüz medeniyetlerinin ve dinlerin doğmasõnda üstlendiği görevleri bir kez daha dünyaya
anlatabilmek amacõyla, İstanbul'un tarihteki fonksiyonlarõna yaraşõr bir Dünya Krallarõ Yat
Yarõşõ düzenlenmeli, kral ve benzeri ünvana sahip kişiler ve yatlarõ bu yarõşa davet edilmelidir.
ANADOLU SÖRF VE YELKEN YARIŞLARI
a) Bodrum-Datça-Bozburun Windsörf Yarõşõ
Dünyada hõzla gelişen spor ve turizm faktörünü bir arada taşõyan sörfçüler, rüzgar ve suyun
birleştiği bölgelerde odaklanõrlar. Ege denizinde, Yunan adalarõ ile iç içe yaşanan Datça
Yarõmadasõ geri kalmõş bir yöredir. Bu yöre iklim ve rüzgar yapõsõ bakõmõndan dünya sörfçüleri
için çok önemli bir merkez olma niteliğine sahiptir. Bu nedenlerle; Bodrum’dan başlayõp,
Datça yarõmadasõndaki birbirinden güzel koylarõ da içersine alacak uluslararasõ bir sörf rallisi,
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bu yöreye büyük bir canlõlõk getirerek, yörenin sörfçüler için vazgeçilemez özelliklerini dünya
sörfçülerine tanõtacaktõr.
Bu sörf rallisine Yunanistan’la olan münasebetleri ve Hükümetlerin barõşçõ tutumlarõnõ da
sergilemek amacõyla İstanköy, Simi gibi adalar da dahil edilebilir.
b) Anadolu Yelken ve Windsörf Yarõşlarõ
Anadolu’da windsörf yarõşõ olur mu. Dünyada windsörf sporu ve olgusu özellikle Avrupa’da
yeterli rüzgar ve su birleşimi bulunamadõğõndan artõk kapalõ yüzme havuzlarõnda yapõlmaya
başlanmõştõr. Bu kapalõ alanlarda suni biçimde oluşturulan rüzgar ve su kaynaklarõnda dünya
şampiyonalarõ düzenlenmektedir.
1995 yõlõnda Türkiye Açõk Deniz Yarõş Kulübü, Yelken Federasyonu ve sektör işbirliğinde GAP
baraj gölünde windsörf ve yelken yarõşõ düzenlenmiş ve büyük ilgi görmüştür.
Bir hafta veya 10 günlük bir program içersinde, GAP baraj gölünde, Van gölünde ve
çevredeki diğer baraj göllerinde, bir bütün olarak düzenlenecek bir sörf rallisi, deniz sevgisi
ve turizmin Anadolu’ya yayõlmasõnda önemli bir rol oynayacaktõr.
SEKTÖR TARAFINDAN DÜZENLENEN YAT RALLİLERİ
a) Bodrum Cup
10 yõldõr Bodrum’da ahşap yatlar arasõnda düzenlenen ralliye yüzden fazla Türk ve yabancõ
bayraklõ yat katõlmaktadõr. Türkiye’de inşa edilen ahşap yatlarõn, yat turizmi sektörünün ve
ülkenin tanõtõmõnda büyük katkõsõ olan bu organizasyon, her yõl Ekim ayõnõn ikinci haftasõnda
gerçekleştirilmektedir.
b) Doğu Akdeniz Yat Rallisi
Cumhurbaşkanlõğõ himayesinde, yelkenli tekneler arasõnda sektör tarafõndan düzenlenen bu
ralli, 1989 yõlõndan beri Nisan ayõnõn son haftalarõnda düzenlenmekte ve 1.600 deniz milik bir
rotada İstanbul’dan Mõsõr’a kadar KKTC, Suriye, Lübnan, İsrail liman ve marinalarõna
uğramaktadõr.
24 Nisan 2000’de İstanbul Ataköy Marinadan start alan bu ralliye 17 ayrõ ülke bayrağõ taşõyan
110 yat katõlmaktadõr. Ralli, İskenderun kõyõlarõnda Türk karasularõnõ terk ederek Mõsõr, Suriye,
İsrail kõyõ ve limanlarõnda devam ederek Mõsõr’da sona erecektir.
c) Karadeniz Yat Rallisi (KAYRA)
Cumhurbaşkanlõğõ himayesinde Maryat ve yerel belediyeler işbirliğinde, 1999 yõlõnda 3’ncüsü
gerçekleştirilen bu organizasyon, 2 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul Ataköy Marina’dan start
alarak Bulgaristan Romanya Tuna Nehrine kõsmen girerek tüm Karadeniz kõyõlarõnõ dolaştõktan
sonra Hopa’dan Türk karasularõna girmiş ve Ataköyde sona ermiştir.
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20 ülkeden 100’ün üzerinde yatõn müracaatõna rağmen Karadeniz kõyõlarõmõzda yat limanõ
olmamasõ ve yararlanõlan mevcut balõkçõ barõnaklarõnõn kapasitelerinin ortalama 40 yat
çivarõnda olmasõ nedeniyle ralliye katõlacak yat sayõsõ 40’la sõnõrlandõrõlmõştõr.
Karadeniz Yat Rallisi KAYRA, yat turizmini Karadeniz kõyõlarõmõza taşõyacak ve Karadeniz’i tüm
dünyaya tanõtacak önemli bir görev üslenmiştir.
d) Marmara Yat Rallisi (MAYRA)
10-21 Ağustos 1999 tarihleri arasõnda Ataköy marina ve sektör tarafõndan bu yõl ikincisi
düzenlenen MAYRA’nõn amacõ Türk insanõna denizi sevdirmek ve dünya yatçõlarõna ülkemizi ve
Marmara kõyõlarõnõ tanõtmaktõr.
e) Marmaris Yat Haftasõ
Marmaris yat kulübü ve sektör işbirliğinde bu yõl onbirincisi 07/14 Mayõs 1999 tarihleri
arasõnda 18’ncisi düzenlenen MARMARİS YAT HAFTASI’NA 30 yabancõ yat işletmesi ve 45
yabancõ bayraklõ yat katõlmaktadõr. Bu yõl Bodrum Yat Kulübü de haftaya katõlacak ve hafta
sonunda yabancõ yat işletmeleri Bodrum’da 2 gün misafir edilecektir.
Marmaris Yat Haftasõnõn amacõ Türkiye ve Türk yatçõlõğõnõ yabancõ işletmelere tanõtmak ve
pazarlama çalõşmalarõna katkõda bulunmaktõr.
f) Yat Fuarlarõ
Son birkaç yõldõr İstanbul’da düzenlenen yat fuarlarõ (Boat Show) ülke yat turizmi ile amatör
yatçõlõğa yeni boyutlar kazandõracak niteliktedir. Bu fuarlara Avrupalõ yat yapõm firmalarõ ve
yat işletmecilerinin yanõ sõra Türk yat yapõmcõlarõ ve sektörün yan küçük sanayi işletmeleri ve
yat işletmeleri katõlmaktadõr.
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