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Ö N S Ö Z

Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının 
planlı bir şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma planlarının 
Devlet Planlama Teşkilâtı’nca yanılacağını 41 ve 129 uncu madde
lerinde öngörmüş bulunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, "Devlet 
Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkmdaki 91 sayılı kanun" 
yürürlüce konulmuş ve Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planları ile yıllık programları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş. Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışma
ları çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlan
masında olduğu gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük gereğince "özel İhti
sas Komisyonları" kurulmuştur.

özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal sektör
lerde, ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak,araş
tırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu 
ile Devlet Planlama Teşkilâtına, Kalkınma Plânı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin kat
kısını sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek 
üzere kurulmuşlardır.

Bu kez özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını 
yaptıkları süre; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plsnlasının hazırlanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi 
ile konulardaki uzlaşma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuş
tur .

özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5*1976 tarih 
DPT-1160 snyılı genelge ile başlatılmışlardır.



özel ihtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; 
ilgili tüzük gerekince konularının uzmanı olan, temsil ettik
leri kuruluşların görünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sasıyabilecek 
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyonların ra
portörlüklerini ise genellikle Devlet Planlama Teşkilâtı uz
manları yürütmüşlerdir.

îzel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
saflanabilmesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtınca bir 
"çalışma müdeli” hazırlanmış ve bütün komisyonlardan olanak
lar ölçüsünde bu modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal 
olarak sektörlerinin niteliklerine göre bu modele bağlı kalmış
lar ancak gerekli durumlarda bazı değişiklikler yapmak zorunda 
kalmışlardır.

Bilindifi gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânları, "aşamalı 
planlama" yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. "Uç aşamalı 
Planlama" olarak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle 
şu çalışmaları içermektedir.

özel ihtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırla
dıkları raporlar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde 
yararlanılan belgeler olmakla birlikte, özellikle ikinci aşama
da (sektör incelemeleri aşamasında) daha büyük önem ve ağırlık 
taşımaktan rlar.

özel ihtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun 
ve buna baflı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüfgibi, 
komisyonlara katılan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak 
ve açıklıkla belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen 
ve taştışılan konulardaki her türlü görüş ve önerilere (kişisel 
görüşler de dahil) raporlarda yer verilmiştir.

•/*



îlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için 
önemli birer bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, özel İhtisas 
Komisyonları raporlarından, temel belgeler olarak yararlanılıp 
hazırlanacak Dördüncü Eeş Yıllık Kalkınma Plânının Ülkemizin 
temel sorunları olma niteliklerini sürdüregelen; istihdam,lıızlı 
sanayileşme, dış ödemeler dengesi, gelirin daha iyi darılımı, 
bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç tasarrufların artırıl
ması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal güvenlimin 
yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve düzenli 
yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak saflanması konu
larında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, .Devlet Plânlama Teşkilâtı, olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.
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MÜSTEPARI 
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T U R î Z M 

I. PLANLI DÖNEMDE GELİŞMELER :

Planlı dönemdeki gelişmeleri son iki plan dönemi itiba
riyle ele aldığımızda, 1968'den bu yana Türkiye'ye giren ya
bancılar dağılımı içinde turizm talebi aşağıdaki görünümü ar- 
zetmektedir :

(Tablo : 1)

YILLAR
Toplam
Yabancı
Girişleri

Değişme
Oranı
W

Turizm
Amaçlı
Girişler

Değişme
Oranı
W

Konak
layan
lar

Değişme
Oranı
W

1968 602 996 - 542 089 - 374 929 -
69 694 229 15,1 626 398 15,6 424 037 13,1
70 724 784 4,4 652 647 4,2 434 315 2,4
71 926 019 27,8 840 535 28,8 479 104 10,3
72 953 419 3,0 920 852 9,6 540 861 12,9
73 1 338 206 40,4 1 313 260 42,6 751 073 38,9
74 1 031 671 - 22,9 1 001 947 - 23,7 632 469 - 15,8

Ortalama : 11,3 Ortalama : 12,9 Ortalama : 10,3

KAYNAK : Devlet İstatistik 
1968 - 1974

Enstitüsü, "Turizm İstat ist ikleri",



Elde edilen gelirler ise, şu şekilde bir dağılım göster

mektedir :

(Tablo : 2) (IMF Anlayışıyla
Milyon Dolar)

YILLAR TURİZM GELİRİ DEĞİŞME ORANI ($)

1968 24,1 —

69 36, 6 51,9
70 51,6 41,0
71 62,9 21,9
72 103,7 64,9

73 171,5 65,4
74 193,7 12,9
75 200,9 3,7

Ortalama : 37,4

KAYNAK : Maliye Bakanlığı,

Yurtdışma çıkan vatandaşların sayıları ve çıkış amaç

larına göre dağılımı aşağıdadır :

(Tablo : 3)

YILLAR TURİZM HAC ÇALIŞMA işçi DİĞER TOPLAM

1968 59 135 29 890 1 617 70 843 24 964 186 449
69 75 83i 30 147 1 682 138 872 23 885 270 417
70 97 840 49 676 1 697 344 911 21 868 515 992
71 84 088 12 490 3 328 421 896 37 984 559 786
72 85 802 33 011 1 146 663 520 19 156 802 635

73 115 282 37 882 2 663 773 951 13 963 943 741
74 193 666 17 086 - 782 371 18 321 1 OU 444

KAYNAK : Devlet İstatistik Enstitüsü, "Turizm İstatistikleri". 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı.



Dağılıma yüzde büyüklükler itibariyle baktığımızda, tu

rizm amaçlı çıkışların yeri daha belirgin olarak görülür :

(Tablo : 3 A) (£ Büyüklük)

YILLAR TURİZM HAC ÇALIŞMA İŞÇİ DİĞER TOPLAM

1968 31,7 16,0 0,9 38,0 13, 4- 100,0
69 28,0 11, 2 0,6 51,4 8,8 100,0
70 19,0 9,6 0,3 66,8 4,3 100,0
71 15,0 2, 2 0,6 75,4 6,8 100,0
72 10,7 4,1 o,ı 82,7 2,4 100,0

73 12,2 4,0 0,3 82,0 1,5 100,0
74 19,1 1,7 - 77,4 1,8 100,0

Aynı yıllarda turizm ve dış seyahat giderleri yanısıra, 

gelir-gider dengesine bakıldığında;

(Tablo : 4) (IMF Anlayışıyla
Milyon Dolar)

YILLAR GİDERLER DEĞİŞME ORANI (#) GELİR - GİDER 
DENGESİ

1968 33,4 _ ~ 9,3
669 42,2 26,3 - 5,6

70 47,7 13,0 3,9
71 42,2 - 11,5 20,7
72 59,3 40,5 44,4

73 93,0 56,8 78, 5
74 151,8 63,2 41,9
75 154,9 2,0 46,0

Ortalama ; 27,2

KAYNAK : Maliye Bakanlığı,



Kamu sektörü taralından yapılan turizm yatırımları, 
Tablo 5'deki görünümü arzetmektedir :

(Tablo : 5) (Cari Fiyatlarla
Milyon TL.)

YILLAR DOLAYLI
(a)

DOLAYSIZ
(b)

ALTYAPI
(c) TOPIAM DEĞİŞME 

ORANI (fo)
1968 36,0 44,9 28,1 109,0 _
69 36, 2 31, 5 40,1 107,8 - 1,1
70 48,8 29, 5 118, 2 196, 5 82,3
71 60, 6 32,5 131,6 224,7 14,4
72 64,1 50,3 144,9 259,3 15,4

73 73,7 84,9 161,1 319,7 23,3 1
74 121,4 118,3 264, 5 504,2 57,7
75 176,1 102,1 366,1 644,3 27,8

(a) Kale, müze, anıt, han, cami, şadırvan, medrese, külliye 
v.b. tarihi eserlerin bakımını ve onarımı, turistik amaç
lı imar planları çalışmaları, ormanların korunması ve mil
li parklar için yapılan yatırımlar (yani doğal ve kültürel 
kaynakların korunması, bakımı, onarımı için yapılan yatı
rımlar) ;

(b) Turistik yat limanları, otel, motel, kamping, turistik 
etüdler, plaj tesisleri, dinlenme evleri yatırımları gi
bi;

(c) Turistik karayolları yapımları, feribot alımları ve ya
pımı, turistik havaalanları, elektrik, su yatırımları 'gi
bi.

KAYNAK : Yatırım Programları çerçevesinde Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı derlemesi#



Çoğunlukla konaklama tesisleri yapımına dönlik özel sek
tör yatırımlarının gerçekleşme durumu ise şöyledir :

(Tablo : 6) (Cari Fiyatlarla
Milyon TL.)

YILLAR ÖZEL YATIRIMLAR DEĞİŞME ORANI (#)
1968 300,1 —

69 350,1 16,7
70 385,0 10,0
71 423,6 10,0
72 443,0 4,6

73 530,0 19,6
74 557,0 5,1
75 682,0 22,4

KAYNAK : Yıllık Programlar

Belgeli yatak sayısı ise, yıllar itibariyle 
dağılımı ve artışı göstermektedir ;

(Tablo : 7)

YILLAR BELGELİ YATAK SAYISI ARTIŞ (/o)
1968 21 643
69 24 907 15,1
70 28 354 13,8
71 32 114 13,3
72 34 628 7,8

73 38 465 11,1
74 40 895 6,3
75 44 957 9,9

KAYNAK : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı,



1975 yılındaki 44 957 belgeli yatak kapasitesinin nevine 
göre sayısal toplamları Tablo 8*deki gibidir :

(Tablo : 8)

H EV t İNŞAATA
BAŞLAMAMIŞ

İNŞA
HALİNDE

FAALİYET
HALİNDE

TOPLAM YATAK 
SAYISI

Otel 7 216 7 976 28 423 43 615
Motel 1 879 2 451 8 053 12 383
Pansiyon 89 97 1 202 1 388
Tatil Köyü 1 662 2 748 5 309 9 719
Oberj - 309 284 593
Kamp 600 33 538 1 171
Kaplıca 690 - 264 954
Özel 206 - 884 1 090
TOPLAM 12 342 13 614 44 957 70 913
KAYNAK i Turizm ve Tanıtma Bakanlığı

Şart 1976 yılı sonu itibariyle belgeli yatak kapasitesi
nin dağılışı şöyledir :

(Tablo : 9)
İşletme Bel- Kuruluş Bel-

Bölgeler geli (Faal) 
Yatak Sayısı

geli Yatak 
Sayısı

TOPLAM

Marmara Böl
gesi 19 907 0,43 8 474 0,35 28 381 0,40
Ege Bölgesi 10 891 0,23 6 267 0,25 17 158 0,24
Iç Anadolu 
Bölgesi 7 370 0,16 3 386 0,14 10 756 0,16
Akdeniz Böl
gesi 5 765 0,13 3 763 0,15 9 528 0,14
Karadeniz
Bölgesi 1 028 0,03 1 343 0,05 2 371 0,03
Doğu Anadolu 
Bölgesi 924 0,02 1 274 0,05 2 198 0,03

45 885 i» 100 24 507 i> 100 70 392 <f> 100

KAYNAK : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı,



II. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR :

Tablo 10, dünyanın değişik yerlerinde bulunan 23 ülke

nin her birinin 1974 ve 1975 yıllarında uluslararası turizm 

gelir ve giderlerindeki durumunu karşılaştırmaktadır.

(Tablo : 10) Büyüklüklerle)

ÜLKE ADI

GELİRLER GİDERLER

1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 4 1 9 7 5

Avusturalya 1 , 0 1 , 0 1 , 7 1 , 6
Avusturya 8 , 7 9 , 5 5 , 1 3 , 5
Benelüks 2 , 6 3 , 0 4 , 0 4 , 2
Kanada 5 , 7 5 , 4 5 , 6 6 , 4
Danimarka 2 , 4 2 , 6 1 , 8 2 , 1
Finlandiya 1 , 1 1 , 1 0 , 7 0 , 9
Fransa 1 0 , 0 1 1 , 3 8 , 3 8 , 8
Almanya 8 , 8 9 , 5 2 4 ,  5 2 6 , 3
Yunanistan 1 , 6 2 , 0 0 , 3 0 , 3
İ zlanda 0 , 1 - 0 , 1 o , ı
İrlanda 0 , 9 0 , 9 0 * •  f i
İtalya 7 , 2 8 , 9 4 , 3 2 , 8
Japonya 0 , 9 0 ,  8 4 , 7 4 , 4
Hollanda 3 , 9 3 , 7 4 , 7 5 , 3
Y. Zellanda 0 , 5 0 , 5 0,9 0 ,  8
Norveç 1 , 1 1 ,  2 1 , 4 1 , 7
Portekiz 1 , 7 0 , 8 0 , 9 0 , 7
İspanya 1 2 , 1 1 1 , 7 1 , 1 1 , 3
İsveç 1 , 0 1 , 1 2 , 7 2 , 7
İsviçre 5 , 4 - 2 , 3 m »

Türkiye 0 , 7 0 , 7 0 , 5 0 , 5
İngiltere 7 , 4 8 , 4 5,6 6 , 4
A.B.D. 15,2 15,9 20,8 19,2

100,0 100,0 100,0 100,0

KATSAK s OECD Verileri.



Sanayileşmiş ülkelerdeki ekonomik gelişme Türkiye'nin 
de üye bulunduğu bütün OECD ülkelerinde turizm talebinin art
masına yol açmış, üye Akdeniz ülkelerinin turist çeken ülke
ler arasındaki yeri kuvvetlenmiş, turist gönderen ülkelerde 
OECD'ye üye kuzey ülkelerinin uluslararası turizm hareketine 
olan katkısı artmış, Avrupa'ya gelen Japon ve Amerikalı sayı
sında çoğalma olmuştur.

Türkiye turizminin 1974 yılı sonundaki yeri, turist çe
ken bazı ülkelerle karşılaştırıldığında, elde edilen gelir bü
yüklüğü sıralamasına göre en düşük düzeyde kalmıştır :

(Tablo : 11) (OECD Anlayışına Göre
Milyon Dolar)

ÜLKE ADI GELİRLER GİDERLER

Japonya 3 187,9 325,8
Fransa 2 640,0 2 380, 1
Almanya 2 325,3 7 040,9
Avusturya 2 288,6 889,6
Britanya 1 957,0 1 601,0
İtalya 1 914,8 1 227,7
İsviçre 1 415,0 665,0
Hollanda 1 033,0 T_ 346,0
Yugoslavya 699, 2 -

Portekiz 443,0 255,0
Yunanistan 436,0 79,1
TÜRKİYE 193,7 152,0

KAYNAK : OECD Raporu, 1975



in. UZIJN DÖNEMDE GELİŞME HEDEFLERİ :

^Bilindiği üzere, turizm olayı üllce iç ve dışı ekonomik, 
toplumsal ve politik faktörlerin etkisi altındadır. Bu faktör
lerin etki dereceleri umulmayan sonuçlar yarattığından, turizm 
sektöründeki gelişmeleri uzun dönem için önceden tahmin etmek 
oldukça güçtür;. dolayısiyle, IV. bölümde yer alan 1982 yılı 
sonuna kadar hesaplanmış büyüklükler çerçevesinde kalmak ve uy
gun tedbirleri almak daha gerçekçi bir tutum olacaktır.

«4—............................................................................. . . .IV. DÖRDÜNCÜ PLAN BOHEMİ HEDEFLERİ : (x)

1. TURİST GİRİŞLERİ :

IV. plan döneminde konaklayıcı ve günübirlikçi gi
rişlerle, toplam turizm amaçlı girişler şöyle olacaktır :

(Tablo : 12) (Bin Kişi)

Yıllar
Konaklayıcı
Turist Girişleri

Günübirlikçi
Girişler

Turizm Amaçlı 
Girişler

1978 1 100 580 1 680
1979 1 200 650 1 850
1980 1 320 780 2 100
1981 1 450 950 2 400
1982 1 590 1 125 2 715

6 660 4 085 10 745
(x) Dördüncü Plan Dönemi Hedeflerinin tayinini gösteren ayrın

tılı çalışmalar ekler arasındadır. Turist girişleri parabo
lik olarak hesaplanmıştır. Yatak sayısının bulunmasında ise 
"İHTİYAÇ K4.PASİTE : BEKLENEN TURİST SAYISI x ORTALAMA KALIŞ 
SÜRESİ / 50 x DOLULUK ORANI" formülü kullanıldı, Yatırım tu- 
tarlan hesaplanırken yatırım deflatörlari dikkate alındı.
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2. TURİZM GELİRLERİ :

o1982'de 1 milyar dolarlık turizm geliri hedef alın
mıştık Bu hedefe göre yıllar itibariyle gelir büyüklükleri 
şöyle olacaktır :

(Tablo 13) (IMF Anlayışına Göre
Milyon Dolar)

YILLAR TURİZM GELİRLERİ

1978 587,4
1979 679,6
1980 781,6
1981 883,5
1982 1 000,0

3 932,1

3. TURİZM YATIRIMLARI :

IV. Plan dönemine 50 000 dolayında belgeli yatakla 
girileceği kabul edilmiştir. Plan döneminde de 40 000 yataklık
bir artışla 1982'de 90 000 yatağa ulaşılması hedef alınmıştır,
    +

Bu durumda yıllar itibariyla ihtiyaç duyulan ve ya
ratılacak kapasiteler şöyle olacaktır :

(Tablo : 14)

İhtiyaç Duyulan Yıl İçinde Yaratılması
Yıllar Kapasite Gereken Ek Kapasite
1978 56 450 6 450
1979 63 800 7 350
1980 71 650 7 850
1981 80 400 8 750
1982 90 000 9 600

40 000



-{- Bu kapasitenin yaratılması ve turizm gelirlerinin 

istenen biçimde oluşması için yapılacak yatırımlar 6 milyarı 

konaklama tesislerine (özel kesimce yapılmaları esastır»),

15 300 milyarı kamuya ait olmak üzere 21 .300 milyardır. Bu ya

tırımlar ise şöyle dağılacaktır. (Tablo : 15) . j

4. TUBİZM EĞİTİMİ : /

Dördüncü Plan döneminde yaratılacak 40 000 belgeli 

yatak 20 000 kişiye doğrudan iş imkanı yaratacaktırr^Her tesis- 

te çalışacakların $> 25' inin eğitilmiş elemanlardan oluşacağı 

düşüncesi ile mesleki eğitim yapan okullarımızdan yılda toplam 

1 000 eleman yetiştirilmesi gerekecektir. ^

Bu durun belgeli tesisler için şimdiki eğitim kapa

sitesinin. fo 50, belgesiz tesisler de dikkate alındığında $ 70 

artırılması gereğini ortaya koymaktadır.

5. ÜLKERİN TURİZM AÇISINDAN TANITILMASI VE PAZARLAMASI i J

-(~ 1974 yılında çeşitli kamu kuranlarınca Türkiye’nin 

dış ülkelerde tanıtılmasına dönük harcamaların dsvlet bütçesi

nin fo 0, 2 si olduğu ve 168 milyon TL. sına ulaştığı görülmüştür.

Bu harcama ve faaliyetlerin çeşitli kamu ve özel ku

ruluşlarca her bir kuruluşun kend-i görev ve yetki alanına gi

ren dallarda dağınık ve kopuk olarak yürütülmesi istenen etken

liği sağlamamıştır».



(Tablo : 15) (Milyon TL.)

KONAKLAMA YATIRIMLARI KAMU YATIRIMLARI
Yatak Yatakbaşı Yatırım Altyapı Dolaysız Dolaylı Kamu

Yıllar Sayısı Maliyet Tutarı Yat. (a) Tur.Y.(b) Tur.Y.(c) Yatırım T Toplam
1978 6 450 150 000 967,5 1 257,7 532,2 677,2 2 467,1 3 436,6
1979 7 350 150 000 1 102,5 1 433,2 606,3 771,8 2 811,3 3 913,8
1980 7 850 150 000 1 177,5 1 530,8 647,7 824, 2 3 002,7 4 180,2
1981 8 750 150 000 1 312,5 1 706,3 721,8 918,8 3 346,9 4 659,4
1982 9 600 150 000 1 440,0 1 872,0 792,0 1 000,0 3 672,0 5 112,0

40 000 6 000,0 7 800,0 3 300,0 4 200,0 15 300,0 21 300,0

(a) Turistik karayolları yapımları, feribot alanları ve yapımı, turistik 
havaalanları, elektrik, su yatırımları gibi,

(b) Turistik yat limanları, otel, motel, kamping, turistik etüdler, plaj 
tesisleri, dinlenme evleri yatırımları gibi;

(c) Kale, müze, anıt, han, cami, şadırvan, medrese, külliye v.b. tarihi 
eserlerin bakımını ve onarımını, turistik amaçlı imar planları çalış
malarını, ormanların korunması ve milli parklar için yapılan yatırım
lar (yani doğal ve kültürel kaynakların korunması, bakımı, onarımı 
için yapılan yatırımlar);



Türkiye'nin turizm açısından tanıtılması ve pazar
laması faaliyetinin bir bütün olarak ele alınması için kamu 
ve özel kuruluşlarca yürütülen faaliyetler ve fonlar bir ara
ya getirilerek değerlendirilecek ve yönlendirilecektir. ^

6. TURİZM PLANLAMASI :

' Turizm sektörünün gelişmesine ilişkin uzun vadeli 
hedefleri ye sektörün bütün alt sektörleri itibariyle genel 
organizasyonunu ve bu organizasyonun ulusal ekonomi içinde di
ğer sektörlerin gelişme hedefleriyle tutarlı olarak mekanla 
ilişkisini belirleyen bir "Turizm Sektörü Ana Planı" Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığınca hazırlanacak, fiziksel planlar bu çar- 
lişmanın belirlediği çerçeve içinde gerekli kademeler ve öl
çekler itibariyla ele alınacaktır.

V. İLKELER VE TEDBİRLER ;

© Turistik kaynakların (doğal ve kültürel) en iyi bi
çimde değerlendirilmeleri, yeni kaynakların açılması ve tarih
sel varlıkların restorasyonu çalışmaları bilimsel olarak ilgi
li kuruluşlarla müştereken düzenlenerek turizme açılacaktır.

Kitle turizmi, ülkenin altyapı ve turistik üstyapı
sına paralel olarak geliştirilecektir. Altyapı ve turistik üst
yapı kitle turizminin gereklerini karşılayacak düzeye gelince
ye kadar, bireysel turizm ve kitle turizmi bir arada dengeli 
olarak değerlendirilecektir.



,3^ Turizm yatırım ve işletmeciliğinde özel sektör esas
tır. Kamu, turizm sektörünün gelişme hızının gerektirdiği alt
yapı hizmetlerini geliştirecek ve özel girişimcileri özendir
mek ya da geliştirmek amacıyla "Öncü ve Örnek Tesisler"i kura
cak ya da özel milli sektörün yetersizliği oranında eşlik ede
cektir.

4 i Arazi ve diğer doğal kaynaklar yeniden üretilemiye-
ceğinden, çevreyi korunak amacıyla, turian fiziksel planlama
sı, ülkesel arazi kullanım sistemi ile bütünleştirilecektir. 
Turistik kaynakların (doğal ve kültürel) ve alt yapının taşı
yabileceği maksimum kapasiteyi değerlendiren fiziksel planlan 
tamamlanmış bölgelerde, "organize turizm gelişme alanları" sap
tanacak ve altyapıda maksimum yararı sağlamak amacıyla, yapı-

- .  r,

lacak üst yapı tesisleri bu alanlara çekilecek ve bu alanlarda 
çeşitli kuruluşlann yetki kapsamına giren denetim ve teşvik 
araçları, plan kararları paralelinde bütünleştirilerek yönlen
dirilecektir.

5. Başta İmar ve İskân Bakanlığı olmak üzere, Turizm 
planlaması ile ilgili kuruluşlar, bu çalışmaların gerektirdi
ği birimleri, gerektiği büyüklükte bünyelerinde kuracakları 
kuruluşlar içinde ve kuruluşlararası eşgüdümün aksamadan yürü
mesini temin bakımından gerekli tedbirleri alacaklardır.

6* Turian Planlaması için temel veriler olan harita ve 
hava fotoğrafları, kadastro planlara ve hidolojik etüdlerin 
turizm açısından önemli bölge ve yöreler için Harita Genel Mü
dürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, D.S.İ. Genel Müdür
lüğünce öncelikle ele alınarak hazırlanması sağlanacaktır.



7. Sektörlerarası yatırım dağılımını ve arazi kulla
nımını dengeleyerek çevre kirliliğini önlemek ve halkın din
lenme ve rekreasyon gereksinmelerini karşılamak amacıyla, sa
nayi gelişimine paralel olarak nüfusu yoğunlaşan yöreler ile 
doğal ve tarihsel sitler ve özgün mimarisi olan yerleşme mer
kezleri "Organize turizm gelişme alanları" kapsamına alınacak
tır.

8. Turizm; konaklama, ulaşım, iletişim ve öteki hiz
metler ile doğal ve sosyo-kültürel kaynaklardan oluşan bir bü
tün olduğundan turizm yatırımlarının bu öğeler arasında opti
mum dağılımı sağlanacaktır.

9. Konaklama tesislerinin kitle turizminin ve modern 
turizmin ihtiyaçlarını sağlayabilmesi için, teşvik edilecek 
yatırımların dinlenme, spor, eğlence v.b. kollektif ihtiyaç
ları karşılayacak yan üniteleri de içeren kompleksler olması
na özen gösterilecektir.

10. Fiziksel planları onanmış bölgelerde yapılacak ko
naklama tesisleri için kamu arazisinin tahsisinde, bu tesisle
rin kitle turizmin ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitede, yan 
tesisleri de içeren kompleksler olması esas alınacaktır. Bu 
nitelikteki tesislere kamu arazisinin tahsisinde ilgili kuru
luşlarca belirli ve müşterek prensipler getirilecektir.

11. Çeşitli teşvik tedbirleri, turizm sektörünün tüm 
ekon emi içinde aldığı yer ve önem bakımından yeniden düzenle
necektir. Sektörün finansman ihtiyacını karşılamak ve sosyal 
tesis yatırımlarını finanse edebilmek için T.C. Turizm Ban
kası A.Ş.'nin sermayesi 3 milyar TL. ye çıkarılacak ve Banka 
mevduat bankacılığına yönelecektir.
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12. "Organize turimn gelişme alanları" turizm gelişimi 
ve tesisleri yatırımları açısından "gerice yörelere" tanınan 
teşvik tedbirlerinden yararlandırılacaklardır.

Turistik amaçlı gemilere (kruvaziyerlere) tanınacak 
teşvik tedbirleri genel teşvik tablolarında, bu gemilerin taşı
ması gereken nitelik ve standartlara göre belirlenecektir.

13. Kredi ve diğer teşvik tedbirleri "organize turizm 
gelişme alanları"nın sıralanmasına göre farklılaştırılacaktır.

14. Yabancı sermaye Türkiye'de turizm sektörüne yatı
rıra yapmaya özendirilecek, formalitelerde basitlik ve esnek
lik sağlanacaktır.

15. Dünya turizminin gelişme eğilimine uygun kitle ula
şım araçlarının ve altyapısının geliştirilmesi için ilgili ka
mu kuruluşları ile etkin bir eşgüdüm gerçekleştirilecek ve ha
va, kana, deniz ve demiryollarının en yüksek taşıma kapasitesi, 
turist yoğunluğunun bölgesel dağılımı da gözönünde bulundurula
rak planlanacaktır.

16. Devlet, dar gelirli vatandaşların ucuz tatil, eğlen
ce ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesisleri mey
dana getirecek v e çalışanların tatil ihtiyaçlarını mali yönden 
destekleyecektir.

17. Kamu kuruluşlarına ait kamp ve dinlenme tesisleri
nin turizme açılabilmesi ve bu tesislerden daha geniş kitlele
rin yararlanabilmesi için,



- Kamu kuruluşlarına ait tüm kamp ve dinlenme te
sislerinin envanteri yapılacak,

- Bu tesislerden uygun nitelikte bulunanların iş
letmeciliği T.C. Turizm Bankaşma devredilecek 
ve bunların iyileştirilmesi işletilmesi bakım, 
onarım, yapım harcamaları için ayrılan fonlar 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca karşılanacaktır.

18. İkinci konutların ekonomik, çevresel ve sosyal bo
yutlarının diğer mekan kullanım alternatiflerine yapacağı et
kiler gözönüne alınacak bu tür konutların turistik amaçla kul
lanılmasına ilişkin tedbirler getirilmek suretiyle atıl kapa
site yaratılması önlenecektir. Kooperatiflerce yaptırılan ikin
ci konutların standartlaştırılarak turizme açılması için T.C. 
Turizm Bankası A.Ş. ne yönlendirme ve denetleme yetkisi vere
cek tedbirler alınacaktır.

Yasal düzenlemelerle, ikinci konut ve apart-oteü 
yatırımlarının T.C. Turizm Bankası'nm öncülüğünde ve deneti
minde gerçekleştirilmesi ve ikinci konut yapımlarına yönelen 
küçük tasarrufların ve işçi dövizlerinin turizm sektörüne ka- 
nalize edilebilmesi için T.C. Turizm Bankası A.Ş. bünyesinde 
toplanarak yatırıma dönüşmesi sağlanacaktır. İkinci konutla
rın iç ve dış turizme açık tutulması amacıyla, bu konutların 
işletmeciliği T.C. Turizm Bankası A.Ş. veya bu bankaca kuru
lacak şirketler tarafından yapılacaktır.

19. Pazarlama ve tanıtma faaliyetleri bilimsel pazarlan
ma araştırmasına dayandırılacaktır. Pazarlama araştırması, Uıtfe
piyasa, satış politikası araştırmaları ve satış promasyonu



planlamasından oluşan sürekli inceleme, öneri ve değerlendir

me olacaktır. Pazarlama araştırmasından elde edilen bulgulara 

dayanılarak, "Pazarlama Bileşimi"ni oluşturan unsurların poli

tikaları saptanacaktır.

20. Tüm özel ve kamu kuruluşlarının ayrı ayrı yürüttük

leri tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin bir bütün olarak 

planlanmasını ve programlanmasını; ayrı amaca yönelen faali

yetler için öngörülen dağınık fonların bir araya getirilmesi

ni ve eşgüdümü sağlamak için bir "Tanıtma Koordinasyon Kurulu" 

kurulacaktır.

21. Ortalama kalış süresinin uzamasını sağlamak için ko

naklama tesislerinin iyileştirilmesi yanısıra, rekreasyon, eğ

lence, dinlenme ve spor olanakları gibi yan hizmetler de geliş

tirilecektir.

22. Turist başına ortalama harcama miktarını artırmak 

için yan hizmetler ve el sanatları özendirilecektir.

23. Turizm mevsimini uzatmak, işletme bazında düşük olan 

rantabiliteyi yükseltmek amacıyla, çeşitli turizm tipleri ge

liştirilecektir.

24. Sektörde fiyat politikası, Türk turizminin faaliyet 

gösterdiği piyasalarda rakipleriyle etkinlikle rekabet edecek 

biçimde belirlenecektir.

25. Yatak kapasitesi ile orantılı olarak, personel eği

timi sağlanacaktır. Konaklama tesislerinde ve diğer yan ünite

lerde resmi eğitim gömüş personelin çalıştırılması öngörüle

cektir.



26. Türkiye'ye kesin dönüş yapan işçi çocuklarının yurt 
dışında öğrendikleri yabancı dilleri kaybetmemeleri ve sektö
rün yabancı dil bilen personel ihtiyacını karşılamak için, ya
bancı dil bilen işçi çocuklarının turizm sektöründe çalıştı
rılmaları öngörülecektir.

27- Turizm eğitiminin yaygınlaştırılması ve turizm bi
lincinin yaratılması için başta Milli Eğitini Bakanlığı ve TRT 
olmak üzere tüm kamu kuruluşları ile işbirliği geliştirilecek
tir.

28. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın yetki ve sorumlu- 
luklanını açıklıkla belirleyecek ve yatırımcı bir kuruluş ol
masına imkan verecek yasal düzenlemeler yapılacaktır. Yeni ör
gütlenme, bir yandan sektörle ilgili kamu kuruluşlarının yet
kilerini gözönüne alırken, öte yandan turianle ilgili yarı 
kamusal ve kamu dışı kuruluşları koordine edici ve yönlendi
rici olacaktır.
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Ö N E R İ L E R

T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü :

7. Sektörlerarası yatırım dağılımını ve arazi kulla
nımını dengelemek suretiyle çevre kirliliğini önlemek ve hal
kın dinlenme ve rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile, 
sanayi gelişimine paralel olarak nüfusu yoğunlaşan yöreler ve 
çevrenin giderek yozlaşmasını önlemek gerek tarihi, gerek mi
mari açıdan özellik gösteren sitleri korumak amacıyla, doğal 
ve tarihsel sitler ile, özgün mimarisi olan yerleşme merkez
leri de "organize turizm gelişme alanları" kapsamına girecek
tir.

24. Sektörde fiyat politikası, Türk turizminin faaliyet 
gösterdiği piyasalarda rakipleriyle etkinlikle rekabet edecek 
biçimde belirlenebilmesi için turistik tesis işletmecileri ta
rafından temin edilecek dövize prim-vergi iadesi olanakları 
sağlanacaktır.

25. Yatak kapasitesi ile orantılı olarak, personel eği
timi daha çok iş yerinde gezici monitörlerle sağlanacaktır. 
Konaklama tesislerinde ve diğer yan ünitelerde resmi eğitim 
görmüş personelin çalıştırılması öngörülecektir.

26. T.C. Turizm Bankasınca yaptırılacak Öncü Örnek te
sislere yurt dışındaki işçilerin ortak edilmeleri imkanları 
araştırıp gerçekleştirmek için Bankanın yurt dışında da faali
yette bulunması temin edilecek ve Türkiye'ye kesin dönüş yapan 
işçiler ile yabancı dilleri öğrenmiş çocuklarının bu tesisler
de çalışmaları imkanları sağlanacaktır.



Joç.Dr.Zafer BAŞAK 
22.10.1976

TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPOR ÖZETİ

1) Sayfa S : Tablo 15 Başlığa eklenecek.
(1976 Yılı fiyatlarıyla)

2) İlke ve Tedbirler :

Paragraf 20 : Birinci cümlenin başındaki "tüm" sözcüğü çık
tıktan sonra, aynen kalacak ve sonuna eklene
cek.

Aynca, kara, hava ve deniz ulaşım alanların
da faaliyette bulunan kuruluşlarla, Turizm 
Bankası ve Seyahat Acentalam Birliğinin ka
tılmasıyla turist gönderen ülkelerde etkin 
bir pazarlama yapacak uygulayıcı bir örgüt 
kurulacaktır.

Paragraf 24 : Türk turizminin rekabet olanakları ve ödeme
ler bilançosuna sağlayabileceği katkılar, 
sektörde uygulanacak fiyat ve kambiyo rayici 
politikalarıyla belirleneceğinden zorunlu 
hallerde bu politikalarda gerekli ayarlama
lar yapılacaktır.

Paragraf 25 : Aynen kalacak ve sonuna eklenecek.
Bu hedefin gerçekleşmesi için şimdiki eğitim 
kapasitesi $ 70 oranda arttırılacaktır.



T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı
Turizm Özel İhtisas Kcmisyonu Başkanlığı

ANKARA

IV. Beş Yıllık Planın turizm ilkeleri ile ilgili öneri
lerimiz aşağıda arz olunmuştur.

Saygılarımla,

Ankara Turistik Otel, Lokan
ta. ve Eğlence Yerleri İşve

renleri Sendikası

M. 24
Turizm sektöründe fiatlar makro seviyede ele alınarak 

kitle turizmini teşvik edici şekilde ve beynelmilel piyasada 
rakipleriyle etkinlikle rekabet edebileceği biçimde teşekkülü 
sağlanacak ve gerektiğinde desteklenecektir.

M. 25
Yatak kapasitesi ile orantılı olarak personel eğitimi 

sağlanacaktır. Resmi eğitim gömüş personel adedi arttırılır
ken konaklama tesisleri ile daha koordine bir çalışmaya giri
lerek, iş başında eğitim sistemi yaygınlaştırılacak, yasal 
tedbirlerle eğitim süresince bu personelin tesislere ağır ma
li mükellefiyetler yüklememelerinin imkanları temin olunacak
tır.

İç Turizm :
Mevcut ve yeniden doğacak yatak kapasitesinin en iyi şe

kilde değerlendirilebilmesi için iç turizm hareketlerinin or
ganizasyonuna daha fazla önem verilecek, bu hareketin sezon sü
resince devamlılığının tedbirleri alınacaktır.



Transfer :
Halen bireysel düzeydeki Türk turizmini kitle turizmine 

dönüştürebilmek ve süratle organize turizme geçebilmek için 
transferde bilhassa giriş kapılanımızdaki tıkanıklıkları gi
derici tedbirler alınacak, askeri ve sivil bütün hava alanlar- 
nnm Türk turizminin hizmetinde kullanılması sağlanarak yurt 
içi ve yurt dışı transfer imkanları kolaylaştırılacaktır. Ge
rektiğinde T. H. Yolları ve Devlet Deniz Yolları sübvanse 
edilerek transfer ücretlerinin ve dolayısiyle total organize 
tur fiatlannm asgariye indirilmesi sağlanacaktır.

Özcan Yuvalı

Madde 19 un sonuna gelecek ek.

"Pazarlama Bileşimi"ni oluşturan unsurların politikala
rı saptanırken; Türkiye'nin yurtdışındaki pazarlamasında et
kin rolü olan seyahat acentalannm faaliyetlerine özendirici 
teşvik tedbirleri getirilirken, 1618 sayılı Yasa tâdil edile
rek acentalann daha sağlıklı hizmet görmelerine olanak sağla
nacaktır.

Saygılar

Seyhun Örs

Madde 3 -

"........ temel altyapı hizmetlerini geliştirecektir.

Turizm üstyapısının öncelikle geliştirilmesinin gerekli 
olduğu yörelerde, özel sektöre öncülük etmek üzere, üstyapı 
tesisleri kısmen kamu sektörünce gerçekleştirilecektir. Ayrıca 
kamu sektörü özel sektörü yatırımlara iştirak suretiyle de des
tekleyecektir. "



Madde 4 -

tamamlanmış 'bölgelerde, diğer sektörlerin geliş

me hedefleriyle çelişkiye düşmeyecek ve arazi mülkiyeti duru

mu da dahil olmak üzere turizm gelişmesinin gerektirdiği ko

şullara sahip noktalar seçilerek planlı ve programlı bir şe

kilde altyapı hizmetlerine kavuşturulmak suretiyle "organize 

turizm gelişme alanları" oluşturulacaktır. Bu alanlarda ................................................ "

Madde 7 -

İç ve dış turizm gereklerinin yanısıra, halkın rekreas

yon ve dinlenme ihtiyacını karşılamak amacıyla "organize tu

rizm gelişme alanları"nın yerseçiminde sanayi gelişimine pa

ralel olarak nüfusu yoğunlaşan yörelere yakınlık dikkate alı

nacak, altyapı maliyetini düşürmek, turizm amacıyla gerçekleş

tirilecek altyapının sosyal faydasını yükseltmek amacıyla hu 

tür altyapının, olanak oranında, mevcut yerleşmelerin fhtiya^- 

cıyla bütünleştirilmesi tercih edilecektir.

Ziya Eralp

Madde 3 -

Kamu, sektörün gelişme hızının gerektirdiği temel alt

yapı hizmetlerini geliştirecek, özel girişimin yatırım yapma

sını teşvik etmek ya da geliştirmek amacıyla "ÖNCÜ VE ÖRNEK 

TESİSLER" kuracak veya yabancı yatırımlara özel milli sektö

rün yetersizliği oranında eşlik edecektir.



Atalay Tüzün

Sahife 9 - 5 .  Kısamda

4. paragraf olarak girecek.

Genel olarak Türkiye imajının, özel olarak da Türkiye'

nin turistik imajının çekici hale getirilmesi temel hedef ola

rak kabul edilecektir.

Turizm Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığa'na,

4. Plan Turizm Özel İhtisas Komisyonu rapor özetinin 

ilkeler ve Tedbirler bölümündeki 21. maddenin aşağıda belir

lendiği biçimde yazılmasını öneririm.

Akın Eryoldaş

19. Pazarlama ve tanıtma faaliyetleri bilimsel pazarla

ma araştırmasına dayandırılacaktır. Turizm planlamasında he

def alman kapasiteye ulaşmayı amaçlıyan stratejiler bu araş

tırmalarla birlikte saptanmalıdır. Pazarlama araştırmaları 

içinde talebin türü ve yönü ile ilgili çalışmalar yatırımla
ra öncülük etmelidir.

Pazarlama araştırması, ürün, piyasa, satış politi

kası araştırmaları ve satış proraasyonu planlamasından oluşan 

sürekli inceleme, öneri ve değerlendirme olacaktır.

Aşağıda paragrafın Madde 18. in sonuna eklenmesi 
önerilmiştir.

İlave 20. İkinci konut niteliğindeki yatırımların bele

diye teşkilâtı olmıyan yörelerde, gerçekleşme istemleri alt



yapı sorunlarını çözebilmek ve denetleyebilmek amacıyla örgüt
lenmelerini gerektirecek yasal tedbirlerle birlikte değerlen
dirilmelidir.

V. İLKELER VE TEDBİRLER :

3. İşletmekte olan veya işletmeye hazır kapasiteler
den yararlanma en yüksek düzeye çıkarılacaktır. Turizm üstya
pıları, altyapılarının mevcut olduğu yörelerden başlıyarak 
ele alınacaktır. Üstyapı yatırımları ve işletmeciliğinde özel 
sektör teşvik edilecek, temel altyapı hizmetlerini kamu ger
çekleştirecektir. Ayrıca, kamu sektörü yabancı ve yerli özel 
sektöre eşlik edecektir.
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E ÖLÜM 1- ÜBYKP DÖNEMİNDE TURİZM POLİTİKASI SORUNLARI ^

Kalkınma Plânları, Karma Ekonomi esasına dayanmaktadır; 
kamu kesimi için zorlayıcı ve emredici, özel sektör için yol 
gösterici ve özendiricidir.

Aşağıda bu peropekti f içinde turizm sektörünün sorunla
rına özet olarak değinilecektir.

Türkiye turizminin ne olduğu, neleri yapmak istediği 
bunlar için araçların neler olacağı, hangi kurum ve kuruluş
lara ya da kimlere bu konuda görev düştüğü gibi konular ço
ğunlukla boşlukta kalmıştır. Belirsiz ve küçük çaplı faali
yetler, bütünün içinde ahenkle yerini alamamıştır.

Sektördeki örgütlenme yok denecek kadar noksandır. Kamu 
ve özel sektör için hedef açıkça belirlenmediği için, her iki 
kesim bazı işlemlere girişmiş, her iki kesimi turizmin gerek
lerine uyan ve onu harekete getirecek organizasyon ve koordi
nasyon gelişmemiş; iş bölümü ve koordinasyonu geliştirecek, 
karma ekonomi espirisine uygun bir örgüt kurulamamıştır.

Mevzuat yetersiz, karışık ve dağınıktır. Her kurumun ye
ri ve görevleri mevzuatla açıkça düzenlenmediği için görev 
- girişimi ve tekrarı olmaktadır. Turizmin gereklerine uygun 
bir bütün halinde, "turizm mevzuatı" ya da "kodu" hazırlan- 
malıdır. ft

1.1. ÜBi’KP döneminde turizmin ekonomik, sosyal ve kül
türel yararlarından tam olarak faydalanılmamıştır.



•\ 1.2. Yatırımların turistik potansiyeli yüksek yörelerde
yoğunlaştırılması ve kitle turizmine uygun konaklama ve ula
şım olanakları sağlanması tıir fiziksel plân uygulamasına da- 
yanmamıştır. Gerek alt yapı ve gerekse üst yapı olarak, ülke 
hazır olmadığı halde kitle turizmi prensibi benimsenmiş ve 
netice vermemiştir.

1.3. Turizm kredilerinin, T.C. Turizm Bankası A.Ş.'nce 
dağıtılması, Turizm Bankası'nın yatırımcı ve işletmeci bir 
kuruluş olmaması istikâmetinde tavsiyelerde bulunulmuştur.

1.4. Örgütlenme çok geniş ve yurt ölçeğinde alınmadığın
dan tıkanıklık olmuştur.

1.5. Alt yapı tesisleri, yardımcı ve örnek tesislerin 
kamu sektörünce yapılması, diğer turistik tesislerin özel 
sektör tarafından gerçekleştirilmesi benimsenmiştir.

2.1. TTB Kuruluş Kanununda Bakanlığın, yalnız turizmle 
uğraşacak şekilde örgütlenmesi için, gerekli değişiklik ya- 
yap1İmamıştır.

2.2. Tanıtma faaliyetleri pazarlamaya yönelmemiş, özel 
sektörün desteğinden yararlanılmamıştır.

2.3* Çevre sağlığı ve gıda kontrolünde TTB'nın tamim
leri yetersiz kalmış, soğuk hava zinciri kurulamamıştır.

. tedbirlerin gerçekleşme durumu



^ 2.4. Kamuya ait turizm işletmelerinin tek elden ve be
lirli bir politika ile yönetilmesi gerçekleşmemiştir.

2.5. Turizm Bankasının yatırım ve işletmeciliği kaldı
rılarak yalnızca kredi veren bir kurum olması sağlanamamış
tır.

2.6. Turizm eğitiminin eşgüdümlü ve bütünleyici olması 
için 1968'de kurulan "Turizm Eğitimi ve Öğretimi Milli Mer
kezi" yetki ve fona sahip olmadığından, uygulanan eğitimin 
prensiplerinin tek merkezden alınması gerçekleşmemiştir.

2.7. Turizm fiziksel planı bütün öncelik bölgelerini 
kapsayacak şekilde yapılmamış, sınırlı kalmıştır. Belirli 
bir alanı kapsayan ve alanla ilgili tüm verileri içeren ye
terli bir çalışma olmamıştır.

Edremit Körfezi'nden Mersin'e 3 km.lik kıyı ban
dında kamu arazisi için bağlayıcı hükümler getirilmiş, özel 
arazi kullanımına ilişkin hükümler öngörülmemiştir. Ayhıca 
turizm değeri olup ta 3 km.lik bandın dışında kalan, fakat 
o banda tamamlayıcı, hattâ asli öğe olan yerlerde ve genel
likle tüm yurtta turistik yerlerin ve değerlerin korunması, 
yanlış yerleşmelerin önlenmesi için, genel hükümler getiril
memiştir.

2.8. Uluslararası düzeyde, özellikle Akdeniz ve RCD 
ülkeleri ile ilişkilerde tanıtma ve pazarlama, politik ne
denlerle, istenilen biçimde gelişmemiştir.



2.9* Tarihsel ve arkeolojik değerlerin korunması, onarım 
vb. çalışmaların öngörülen bölgelere ve turistik konaklama 
tesislerinin yoğunlaştırılacağı yerlere öncelikle yöneltil
mesi istenilen düzeyde gerçekleştirilememiş, kuruluşlararası 
koordinasyon sağlanamamıştır.

2.10. Ulaştırma ile turizm arasındaki bağıntı yalnızca 
Karayolları Genel Müdürlüğünü değil, THY ve Deniz yollarını 
da kapsayacak şekilde genişletilmemiştir.

BÖLÜM II- TURİZM SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE TIKANIK
LIKLAR

1.GENEL EKONOMİK, SOSYAL VE PLANLAMA SORUNLARI:

Dördüncü B.Y.K.P. çalışmalarının başladığı şu günler
de, iki Beş Yıllık Kalkınma Plânı geride bırakılmış ve üçün
cü B.Y.K.P.'nında dördüncü uygulama yılı içerisine girilmiş
tir. Diğer bir deyimle, ondört yıllık bir dönem Türkiye'nin 
kalkınma sürecinde geride kalmıştır. Turizm sektörü de, di
ğer sektörlerle birlikte makro-mikro ekonomik açıdan ele 
alınmıştır. Böylece sektörün ekonomimize entegrasyonu plân
lama safhasında gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Plânlı 
kalkınma sürecinin başlangıç tarihinde belirlenen sektörel 
tıkanıklıkların, sorunların, plânlarda ve yıllık uygulama 
programlarında öngörülen birçok tedbirlere rağmen, bugün de 
mevcut olduğu görülecektir. Neticede plân ve programlarda 
teebit edilen, yatırımlar, yatak sayıları, ortalama geceleme 
süresi ve diğerleri gerçekleştirilememiştir. Gerek iç ve dış



etkiler nedeniyle, gerekse mevcut durumdan ortaya çıkan tıka
nıklıkları şöyle sıralayabiliriz :

1.1. Turizm Bilinci Konusu:

Turizm ve turiste karşı gösterilen tutumun, ilginin, 
davranışların bütünü turizm bilincini teşkil eder ve bu konu 
Türkiye'de genellikle geleneksel misafirperverlik anlayışı 
nedeni ile olumludur. Ancak, normal ticari açıdan işlenmesi 
ve değerlendirilmesi, sosyal yapının da olumlu bir şekle ge
tirilmesi de gerekmektedir. Toplum yaşayışı düzeninde, modern 
turizm hareketlerinin niteliğine uygun bir gelişmenin sağlan
ması gerekmektedir.

1.2. Mevcut Turizm Mevzuatı:

265 sayılı TTB Teşkilât Kanunu ve 6086 sayılı Turizm 
Endüstrisini Teşvik Kanunu, bugünkü şartlar ve ihtiyaçları 
karşılamaktan uzaktır.

1.3. Gümrük Mevzuatı ile İlgili Tıkanıklıklar:

1.3.1. Gümrük ve Tekel Bakanlığının Teşkilât Kanunu 
kifayetli personel istihdamını temin edecek şekilde değildir. 
(Lisan bilir eleman durumu vs.)

1.3.2. Turistik tesislerin ihtiyaçları için ithal 
edilmesi gerekli bir kısım malzemenin ithalinde karşılaşılan 
bürokratik güçlükler, getirilen bir takım tedbirlere rağmen, 
halen devam etmektedir.



1.4. Yatırımlar:

1.4.1. Konuya ilişkin sorunlar:

- Diğer sektörlerle karşılaştırılırsa, turizm 
sektörüne ayrılan kamu yatırım diliminin sektörün sağladığı 
ve vadettiği olanaklarla dengeli olduğu savunulamaz. Yatırım 
yapmadan verim beklenemiyeceği bir gedçektir ve bu halin tu
rizm sektörüne uygulanması imkânsızdır. Kanımızca, kamunun en 
önemli görevi plân hedeflerine ulaşılması için gerekli tedbir
leri almaktır. Diğer bir ifadeyle, hedeflerine ulaşmada özel 
sektör yatırımlarında görülecek açığı ek yatırımlarla karşı
layarak kalkınma çabamızda turizm sektörüne düşen payın tama
men yerine getirilmesini sağlamak da kamu yatırımcı kuruluş
larına düşen bir görev olarak belirmektedir.

- Yatırım tercihlerinde makro fayda hesapla
malarından çok proje rantabiliteleri dikkate alınmaktadır. 
Örneğin; Emekli Sandığı'nm turizm yatırımları için ayırmak 
istediği fonların Devlet Yatırım Bankası aracılığıyla diğer 
sektörlere aktarılması, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir iş- 
hanı yatırımına öncelik vermesi, bu nedenle turizm yatırım
cısı kamu kuruluşlarının yatırım olanaklarının arttırılması 
ve daha geniş kapsamlı çalışmalarına olanak hazırlanması ge
rekmektedir.

- Yatırımları yavaşlatıcı en önemli faktörle
ri şu şekilde sıralayabiliriz:

a) Arazi sorunu,
b) Finansman sorunu,



c)  Teminat  sorunu,

d)  Bürokratik engel ler ,

e)  Poli t ik engel ler ,

f )  Petrol  buhranı ,

Bu faktörleri  özet  olarak gözden geçirmeye

çal ışal ım :

a)  Arazi  Sorunu:

Turizm yatır ımları  iç in elveriş l i  arazi ler  

büyük ölçüde kamu, kısmen ise  özel  mülkiyette  bulunmaktadır .

Bu halde potansiyel  sahanın gereğince değerlendiri lmesi  mül

kiyet  bütünlüğü i le  kabil  olmakta ve tutarl ı  bir  projenin ge

l işmesi  hal inde özel  mülkiyetteki  parçanın da kamulaşt ır ı lma

sında zorunluluk bulunmaktadır .

b)  Finansman Sorunu:

Turizm yatır ımlarının yüksek talep potansi

yel ine rağmen gereken düzeye ulaşamamasının önemli  bir  nedeni  

de f inansman sorunudur.  Yabancı  sermayenin tedirginl iği ,  yer

l i  sermayenin daha kârl ı  yat ır ım imkânlarına sahip olması ,  ka

mu yatır ımlarının gerekli  fon ve teşebbüse sahip olamamaları ,  

turizm yatır ımlarına sermaye akımını  çok alt  düzeyde tutmak

tadır .

c)  Teminat  Sorunu:

Yeni  gir iş imlerde en az % 125'e  varan bir  

teminat  marj ı  aranması  nedeniyle ,  teminatın bulunması  önemli



güçlükler arzetmektedir. Bu halde, yatırımcılar zamanımız ko
şullarına uygun teminat sistemleri uygulayan dış kredi kaynak
larına yönelmek veya bir kısım ortakların kişisel olanakların
dan yararlanmak zorunluluğunu duymaktadırlar.

d) Bürokratik Engeller:

Diğer sektörlerde olduğu gibi, turizm sektö
ründe de yatırımcı çeşitli kamu kuruluşlarına başvurmak zorun
dadır. Örneğin; Belediye, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları ve T.C. Turizm Bankası A.Ş. 
gibi çeşitli kamu kuruluşlarınca değişik yönlerden projeye 
bakışlar azaltılmalıdır.

e) Politik Etkenler:

Turizm sektöründe talep çeşitli psikolojik 
faktörlerle büyük elâstikiye! göstermektedir. Yurt içinde ve
ya çevrede beliren olumsuz politik gelişmeler, işlemekte olan 
tesisler kadar yatırımcıyı da etkilemekte ve ürkütmektedir.

f) Petrol Buhranı:

Üçüncü Plânın geride bıraktığımız bölümünün 
önemli olaylarından biri olan petrol kısıtlaması ve fiyat ar
tışı, bir yandan turizm hareketlerini yavaşlatırken,öte yan
dan turizm yatırımlarına hazırlanan kuruluşları da ciddi bir 
düşünceye sevketmiştir.



1.4.?. Konuya İlişkin Tedbirler:

Bu konudaki sorunların çözümlenmesi imkân
sız gerçekler olarak kabul edilmemelidir. Genellikle kısa vâ
dede alınacak tedbirler ve sağlanacak koordinasyonlarla so
runların büyük ölçüde çözümlenmesi mümkündür. Bu konuda alı
nabilecek ilk tedbirler şöylece sıralanabilir;

a) Etkili Teşvik Tedbirleri:

Turizm yatırımlarında rantabilitenin di
ğer sektörlere oranla düşüklüğü, teşvik politikasının düzenlen
mesinde bu sektöre ağırlık verilmesini zorunlu kılmaktadır.
Son yılların teşvik uygulamaları incelendikte, turizm sektörü
nün büyük ölçüde ihmal edildiği görülecektir. Daha etkili teş
vik tedbirlerinin ne olabileceği hususunda bir çalışmanın ele 
alınması gereklidir.

b) Kamu Arazisinin Koşul ve Yöntemlerinde
Açıklık :

Çözüm, ilgili kuruluşların, sorunun yurt 
ekonomisi açısından arz ettiği önemi benimseyerek, yalnızca 
gelenek olarak sürdürülen uygulamayı belirli müştereklerde bu
luşacak yönde değiştirmelerindedir.

c) Kredilendirme:
\

Kredi fonlarının artırılmasında İÇ kay
naklar kadar uluslararası kuruluşların proje ve program lçrb- 
dilerinden yararlanma imkânlarının artırılabilmesi için^,
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Maliye Bakanlığının yardım ve desteğine büyük ölçüde gerek 
vardır.

Turizm sektöründeki kârlılık oranlarıy
la kredi maliyeti arasındaki fark oldukça azdır. Bu halin ya
tırımı yavaşlatıcı etkisinin giderilmesi için banka muamelele
rinde vergi, resim, harç istisnasının turizm kredilerinde de 
uygulanması ve 7/1198 sayılı Kararname gereğince uygulanan 
faiz farklılaştırması sisteminin turizm yatırımlarında uygu
lama imkânının hazırlanması gereklidir.

Turizm projelerinin tamamının, kredi ola
nakları ile desteklenebilmesi ideal bir çözüm ise de, bu ola
nak bulunamazsa kısıtlı kredi kaynaklarının optimal değerlen
dirme anlayışı içinde kullanılması ve kredi politikasının bu 
ilke doğrultusunda da düzenlenmesi gerekir.

d) Yabancı Sermaye ve Uygulamalarına İliş
kin Tedbirler:

Yabancı girişimcilerde Türkiye'de yatı
rım konusunda tereddütler devam etmektedir. Tereddütlerin 
giderilmesi için, bu konudaki ilke ve yöntemlerin ayrıntıları 
ile tesbit edilmesinde yanar olacaktır. Bugünkü uygulamada 
tüm yetkileri toplayan Devlet Plânlama Teşkilâtının konu ile 
sorumlu birimi yoktur. İşlemlerin sekreteryasını yürüten Ti
caret Bakanlığı iee, yetkisiz ve kadrosu yetersizdir. Her iki 
kuruluş da sektör sorumlusu Bakanlıklarla istişare etmemekte
dir. Bu nedenle, DPT'na bağlı bir örgütün, uzman kuruluşlar
dan sağlanacak ihtisas elemanlarıyla donatılmasında fayda gö
rülmektedir.



1.5. Eğitim ve Öğretim :

1.5.1. Turizm sektörünün çeşitli dallarında ihtiyaç 
duyulan personelin yetiştirilmesi sorunu bir tıkanıklık teş
kil etmektedir. Ürün geliştirme, sevk ve idareci ve personel 
eğitimi arasında bir koordinasyon kurulamamış tır. Konaklama 
tesisi ve diğer yan hizmet ünitelerini yapmak kadar kaliteli 
hizmet de önemlidir. Sektörün ihtiyacı olan en üst kademe yö
neticisinden aşağıya doğru en alt kademeye kadar olan perso
nelin yetiştirilmesi iyi bir iş-gücii planlamasını gerektirir. 
Lş-gücü planlamasının etkin bir düzeyde uygulanabilmesi için 
şimdiki iş-gücü kadrosu, hakkında geniş bir bilgiye sahip ol
mak ve gelecekte ihtiyaç duyulacak kadronun niteliklerinin 
saptanması gerekmektedir.

^ yL.5.2. Otelcilik okulları mezunlarının da çözülmesi
gereken bir takım sorunları bulunmaktadır. İlk olarak, bu 
okullardan mezun olanlara sektörde gereken ilgi gösterilme
mektedir. Özellikle turistik tesis belgeli otellerde bu ele
manların istihdamını temin etmek için gerekli tedbirler ge
tirilmelidir.

1.6. Alt-Yapı Tıkanıklıkları :

1.6.1. Genellikle özel sektör faaliyetlerinin dı
şında kalan imâr plânı, su-kanalizasyon, elektrifikasyon ha
berleşme ve diğer kamusal hizmetler, mahalli idareler adına 
bu işleri realize veya finanse eden müesseselerce mevcut im
kânların müsaadesi nisbetinde ele alınmaktadır. Bütün bu iş
lerin gerçekleştirilmesi için mali kaynak; belediye bütçele
ri ile İller Bankası nezdindeki krediye müsteniden İmar ve

İskân Bakanlığı emrinde bulunan yetersiz olan fondur.



1.6.2. Belediyeler beldenin ihtiyacını kendilerine 
göre bir öncelik sırasına koymuş oldukları için, bu öncelik 
esasına göre kendi imkânlarından ve İller Bankası imkânla
rından istifade ederek faaliyet göstermektedirler. Fakat bu 
imkânlar beldenin acil ihtiyaçları ve buna ek olarak turis
tik faaliyetlerde gerekli çalışmalar için yeterli değildir.

1.6.3. Ulaştırma sahasında tıkanıklıklar-da turizm 
gelişmesini önleyen en önemli etkenlerden biridir. Karayol- 
larımız uluslararası standartların altındadır. Yolların dar 
ve bozuk olması turistin aradığı can güvenliğini temin ede
memektedir. Turistik bölgelerarası bağlantılar oldukça ye
tersiz kalmaktadır. Hava ulaşımında T.H.Y., Türkiye turiz
mine gereken katkıyı araç, gereç hava alanı imkânları yete
nekli personel, kötü işletmecilik gibi nedenlerle, gerçek- 
leştirememektedir. Dış ve iç hatlar arasında koordinasyon 
yetersizliği ve organize turları taşıyacak yeterli kapasite
ye sahip olamaması nedenleriyle, etkisiz kalmaktadır.

1.6.4. Deniz ulaşımından da, bir deniz ülkesi ola
rak, yeteri kadar faydalanamamaktayız. Deniz yollarının 
elindeki gemiler, bugünkü modern turistin ihtiyaçlarını kar
şılamaktan uzaktır. Komşu ülkelerimiz deniz yoluyla ülkele
rine hatırı sayılır derecede turist ve döviz temin ederler
ken, bir deniz ülkesi olan Türkiye'nin bu sahada geri kal
mış olması, bir takım acil tedbirlerin en kısa zamanda alın
masını gerektirmektedir.

r 1.7* Pazarlama :

Türkiye'nin dış pazarlarda pazarlanmasından tek



sorumlu kuruluş olan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 'nm bu gö
revini mali kaynak yetersizliği nedeni ile yeteri kadar ye
rine getirdiği söylenemez. Pazarlama danilince ilk akla ge
len, reklamcılık ve promosyon faaliyetleridir ki, bugünün 
koşulları için yetersiz bir tanımlamadır. Bu iki faaliyet 
pazarlama kavramını meydana getiren bir bütünün sadece iki 
unsurudur. Modern anlamda pazarlama kavramında; ürün politi
kası, pazarlama araştırması, turistlerin fiziki dağılımı, 
reklâm, özel promosyon, personel eğitimi gibi unsurlaı da 
yer alır. Yani üretim, finansman ve dağıtım arasında bir op
timum temin edilmesi gerekmektedir. Amaç, dış piyasalara 
sunmuş olduğumuz turizm ürünü ile varlıklarımız arasında 
tam bir uyum sağlamaktır. Bugün tüketicinin arza ve istek
lerine yönelik olmayan bir ürünü -ki bunlar alt yapı tesis
leri, konaklama tesisleri, yan hizmet üniteleridir- piyasa
ya sunmak modern koşullar altında, o ürünün ölü doğması de
mektir. Bu nedenle turizm hizmetinin dış piyasalardaki tüketi
cinin eğilim ve davranışlarına göre bilimsel olarak biçim
lendirilmesin! gerektirir. Pazarlama faaliyetinde zaman ka- 
demelendirilmesi diye bir kavram yoktur. Pazarlama faaliye
ti bilimsel araştırma ve geliştirmeye dayandırılarak bir 
plân ve program içerisinde yürütülmelidir.^Bir taraftan ko
naklama tesisleri yapılırken, alt-yapı tesislerini ihmal et
mek veya doğal ve tarihi eserlerimize gereken itinayı gös
termemek turist açısından olumlu fikirler oluşturmıyacaktır. 
Bilindiği gibi en etkin reklâm yöntemi turistin kendisidir. 
Ülke olarak gerçekleştiremiyeceğimiz reklâmı en etkin biçim
de ülkeden olumlu intibalarla ayrılan turist yapacaktır.



5^1.8. Fiziksel Plânlama : __

Türkiye turizmindeki fiziksel planlama çalışmala
rı nisbeten yeni olup esas gayesi, turizm yatırımlarının 
belirli bölge ve yerlerde yoğunlaştırılması, alt-yapı ile 
üst-yâpı ilişkilerinin tam olarak tespiti, turizm geliş
melerinin, uygulamalarının tespit edilmeflidir. Turistik fi
ziksel plân, turizm olayının cereyan ettiği fiziksel çevre
yi, ekonomik ve sosyal verilere göre düzenleyecek ve eko
nomik, sosyal veriler yanında fiziksel verilere de aynı 
ağırlığı vererek, çevrenin karakterini bozmadan, onu alt
yapı ve konaklama tesisleri ve yan hizmet üniteleri bakı
mından donatacaktır.

2. GEKEL MEVZUAT VE UYGULAMA SORUNLARI

Turizmle ilgili mevzuat dağınık ve sistemsiz bir hal
dedir- Kalkınma Planları ile konulan tedbirleri ve ilkeleri 
gerçekleştirecek yönde donatılmış değildir.

V* 2.1. Organizasyon ve Koordinasyon ile İlgili Mevzuat:

Turizm politikasını tesbit ve uygulamakla görev
li kamu ve özel kesimdeki kurum ve kuruluşlar için bugüne 
kadar açık ve anlaşılır bir sistem getirilmemiş, diğer sek
törlerle adeta organik, yaygın ve sıkı ilişkileri olan tu
rizm sektörünün bu ilişkileri de belirli bir mevzuat çerçe
vesine- oturtulamamıştır.

öte yandan kamu yönetimi ile ilgili olarak Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının 265 sayılı Kuruluş Kanunu yönetim



açısından açık değildir. Sair Bakanlıkların Kuruluş Kanunları 
da bu açıdan yetersiz ve görev bölüşümünde sistemli bir man
tığa sahip değildir.

Organizasyon, koordinasyon ve kamu yönetimi ile il
gili mevzuattan doğan ve yukarıda ana hatları ile özetlemeye 
çalıştığımız sorunlar yanında planlama, uygulama ve mali mev
zuat açısından da doğan sorunlar aşağıda verilmektedir.

2.2. Plânlamaya Dönük Mevzuat:

Gerçekte memleketimizde planlama ile ilgili mevzuat 
kesin ve bir planlama sistemi getirici yönde değildir. Plan
lama yapmakla görevli çeşitli kuruluşların görev ve yetkileri 
ile planlanan alanlar arasında yer yer plan çakışmaları ve 
yer yer de plan boşlukları meydana gelmektedir. Bu husus plan
lama organizasyonunun önemli sorunlarından biridir.

Gerek II. ve gerekse III. Beş Yıllık Plan Dönemle
rinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığına planlama ile ilgili gö
revler yükleyen bazı düzenlemelere gidilmişse de (6/12209 sa
yılı Kararname ve 18.1.1975 tarihli Ek 7 ve 8. maddelere iliş
kin Yönetmelik) turizm planlama mevzuatı Bakanlığa turizm 
sektöründeki amaçları, ilkeleri ve tedbirleri gerçekleştirme
de etkinliği ve sürati sağlayacak imkânları vermemiştir.

2.3. Uygulamaya Dönük Mevzuat:

Uygulamaya dönük mevzuat, gelişen turizm yatırım ve 
işletmecilik anlayışına cevap veremez hale gelmiştir. Türki
ye'de turizm yatırımları bu kadar lüzumlu hale gelmişken,



halen yeters iz  o lan Vası f lar  Yönetmel iği  iht iyaca  uygun bir  

hale  get i r i lememiş  ve  tur izm sektörü Genel  Teşvik  Tablosunda 

imalât  sanayi i  aç ıs ından e le  a l ınarak değer lendir i lmişt i r .  

1570  sayı l ı  Kanunun ç ıkması  i le  tur izm kredi ler i  bel l i  b ir  

düzenlemeye kavuşmuş ancak,  plâsman hacmi  yeters iz  kalmışt ı r .

2 .4 .  Mâl i  Mevzuat :

Mâl i  mevzuat  aç ıs ından da tur izm sektörü,  kendine 

has  özel l ik ler i  dikkate  a l ınarak düzenlenmemişt i r .  Yat ır ım

lar ı  yönlendirmede önemli  b ir  vergi  i s t isnası  o lan yat ının  

indir imi ,  yukarıda da bel i r t i ldiği  üzere  tur izm sektörünün 

özel l ik ler i  dikkate  a l ınarak e le  a l ınmamış ,  yat ı r ımlar ın  de

vamlı  o larak doğuya kaydır ı lmak is tenmesi  sonucu tur izm sek

tör  o larak ik inci  plâna i t i lmişt i r .  Olumlu sonuçlar ı  ancak 

10-15  yı l  süre  i le  güdülecek bi l inç l i  b ir  uygulamadan sonra  

görülebi len tur izm sektöründe vergi  s is teminin ve  tur izm iş 

le tmeler inde yat ır ım mal lar ının  ekonomik fayda ölçüsünde kul

lanma süres ine  parale l  b ir  amort isman pol i t ikas ının  uygulan

ması  yat ı r ımlar ın  ve  sektörün gel işmesini  sağlayacak önemli  

b ir  kaynak olacakt ır .

2 .5 .  Turizmin Dış  Etkenler i  i le  i lg i l i  Mevzuat :

Turizm sektörünün çal ış ına  mevzuat ı  aç ıs ından da 

özel  b ir  durumu vardır .  Yiyecek,  içecek ve  konaklama iş le t 

meler inin  müşter i  durumu değiş ik  departmanlarda çok değiş ik  

dalgalanmalar  göstermektedir^  İş  Kanunu,  yükü artan bir  de

partmana personel  aktar ı lmasını ;  ' . . .  i . ; 1 1u tes is ler  i ç i n  zo

runlu olan düzen,  dis ipl in ,  karş ı l ık l ı  saygı  ve  tebessüm



zihniyetinin idamesini de sınırlayan bir düzenleme içindedir. 
Iş Kanununun turizm açısından ayrıca gözden geçirilmesi, iş- 
çi-patron münasebetini daha yapıcı bir yönde ele almak üzere 
yeni hükümler getirilmesi zorunludur.

Öte yandan, eski eserlerin çeşitli kamu kuruluşla
rının ve özel kişilerin elinde hiçbir hükme bağlı olmaksızın 
bulunması, bunların değerlendirilmesi ve korunması, bakımı 
ve dolayısıyla turizm sektörüne arzı tıkanıklar yaratmakta
dır.

Turizm gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturması
na rağmen, memleketimizde köklü bir geçmişi olan hediyelik 
eşya ve el sanatı mamullerinin de bir mevzuat çalışması çer
çevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Özetle, girişte de belirtildiği gibi bugün turizm 
mevzuatı organizasyon, planlama, uygulama ve mali mevzuat 
açısından yetersiz, düzenlenmemiş ve başı boş haldedir.

2.6. Turizm Değerleri:

Turizm yatırımlarının milli ekonomi içinde arzula
nan seviyeye ulaşması yanında, turistik değerler olarak nite
lendirdiğimiz tarihi, milli ve doğal varlıklarımızın koruma- 
kiillanma dengesini sağlayacak planlama ile turizme açılmaları
gerekmektedir. Böylelikle hem kıt kaynakların ekonomik kulla
nımı, hem de belli potansiyel alanlarda yer alacak yatırım
ların ekonomik verimliliklerinin arttırılmasına yardımcı olu
nacak tır.



2.7.Tanıtma, Eğitim, Ulaştırma:

Böylece Yaratılacak arz kapasitesinin ekonomik iş
letilmesi, iyi bir tanıtma ve çağdaş bir hizmet sunulmasını 
içermektedir. Bu iki açıdan da sürdürülen faaliyetler maale
sef istenilenin çok altında kalmıştır.

rak pazarlanması bugün kitle turizmine cevap verecek ulaş
tırma hizmetlerinin yaratılması ile de çok yakından ilgili 
bulunmaktadır. Turizm ulaştırmasının turist sayısı ile pa
ralel olarak gelişememesi ulaştırmada genel ve özel sorun
ları ortaya çıkarmaktadır. Kara, deniz ve hava ulaşım araç
larında ve yollarında gerekli koordinasyon sağlanmalıdır.

•l. Yurdumuza dönük dış turizm talebinin plân hedefle
rini aşan bir gelişim göstermesine karşılık, arz kapasitesi
nin plân hedeflerinin çok altında oluşumu nedeni ile planlı 
kalkınma çabalarımızda turizm sektöründen beklenen katkı tam 
olarak sağlanamamaktadır. Plân hedeflerine uygun üst yapı 
gelişiminin sağlanması mümkün olsa idi, dış turizm gelirle
rimiz şüphesiz ki bugünkü rakamların çok üstüne çıkabilme 
imkanları bulabilecektir.

2. Kalkınma planlarının turizmden beklediği katkının 
sağlanabilmesi ve yurdumuza dönük yüksek potansiyelinden da
ha fazla faydalanılması sektörün daha etkili teşvikine ve 
yatırımları yavaşlatıcı formalitelerin giderilmesine bağlı 
bulunmakt adır.

Büyük yatak kapasitesinin yaratılması ve tanıtıla-

BÖLÜM İLE İLGİLİ ÖNERİLER:



3. Sektörel özelliklerin dikkate alınmaması nedeni ile 
turizm yatırımlarının teşvik imkânlarından faydalanmaları an
cak tesadüfi olabilmiştir. Rasyonel bir teşvik tablosunun 
düzenlenmesinde en tutarlı yaklaşım her sektörü ayrı ayrı ele 
alarak incelemek olduğu halde ülkemiz teşvik politikalarının 
düzenlenmesinde daima sanayi yatırımı modeli esas alınmıştır.

i 4. Öte yandan tüm sektörlerin tabi olduğu teşvik olanak
ları Kalkınma Planları Yıllık Programlarına bağlı olarak her 
yıl yeniden düzenlenmektedir. Bu sistem uygulamada pek çok 
aksaklıklara yol açtığı gibi müteşebbis açısından çekimser
liğe yol açmaktadır. Gerçekte teşvik olanaklarının uzun va
deli kalkınma stratejisi içinde ve bu stratejiye uygun ola
rak düzenlenmesi gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. 6086 sayı
lı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu yerine çıkarılacak gü
nün icaplarına uygun yeni bir Kanun'da turizm sektörüne sağ
lanan teşvik olanaklarının ismen sayılması şarttır.

5. Teşvik tedbirlerinin etkinliği bir yerde yatırımla
rın oluşum sürecini kısaltıcı ve formaliteleri azaltıcı ted
birlerle yatırımların gerçekleşmesini güçleştiren faktörle
rin ortadan kaldırılmasına bağlı olmaktadır.

6. Turizm yatırımlarının beklenenin çok altında bir ger
çekleşme göstermesini bürokratik engellerle bir projenin 
oluşum sürecinin rasyonelin çok üstünde olmasına bağlayabi
liriz. Söz gelimi, bir sınai yatırım içinde bütün işlerin 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda halli mümkün olduğu halde 
hiçbir turizm yatırımcısı bütün işlerini Bakanlığımız'da ta
mamlayamaz. Yatırımın kuruluş yeri kamu arazisi ise, arazi
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sorunu için Orman ve Maliye Bakanlığı ile yabancı sermaye 
ortaklığı varsa, Ticaret Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ve Ba
kanlar Kurulu ile, teşvik uygulamaları için Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı ile, Turizm Belgesi için Bakanlığımız ile, iç 
kredi için Turizm Bankası ile, alt yapı için YSE, TEK ve PTT 
Genel Müdürlükleri ile ayrı ayrı sorunlarını halletmeden ya
tırıma başlaması mümkün değildir.

7- Bütün bu kuruluşları belli bir müşterekte toplamanın 
imkânsızlığı yanı sıra, yine bütün bu kuruluşların teker te
ker onaylarının alınması ve her kuruluşun projede yapacağı 
değişikliğin yeni baştan diğer kuruluşlarca kabul edilmesi
nin gerektireceği süre 3 yıldan daha az olmamaktadır. Bu sü
re içinde proje ve fizibilite hesapları eskimiş olduğundan 
kısır döngü içinde yeniden başa gelinmektedir.

8. Sektörün sorumlusu Bakanlığın plan ve program ilke
leri çerçevesinde sektörün gelişimine ilişkin kararları ver
me imkânları ile donatılması gerekli görülmektedir.

9. Kuruluş yeri maliyetlerinin kentsel yerleşmelerde 
şehirleşme, kırsal alanlarda spekülatif el değiştirmeler ne
deniyle çok yükselmiş olması Bakanlığımızı kamu arazisinin 
turizm amaçlı projelere tahsisi imkânlarını araştırmaya zor
lamıştır. Ancak, kamu arazilerinin elinde bulunduğu kuruluş
lar farklı mevzuat hükümleri uygulamakta olduklarından, bu 
çok önemli teşvik aracından gereğince yararlanılamamaktadır.

10. İmar Kanunu nedeniyle kıyılara, Toprak Reformu Kanu
nu nedeniyle tarım alanlarına, Orman Kanunu nedeniyle orman 
alanlarına kurulmasına izin verilmeyen turistik tesisler 
için yatırım alanları büyük ölçüde daralmış olmaktadır.



li. Yeni teşvik tedbirlerinin "Turizm Endüstrisini Teş
vik Kanunu" kapsamında ele alınmasının yararlı olacağı dü
şünülmektedir.

3. ÖRGÜTLENME VE KOORDİNASYON SORUNLARI

Yurdumuzda turizmle ilgili çalışmaların, kamu ve özel 
sektör kuruluşlarının gerek birbiriyle, gerek kendi içlerin
deki organizasyon ve koordinasyon yetersizliği dolayısiyle, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın son dört yıllık bölü
münde de etkili gelişme göstermediğini belirtebiliriz.

3.1. Kamu Sektörü Örgütlenmesi:

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı görevlerinden biri, 
265 sayılı Yasa'da gösterildiği üzere, "Turizmi Ulusal ekono
minin verimli sektörü haline getirmek için yurdun turizme 
elverişli tüm olanaklarını değerlendirme" şeklindedir. Ancak, 
çoğu kez bakanlıklar üstü bir koordinasyon isteyen, kamu ve 
özel sektörde geniş işbirliği gerektiren turizm konusunda, 
Bakanlığın çalışma ve gayretleri çeşitli güçlüklerle karşı
laşmıştır. Görev, yetki ve sorumlulukların tüm idari mekaniz
ma içinde -kesinlikle belirtilmemesi ve birbirlerine tam uydu- 
rulmaması nedeniyle, turizm sektörü kamu idaresi içinde bek
lenen yerini alamamıştır.

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı sosyal hayat ve eko
nomik bünyemiz içinde hızla büyüyen turizm olayını tam anlamı 
ile koordine edebilmek için gerekli araçlara sahip bulunmamak
tadır. Bakanlığın bugün sahip olduğu imkânlar, artık oldukça 
değişmiş bulunan şartlar karşısında büyük ölçüde yetersiz



kalmaktadır. Kamu kesiminde turizm ile ilgili görev dağılımı 
turizmin bünyesinden gelen dağınıklığı daha da arttırmakta
dır. Bu durumun; Bakanlığın düzenleme, yönlendirme ve koor
dinasyon görevini imkânsız hale getirmesi yanısıra, dağınık
lığın bir sonucu da yatırımlar üzerinde yavaşlatıcı bir etki 
şeklinde kendini göstermektedir. Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğımın, yatırımların plan hedeflerine uygun gelişimini koor
dine için yeterli imkâna sahip bulunduğu da söylenemez. Ba
kanlık, sektörün sorumluluğunu taşırken, yatırımlara iliş
kin etkili görev ve yetkiler diğer bazı kamu kuruluşlarına 
dağılmış haldedir. Bu kuruluşların, sorunlara Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı ile aynı açıdan bakmadıkları ve kamu kuru
luşları arasında aynı konuda çelişen görüş ve kararlar be
lirdiği görülmüştür. Bu durum, bir yandan yatırımcıların kâ - 
mu yönetimine güvenini azaltırken, diğer yandan aynı girişim 
için başvurmak zorunda olduğu çeşitli Bakanlıklarda karşı
laştığı farklı davranışlar, yatırım eğilimi üzerine olumsuz 
etkiler tevlit etmektedir. Turizm sektörüne dönük bir yatı
rım talebinin kamu sektörünce sürüncemede bırakılması veya 
gereksiz, şartlarla karşılanması, çoğu kez yatırım potansi
yelinin diğer bir sektöre kaymasına neden olmaktadır. Konuya 
ilişkin olarak, şu tedbirler önerilebilir:

a) Mevcut tesislerden daha fazla yararlanmak,
b) Yeni yatırımların Kalkınma Plânları ile öngö

rülen hedeflere uygun gerçekleşmelerini sağlamak.
c) Turizm aktivitesini ve yatırımlarını önemli 

ölçüde yavaşlatan faktörleri gidermek,
d) Ulusal ekonomimizde gittikçe artan bir yer ka

zanan dış turizm gelirlerimizin daha da arttırılması amacıy
la, turizm kuruluşlarının nitelik pazarlama ve işletilme
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yöntemlerinin dış talep gereklerine uygun gelişimini sağla
mak ve sektöre kalkınma planlarında bu yönü ile ağırlık ver
mek,

e) Mevcut kamu ve özel sektör kuruluşları arasın
da ve Bakanlığın kendi hizmet birimleri arasında kopukluk, 
ve/veya koordinasyonsuzluk olarak görülen aksaklıkları gide
rerek, belirlenecek yeni turizm politikasını uygulayabilecek 
yeni Bakanlık örgütünü kurmak ve Bakanlığın yatırımcı bir ni
teliğe kavuşturulmasını sağlamak,

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu, Kıyıları ve Tu
ristik Alanları Koruma Kanunu, Yetki Kanunu, Vasıflar Yönet
meliği, turizmdeki son gelişmeler doğrultusunda yürürlüğe gi
rip işlerlik kazandıkları takdirde, koordinasyon ve organi
zasyon sorunu büyük ölçüde çözümlenecektir. Örneğin; Vasıflar 
yönetmeliğinin ülkenin turizm ihtiyaçlarına uygun olmayışı, 
sadece fiziki nitelikleri tanımlaması, işletmecilik hakkında 
açık hükümler getirmemesi yanısıra, 6086 ve 265 sayılı Yasa'- 
ların yetersiz hükümleri kapsaması gibi nedenlerle Merkez Tu
rizm Komitesi'nden beklenen görev tam yapılamamaktadır. Teo
ride henüz bir turizm politikasının belirlenmemiş olması yanı- 
sıra, uygulamada bir yatırım politikası ve bunun esasları da 
tespit edilemediğinden, anılan komite rasyonel kararlar ala
mamaktadır. Yatırımların dağılımına ve ortaya çıkan tesisle
rin durumuna bakıldığında bir düzensizlik dikkati çekmektedir.

3.2. Özel Sektör Örgütlenmesi:

Kamu sektörünün organizasyonunda noksanlıklar 
ve tıkanıklıklar bulunduğu gibi, turizm sektörü özel kesimin
de de organizasyon ve koordinosyon bakımından boşluklar vaıthr.



T.C. Turizm Bankası‘nm yanısıra, otel işletmelerini seyahat 
aoentalarının amaçlarına uygun biçimde örgütlenmeleri, des
teklenmeleri, denetlenmeleri ve çalışmalarının etkili kılın
masına ilişkin tedbirler üzerinde daha önemle durulmalıdır.

4. TURİZM'İ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE SEKTÖR DIŞI SORUNLAR

Turizmi etkileyen faktörler ve sektör dışı sorunlar 
konusuna girmeden önce, Türkiye'de uluslararası tanım ve kav
rama uygun kabul olunarak kullanılan "Tuizm Sektörü" terimi
nin kapsam ve sınırı şu şekilde tanımlanabilir:

Turizm sektörü, Türkiye'ye gelen yabancıların sayı
sını ve turizm gelirlerini arttırmak, iç turizm hareketleri
ni geliştirmek ve yurt dışına çıkacak vatandaşların seyahat- 
larını düzenlemekle ilgili tüm kamu ve özel sektör faaliyet
lerini içerir. Sektör içinde, sektöre ilişkin endüstrinin 
kurulması ve işletilmesi, yardımcı hizmetlerin yapılması 
teşviki ve izlenmesi yer alır.

Bu tanımlama çerçevesinde, turizmi etkileyen faktör
leri ve sektör dışı sorunları belirlemek mümkündür. Turizm, 
ekonominin diğer sektörlerinin gelişim ve değişimlerinden 
etkilenen ve kendi gelişimi diğer sektörlerle yakından ilgi
li olan bir sektördür. Bu nedenle, turizmi etkileyen faktör
ler ve sektör dışı sorunlar özet olarak ortaya konulmasına 
gerek duyulmaktadır.

4.1. TURİZM'İ ETKİLEYEN FAKTÖRLER :
4.1.1. Sanayileşme ve Turizm:
Türkiye'nin planlı gelişmesinde temel ilke ve



hedef olarak ülkenin sanayileşmesi öngörülmektedir. Sanayi 
sektörü, özellikle İkinci ve Üçüncü Plân dönemlerinde sürük
leyici sektör olarak kabul olunmakta ve bu sektöre ağırlık 
ve öncelik verilmiş bulunmaktadır. Hızlı sanayileşme, dolayı- 
sıyle hızlı kalkınma süreci için, turizm sektörü, döviz yö
nünden destekleyici en önemli sektör ve kaynak olarak görül
melidir.

4.1.2. Yatırımlar ve Turizm:

Bilindiği gibi bir ülkenin ekonomik kalkınması, 
sosyal gelişmesi verimli yatırımların yapılmasına bağlıdır.
Bu nedenle, ekonomik politikamız yatırım dağılımını plan çer
çevesi içinde ele almakta ve tespit etmektedir. Yatırımlar 
proje araştırma hizmetleri ile İkinci ve Üçüncü Plan döne
minde desteklenmiştir. Dördüncü Plan döneminde de bu destek
lemenin daha yoğun şekilde yapılmasına çalışılmalıdır. Zira, 
turizm sektörü yatırım payı da, genel yatırımlar içinde yer 
almaktadır.

Birinci planda toplam yatırımların 1.4'ü, İkin
ci Plan'da % 2.3'ü turizme ayrılmış, Üçüncü Plan döneminde 
İo 1.6'sı olarak öngörülmüştür. Turizm'e ayrılan yatırımların 
Dördüncü Plan Döneminde (1978-1982) sektörün tüm fonksiyon
larını en iyi biçimde yerine getirecek düzeyde tutulmasına 
dikkat edilmelidir.

4.1.3. Turizm Sektöründe Kredi:

Sektörde sağlanan kredi kaynaklarının muhtelif ku
ruluşlar elinde bulunmasının ortaya çıkardığı mahzurlar göz- 
önüne alınarak, bu fonların bir elde toplanması fikrinin



benimsenmesi üzerine girişilen çalışmalar, İkinci Plân döne
minin son uygulama dilimi olan 1972 yılında, 1570 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girmesiyle sonuçlanmıştır. Böylece o tarihe 
kadar farklı kuruluşlar elindeki farklı kaynaklardan finanse 
edilen fonların, farklı kriterlere göre dağıtılması biçimin
deki uygulamaya son verilmiş, bu amaçla ayrılan fonlar T.C. 
Turizm Bankası A.Ş.'de toplanmıştır.

Kredi olarak verilecek fonların yetersizliği nede
niyle, 750 milyon TL.'ya çıkarılsın Banka nominal sermayesinin, 
önümüzdeki yıllarda bu fonksiyonunu etkin bir biçimde yerine 
getirebilmesi için, sermayesinin tezyidi imkânları üzerinde 
durulmalıdır.

4.1.4. Yabancı Sermaye ve Turizm:

Türkiye'ye dışardan getirilecek sermaye ve kredi
lerin tabi oldukları şekil ve şartlar ile sahip olacakları 
hat ve teminatlar, turizm sektörü yararına düzenlenmelidir. 
Konuyu Hükümetlerin makro düzeyde ele almaları gereklidir.
Bu takdirde, yabancı sermayenin bir kısmı, Proje için gerekli 
olan ve Türkiye'de sağlanması mümkün olmayan teçhizat ve hiz
met şeklinde gelmiş olacaktır.

4.2. SEKTÖR DIŞI SORUNLAR:
4.2.1. Sosyal ve Ekonomik Yapı:

Belli bir sosyal ve ekonomik düzeye gelmiş olan 
toplumun bilgi ve görgüsü, yeniliklere adaptasyonu, turizmin 
benimsenmesinde, buna ilişkin hizmetlerin görülmesinde ve do
layısıyla tur i 7. m aktivitesinin artışında etken olmaktadır.



Harcanabilir gelir artışı, iç ve dış turizm hareketlerini 
arttıran bir faktördür. Bu faktörün etkisiyle, büyük şehir
lerin * irist gönderen yöreler olarak ünem kazandığı görül- 
mekted ir.

Şehirleşme olgusunun kesifleşmesi, trafik sorunu, 
kalabalık ve gürültüden kaçarak sessiz ve sakin bir yer ara
ma, iç turizm hareketlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu
na rağmen, turizm olayına ilişkin tedbirlerin dış turizm ta
leplerini karşılamaya dönük olması, iç turizm ve rekreasyon 
için düşünülmesi gerekli tedbirlerin ihmali eğilimini ortaya 
çıkarmaktadır.

Şehirlerde yaşayan nüfusun, toplam nüfusun yarısı
na ulaşmış olması, bunlarında ‘fo 50'den fazlasının 100.000'den 
çok nüfuslu şehirlerde yaşaması iç turizm için gerekli ted
birlerin alınması ve uygulamaya konulması zamanının geldiğini 
göstermektedir.

Sosyal ve ekonomik gelişmenin her bölgede aynı 
oranda olmayışı, turizm olayının yoğunlaşacağı yörelerin se
çiminde bu hususun gözönünde bulundurulması gereğini ortaya 
koymaktadır. Eğitimin kırsal alanlarda kentlere göre düşük 
oranda olması, temizlik, sağlık ve davranış gereklerinin bi- 
linmeyişi veya yerine getirilmeyişi, turizm yatırınlarının 
dağılımında dikkate alınmazsa sektörde bir sorun ve darboğaz 
yaratab i 1 eçekti r.



4.2.2. Mekansal Yapı:

Sektörde modernleşme ve uygarlığın şartlarına uya- 
bilme esnekliği Batı Anadolu'da daha belirgindir. Turizm ön
celiği olan bölgelerin Batı Anadolu'da yoğunlaştığı gözönüne 
alınırsa, bu konuda bir sorun bulunmadığı düşünülebilir. An
cak turizm aktivitesini barındırabilecek olan bir bölgenin;

a) Turizm akımını çekme,
b) Turizm akımını kabul etme ve karşılama,
c) Turizm akımını taşıma,
d) Turizm akımını alıkoyma (konaklama tesisleri),

yapısına sahip olması gereklidir. Bu yapının bölge içindeki 
mevcudiyet derecesinin araştırılmaması halinde bir sorun or
taya çıkabilir.

4.2.3. Teknolojideki Değişim ve Gelişmeler:

Turisti çekici faktörlerimiz olan tabiat, eski 
eser, iklim'in yanında, teknolojideki gelişmelerin de artık 
turizmimiz için çekici bir unsur olarak kullanılması dikkate 
alınmalıdır. Sadece klasik unsurlarla yetinmek, sektörün ge
leceği için bir sorun teşkil edecektir. Teknolojik düzeyi 
yüksek olan ülkelerden gelecek turistlerin isteklerine, tek
nolojik düzeyi düşük olan ülkenin cevap vermesi zor olacak
tır. Örneğin; Üçüncü Plan döneminde kitle turizminin ilke 
olarak kabul edildiği gözönünde bulundurulursa, inşaat tek
nolojisinin bu ilke içinde ele alınması gerekmektedir. Ülke
miz turizm ekonomisi için önemli sorunlardan birisi de budur. 
Bu nedenledir ki, Üçüncü Plan'ın 1976 Yılı Programı İcra 
Pkfti'»4a tu kamı sektörde bir tedbir olarak yer almıştır. 
Dördüncü Plan döneminde de bu hususa gereken önem verilmelidir.



4.2.4. Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Olaylar:

Dış siyasi, ekonomik ve sosyal olaylar ile tabii 
afetler ve salgın hastalıklar turizm ekonomisini olumsuz yön
de etkilemektedir. Ayrıca sektörde işletme bazında zaten dü
şük olan ran tabii i te, müteşebbisin bu durumlarda yatırım yap
masını daha da güçleştirmektedir. Üçüncü Plan'm 1974 yılı 
diliminde karşılaşılan bu gibi olaylar turist sayısında ve 
yatırımlarda dalgalanmalara neden olmuştur.

4.2.9. Diğer Sektörel Gelişmelerle İlişkiler:

Kalkınma Planı Yıllık Programlarında, Hizmetler 
Sektöründe yer alan turizm'e ilişkin faaliyetler, diğer sek
törlerle yakından ilgilidir. (Tarım, Ticaret, İnşaat, İmalat, 
Enerji, Ulaşım, Belediye Hizmetleri ve Diğer Hizmetler) Bu 
ilgi nedeniyle, turizm planlamasının diğer sektörler planla
ması ile de uyum içinde olması gereğini ortaya çıkarmaktadır. 
Bu ilişkilerin düzenlenip kurulabilmesi henüz istenen düzeye 
getirilememiş ve bir organizasyon çerçevesinde gerçekleşti
rilememiştir.

Turizm daha ziyade ticaret, ulaşım, genel ve özel 
olarak nitelenebilecek hizmetler sektörlerinden etkilenen bir 
faaliyet dalıdır. Bu etkilerin yekdiğeri karşısında olumlu 
ve/veya olumsuz yönde gelişmesini gözönünde tutarak, turizm 
olayının sonuçlarını en yararlı biçimde kullanma ve uygulama 
imkanı bulunmalıdır. Ayrıca; çevre kirliliği, eğitim, kültür, 
spor ve korut şartlarının iyileştirilmesi ile turizm’e iliş
kin faaliyetlerin geliştirilmesini aynı doğrultuda yürütmek 
sorunu bir plan ve program çerçevesi içinde ele alınmalıdır.
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j^BÖLÜM III- ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
YILLIK PROGRAMLARINDA SEKTÖRE 
İLİŞKİN TEDBİRLER

.973 YILI PROGRAM TEDBİRLERİ:

- Turizmin teşvikinden ve kredi 1endirmede, tesisle
rin kuruluş yeri ve niteliklerinin 197 E yalında 
saptanmış bulunan kriterleri değişen koşullara 
göre yeniden düzenlenecektir.

- Turizmin hızla geliştiği alanlarda arazi kullanı
mını ve tesis alt yapı ilişkilerini düzenlemek 
için fiziksel plânlama çalışmalarına devam edi
lecektir. Bu konuda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
ile İmâr ve İskam Bakanlığı arasında gerekli iş
birliği sağlanacaktır.

- Termal kaynaklar ve Kaplıcaların ayrıntılı bir 
envanteri yapılacak ve bunların geliştirilmesi bir 
program çerçevesinde ele alınacaktır.

- Yat limanları ve yanaşma yerlerinin işletilmesi 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından birlikte düzenlenecektir.

- Turistik tesislerin yetişmiş personel gereği hız
la karşılanacaktır.

- Kamu kamplarının iç ve dış turizme daha fazla hiz
met etmesi olanakları Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğınca araştırılacaktır.



- Yabancıların ülkemizden satın aldıkları hatıra 
eşyaları, giyim eşyası ve halı gibi maddelerin 
yurtdışma çıkışını kolaylaştıracak mevzuat düzen
lenecektir.

- Milli Özel sektörün kruvazyer gemi ve yat işlet
meciliğini teşvik etmek amacıyla gemi ve yatların 
inşaası, satın alınması ve işletmeciliği konusun
da mevzuat hazırlanacaktır.

- Giriş kapılarının tek elden yönetilmesini sağla
yacak ve koordinasyonu kolaylaştıracak mevzuat 
hazırlanacaktır.

- Ülkemizde "Charter" yoluyla yapılan turist taşıma^ 
lan konusunda ülke ekonomisi açısından Ulaştırma 
Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı arasın
da işbirliği sağlanacaktır.

- Doğal ve kültürel varlıkların tahribi önlenecek, 
bunlardan turistik hizmetlerde kullanılacak olan
lar bu yönde değerlendirilecektir.

- Turizm öncelik yörelerinde kamunun öncü ve örnek 
turistik kompleksler yaratmasını sağlamak üzere 
gerekli yer seçimleri yapılarak 1973 yılında fi
zibilite etüdleri tamamlanacak ve mimari projele
rin yapımına başlanacaktır.

1974 YILI PROGRAM TEDBİRLERİ:

- Türkiye'de mevcut belgeli ve belgesiz her türlü 
konaklama ve diğer rekreasyon tesislerinin yeni 
bir envanteri yapılacak, dış turizme hizmet eden 
işletmeler uluslararası standardlara göre sınır
landırılacaktır.



- Nitelikleri yetersiz belgesiz konaklama tesisleri

nin iyileştirilmesi için bir program hazırlanacak 
ve bu işlem için kredilendirme olanakları sağlana
caktır.

- T.C. Tur-izm Eankası’nın Finansman Politikası Sek
törün ihtiyaçlarına göre yeniden tespit edilecek 
ve özel kesimin kredi taleplerinin karşılanması

s ağ i arı ac ak t ir.

- Türkiye'nin kültürel, coğrafi ve ekonomi k Koşul
larına uygun şekilde konaklama tesisleri mimarisi 
ve inşaat teknolojisi sn: tanınası konusunda araş-
t:rmal ar yapılacaktır.

- Konaklama tesislerinin pazarlamasını sağlamak ama
cıyla giriş kapılarında, terminallerde ve turizm 
ıtrcİHMr.üa merkezi rezervasyon sisteminin uygula
nalı liriigi araştırılacaktır.

- Tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin teşviki ola
nakları incelenecek ve bu konuda bir program ha- 

zıslanacaktır.

- Fonksiyonel bir mekanizmaya kavuşturulması için

T ur i zil ve Tanıtma Bakanlığının yeniden örgütlenme
si sağlanacak ve bu iş için mevzuat çalışmaları 
yıl içinde tamamlanacaktır.

97b YILI PROüRMV TEDBİRLERİ:

- 60Ş6 sayılı "Turizm Endüstrisini Teşvik Kanun.." 
Üçüncü Beş Yıllık Plân İlkelerine ve günün k. pul
larına uygun olarak değiştirilecektir.



Deniz ve göl kıyılarının toplumun yararına kulla
nılmasını sağlamak amacıyla başlamış bulunan yasal 
çalışmalar yıl içinde bitirilecek ve "Kıyılar ve 
Turistik Alanlar Kanun Tasarısı" TBMM'ne sunula
caktır.

Türkiye'de mevcut belgeli ve belgesiz her türlü 
konaklama ve rekreasyon tesislerinin yeni bir en
vanteri yapılacak, dış ve iç turizme hizmet eden 
işletmeler belirli standardlara göre smıflandırı- 
lacaktır. Yeni vasıflar Yönetmeliğinden bu amaç 
için yararlanılacaktır.

Nitelikleri yetersiz belgesiz konaklama tesisleri
nin iyileştirilmesi için bir program hazırlanacak 
ve bu işlem için kredilendirme olanakları sağla- 
nacaktır.

Kamu kuruluşları olanaklarından yararlanılarak 
kurulan kamp yerlerinin ve tesislerinin daha çok 
sayıda halkın ve turistin yararına kullanılması 
sağlanacaktır.

Turizm hareketleri, harcamalar, gecelemeler ve 
tesis yapımları yönünden turizm istatistiklerinin 
anlamlı ve daha gerçekçi olarak saptanabilmesi 
için Devlet İstatistik Enstitüsü, Maliye Bakanlığı 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı arasında, işbirliği 
sağlanacak ve bir uygulama programı hazırlanacaktır.

Dar ve orta gelirli yurttaşların özellikle iç tu
rizm olanaklarından yararlanmaları kolaylaştırıla
caktır. Bu amaçla kredili tatil sistemi gerek daha 
çeşitli turistik tesislere gerek halka yaygınlaş
tırılması açısından yeniden düzenlenecektir.



1976 YILI PROGRAM TEDBİRLERİ:

- Turizm fiziksel plânlama çalışmaları yaygınlaştı
racak, proje geliştirme faaliyetlerine hız veri
lecektir.

- Belgesiz konaklama tesislerinin tam bir sayımı ya
pılarak içlerinden belli niteliklere sahip olanla
rın iyileştirilmesi ve iç ve dış turizme hizmet 
eden belli standardlara uygun konaklama tesisleri 
haline getirilmesi sağlancaktır.

- Dar ve orta gelirli vatandaşların iç turizm ola
naklarından yararlanmalarını kolaylaştırmak amacı 
ile kredili tatil sistemine devam edilecektir.

- Devlet İstatistik Enstitüsü, Maliye Bakanlığı ile 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı arasında işbirliği sağ
lanarak Turizm İstatistiklerinin gelişmesi ve özel
likle özel kesim turizm yatırımları ile geceleme 
istatistiklerinin daha gerçekçi olarak saptanması 
için çalışılacaktır.

- Mevsimlik turizm kuruluşlarında çalışan personelin, 
mevsim dışı uğraşılara kavuşturulmaları, mesleki 
bilgi ve yetenek ve genel kültürlerinin arttırıl
ması amacı ile boş zamanlarda toplu eğitimleri 
için gerekli tedbirler alınacaktır.

- Turizm sektörü inşaat teknolojisinin geliştirilme
si için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

- Turizm hareketlerinin yoğun olduğu transit yollar 
ve ana tur güzergâhları üzerinde zincirleme konak
lama tesisleri kurulması yolundaki Bakanlık çalış
maları yoğunlaştırılacaktır.
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Turizm Amaçlı Girişlerin Dağılımı ve Arz Kapasiteleri 
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GİRİŞ

Gelecek için tutarlı hesaplar ve projeksiyonlar yapa
bilmek için geçmiş dönemlerin doğru analizi büyük önem taşır. 
Ayrıca mevcut veriler ve/veya veri kullanımlarında ufak hata 
payları, değişik projeksiyon metodlarma göre çoğu kez, gele
ceğe artarak yansır.

Türkiye'de istatistiki rakamların doğruluğundan yakın
ma gelişmiş ülkelerdeki yakınmalardan, esasen haklı olarak, 
daha fazladır. Mevcut koşullar altında dahi, eğer gelecek 
için hesaplar ve projeksiyonlar yapılacaksa geçmiş gelişmele
rin belli bir metodolji ile analizi zorunludur. Gelişme trend
lerinden daha anlamlı sonuçlar alabilmek için tecrübelerden 
ve belli bir disipline dayalı varsayımlardan da yararlanıla
bilir .

Projeksiyon hesaplarında (özellikle uzun dönemler için) 
sık yapılan hataların başlıcaları: (l) Fonksiyonel ilişkile
rin dikkate alınmaması; yani bağımlı değişkenin bağımsız de
ğişkenlerden ayrı düşünülmesi; (2) ve/veya bağımsız değişken
lerdeki değişmelerin bağımlı değişkene yansıma oranlarının 
sabit kalacağının varsayılmasıdır. Diğer bir deyişle, Dünya'- 
da ve toplumsal yapılardaki gelişmelerin hız ve yönlerinin de
ğişme oranlarının önemli farklılıklar gösterdiği dikkatten 
uzak tutulmaktadır. Doğal olarak, bu da yanlış sonuçlara va
rılmasına yol açmaktadır.



Buradaki kısa uğraşıda, sadece, Türkiye'ye (1967-1975) 
giren yabancılar, bunların 1982 yılma kadar nasıl bir değiş
me göstereceği ve turistik belgeli yatak sayısına bu değişme
lerin nasıl yansıması gerektiği inceleniyor.

TÜRKİYE'YE GİREN YABANCILARIN DAĞILIMI

Türkiye'ye giren yabancıların dağılımlarının incelen
mesi 1967 yılından itibaren alındı. Bu yıldan önceleri için 
günübirlikçi sayıları bilinmemektedir. Bununla beraber, bili
nen dokuz yılın rakamları buradaki analizler için yeterli ol
maktadır.

Aşağıda tablo'da, Türkiye'ye gelen toplam yabancılar, 
turizm amaçlı girişler, geceleyici turist girişleri ^, günü
birlikçiler ve günübirlikçilerin turizm amaçlı girişlere ora
nı görülmektedir (1967-1975).

TABLO : 1 TÜRKİYE'YE GİREN YABANCILARIN DAĞILIMI

Yıl
lar

Toplam 
Yabancı 
Girişleri c

Turizm
Amaçlı
Girişler

Turist
Girişleri

Günübir
likçi
Girişler (4)+(2)

(1) (2) (3) (4) (5) .
1967 574.055 513.079 338.269 174.810 34,1
1968 602.996 542.089 374.929 167.160 3 0 , 8
1969 6 94.229 626.398 424.037 202.361 32,3
1970 724.784 652.647 434.315 218.332 33,5
1971 926.019 840.535 479.104 361.431 43,0
1972 953.419 920.852 540.861 379.991 41,3
1973 1.338.206 * 1.313.260 751.073 562.187 42,8
1974 1.031.671 ?/ 

1.210.000 J
1.001.947 632.469 

800.000 &
369.478 36,9

1975 1.163.661 36 3.661 32,3
Kaynak : DİE, "Turizm İstatistikleri"; 1967-1974.

1/ Geceleyici turistler bundan böyl "turist" olarak
anılacak. Turist tanımı esasen gecelemeyi içermekte
dir.

2/ 1975'in ilk on ayı ve diğer yıllara ait rakamlardan
gidilerek tahmin.

j/ İlk on ayın gerçek rakamlarına 11 ve 12. ay rakamla
rı tahmin edilerek ilâve edildi.



/

Tablo'da hemen görülebilen ilginç ve ileriki hesaplara 
yansıyacak bir konu toplam turizm amaçlı girişlerin içindeki 
günübirlikçi oranının yüksek olmasıdır.

Tablo l'e açıklık getirebilmek için yabancı girişler- 4/deki değişmelerin ortalama yıllık artış hızlan hesaplandı 
ve tablo 2'de gösterildi. (1974 rakamları normal gelişmelerin 
dışında ve 1975 rakamlan kesin olmadığı için burada dönem 
olarak 1967-1973 alındı.)

TABLO : 2 YILLIK ORTALAMA ARTIŞ HIZLARI

Toplam 
Yıl- Yabancı 
lık Girişleri

Turizm
Amaçlı
Girişler

Turist
Girişleri

Günübir
likçi
Girişleri

(D (2) (3) (4)

1967-73 15.1 17.0 14.2 21.5

İlk tablo*da mutlak olarak belirtilen rakamlar yukarıda 
yıllık ortalama artış hızı olarak gösterildi. Altı yıllık dö
nemde (1967-1973) turizm amaçlı girişler yıllık ortalama $ 
17.0 artarken, turistler $ 14.2, günübirlikçilerde $> 21.5 art
mıştır. Birinci tablo’daki 5 no'lu sütundaki artış oramda 
yüzde dört civarındadır. Gelecekte, gereksinme duyulan yatak 
kapasitesi, yatırım kaynakları kullanımı ve politika kararla
rı için bu oranların gözönünde bulundurulması zorunludur.

4/ Artış oranlarının hesaplanmasında bileşik faiz formülü 
kullanıldı:
Y = x(l+r) . Y = sonyıl rakamı; r = artış

x = başlangıç yıl rakamı; t = yıl
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Yatak kapasiteleri ve diğer yatırım kararları hesapla
rı çıkarılırken, genellikle, yukarıda belirtilen dağılımlar 
dikkate alınmamakta ve önemli yanlışlıklar yapılmaktadır. Ör
neğin, günübirlikçi turistler için de yatak arzı planlanmak
tadır. Ayrıca tüm yabancı girişlerinin turizm amaçlı olduğu 
varsayılmaktadır.

TÜRKİYE'YE TURİZM TALEBİ TAHMİNLERİ

Türkiye'ye olan turizm talebi önce yabancı giriş şekil
lerine göre, talebin nitelikleri gözönünde tutulmadan, doğru
sal olarak 1982 yılma kadar hesaplandı. Sonradan projeksiyon
lar giriş nitelikleri ve geçmiş yıllardaki özellikler dikkate 
alınarak her tür giriş için ayrı yöntem uygulanarak yapıldı.

Toplam yabancı girişleri, turizm amaçlı girişler, turizm 
girişleri ve günübirlikçilerin girişleri, 1967-1975 dönemi esas 
alınarak, 1976-1982 dönemi için doğrusal olarak hesaplandı.

TABLO : 3 DOĞRUSAL TALEP TAHMİNLERİ s(Bin)

Yıl
lar

Toplam
Yabancı
Girişleri

Turizm
Amaçlı
Girişler

Turist
Girişleri

Günübirlikçi
Girişleri

(1) (2) (3) (4)
L976 1.341 1.311 812 498
L977 1.430 1.404 868 535
L978 1.519 1.498 925 572
L979 1.608 1.591 981 610
.980 1.597 1.685 1.037 674
.981 1.786 1.779 1.094 685
.982 1.875 1.872 1.150 722r



Yukarıdaki rakamlar (1976-1982) doğrusal trendler tah
mini değerlerini göstermektedir. Aynı rakamlar ayrıca Grafik 
l'e de aktarıldı. Bu hesaplamalardaki doğrusallık varsayımına 
1974 ve 1975'deki değerlerin normal olmadığı gerekçesiyle kar
şı çıkılabilir. Ve 1973'e kadar olan gelişmelerin "parabolik 
bir değerlendirmeye daha uygun olduğu ileri süriilebilir. Fa
kat böyle bir varsayımda ekonomideki konjonktürel hareketler, 
siyasi olaylar, bölgesel savaş ve sülgm hastalıklar gibi, 
uluslararası turizm hareketini etkileyen, unsurlar dikkate 
alınmamaktadır. Halbuki turizm talebi bu gibi unsurlara çok 
duyarlıdır ve gelecek için yapılan hesaplamalarda gözden uzak 
tutulmamalıdır.

Bu unsurları içeren doğrusal trendler Türkiye için, 
uzun dönemde, daha tutarlı kabul edilebilir. Dolayısıyla ya
tırım hacımları, yatak kapasiteleri ve politika kararları bu 
tahminlere dayandırılabilir.

Ancak Türkiye'ye gelen yabancı girişlerinin amaç ve 
niteliklerine göre dağılımına bakıldığında analizlere yansı
ması gereken diğer özellikler de ortaya çıkmaktadır. Çoğu 
kez, Türkiye'ye giren yabancıların tamama turist varsayılmak
ta ve değerlendirmelerde geceleyici turist ile günübirlikçi
lerin ayırımı yapılmamaktadır. Daha önce, yukarıda, belirtil
diği gibi bu ise yanılgılara yol açmaktadır.
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Turizm amaçlı girişler, turist ve günübirlikçi olarak 

iki ayrı bileşeni (komponant) içermektedir. Ve her iki bile

şende ayrı gelişim özellikleri göstermektedir. Dolayısıyle 

turizm amaçlı girişlere her iki yöntemden (doğrusal ve para

bolik) hangisi uygulanırsa uygulansın yaklaşım yanlış olacak

tır. Dolayısıyla, turist ve günübirlikçi girişleri ayrı ayrı 

değerlendirilip toplam turizm amaçlı girişlere buradan varıl-' 

malıdır.

Aşağıda, Türkiye'ye giren yabancıların bileşenlerinin de

ğerlendirilmesinde kullanılan yöntemler ve hesaplar verilmek

tedir.

Turist Girişleri : Yapılan testlerin sonuçunda turist

girişleri eğiliminin parabolik olduğu ortaya çıkmıştır. Ve 

1967-1975 arasındaki gelişmelerin (normal trend ve krizler 

dahil) 1976-1982 döneminde devam edeceği varsayılmaktadır.

Günübirlikçi Girişleri : Testler sonucu günübirlikçi

lerin projeksiyonunda, 1967-1975 dönemi alınarak, doğrusal 

veya parabolik yöntemlerin hiçbirinin uygulanılamayacağı sap

tandı. Burada, 1967-1973 dönemindeki gelişmelerin 1975'den iti

baren de aynen süreceği varsayıldı. 1974 ve 1975 yılları hesap

lamaya katılmadı.

Turizm Amaçlı Girişler : İki ayn yöntemle bulunan tu

rist ve günübirlikçi girişleri toplanılarak turizm amaçlı gi

rişler toplamı bulundu.



TABLO : 4 TALEP TAHMİNLERİ

(Bin)

Yıllar Turist Girişleri Günübirlikçi
Girişleri

Turizm Amaçlı 
Girişler 
(l)+(2)

(D (?) (3)

1976 879 415 1.294

1977 975 460 1.435

1978 1.079 580 1.619

1979 1.190 645 1.835
1980 1.308 780 2.088,

1981 1.433 945 2.378

1982 1. 566 1.125 2.691

T 0 P L A M 8.430 4.950 13.340

Turizm amaçlı girişler 1975 yılında 1.200.000 civarın

da idi. Yukarıdaki tablo'ya göre bu rakam 1982 yılında 

2.700.000'ne ulaşacak^ Öte yandan, yabancı turiste yatak ka

pasitesi yaratılmasının kararlarının alınmasında kullanılır

sa gereken rakam turist girişleri (l) sütununda görülmektedir. 

Bu rakam 1975 yılında 800 bin civarında idi ve bu sayı yedi 

yılda yüzde yüz artarak 1.600.000'e ulaşacaktır.

Projeksiyonlar yaratılmasına gerek duyulan yataklara 

yansıtılmadan önce, İaşağıda, tablo 2'deki oranlarla birlikte 

1967-1974 ve 1976-1982 dönemleri için hesaplanan ortalama yıl

lık artış hızları gösterildi : —(
5/ Oranlar bileşik faiz formülü ile hesaplandı.



TABLO : 5 /YILLIK ORTALAMA ARTIŞ HIZLARI

Dönemler Turist Girişleri Günübirlikçi
Girişleri

Turizm Amaçlı 
Girişler

1967-1973 14.2 21.5 17.0
1967-1974 9.4 11.1 10.0
1976-1982 10.1 18.1 13.0

Yukarıda, 1967-1974 donemi oranları verilmemiş olsaydı 
1976-1982 dönemindeki ortalama artış hızları düşük görülebi
lirdi. Türkiye'ye turizm amaçlı girişlerde, gelecek yıllar 
için hesaplanan yıllık ortalama $ 13'lük artış oldukça yük- 
sekdir. Bu oran 1960'lardaki yarım milyon civarındaki giriş
lere değil bir milyonun üzerindeki girişlere yansıyacaktır. 
Dolayısıyla, Türkiye turizmde doyum noktasına giderek daha 
hızlı yaklaşacaktır.

Turizmde beşer yıllıkdan daha uygun dönem için projek
siyon yapmak ve bu projeksiyonları yatırım kararlarına yansıt
mak sakıncalıdır. Gelecek için politika kararları saptanırken, 
statik olarak başlangıç yıllarındaki patlamaların yüzdeleri 
alınıp bunların gelecekteki-yıllarda aynı oranda süreceğini 
varsaymak gerçekçi değildir. Esasında 1967-1974 yılları ara
sındaki turizm amaçlı girişlerdeki oransal artışlar olanak
ların el verdiği en üst düzeye yaklaşmıştır.

îkinci Grafik, 1967-1975 döneminde gerçekleşen yabancı 
girişlerinin dağılımı ve bu rakamların tablo 4’de verilen 
uzantılarını, tablo 5'deki yıllık ortalama artış hızlarımda 
yansıtacak biçimde gösterilmektedir.



Ayrıca, yerli küçük işletmeler yoluyla yapılacak yatı
rımlar turizmde ülkeye özgü bir imaj yaratacaktır. Büyük iş
letmelerin biçim ve kriterleri diğer ülkelerdekilerin, çoğu 
kez, kötü kopyası olarak ortaya çıkmaktadır ve ülkenin dezar- 
vantajlı olduğu koşullarda rekabete girilmiş olunmaktadır. 
Yine, büyük işletmelerde meydana gelecek atıl kapasitelerin
ülke ekonomisine yansıyışının olumsuz etkinliği daha fazla 

9/olacaktır. —'

9/ Büyük işletmelerin nasıl ve hangi boyutda getirilmesi 
konusundaki düşünceler "Turizm Yatırımları ve Yabancı 
Sermaye Konusunda Not"da ele alınmıştı; op s. 5-8.
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Tablo 4'de ve Grafik'de görüleceği gibi turizm amaçlı 
girişler gelecek altı yılda da oldukça yüksek yıllık ortalama 
artış hızını 13) sürdürecek. Eğer önlenmesi için tedbir 
alınmaz ise turizm amaçlı girişlerde günübirlikçilerin payı 
artarak devam edecektir. 1976 yılında oldukça yüksek olan 
İ> 32’lik bu pay 1982’de $ 37*ye çıkacaktır. Diğer bir deyiş
le, toplam turizm amaçlı girişlerin içindeki turist girişle
ri 1976'da $> 68'den 1982'de }> 63’e düşecek.

Bu üzerinde önemle durulması gerekli bir durumdur. Gü
nübirlikçilerin büyük bir bölümü "potansiyel turisfdir. Bira
lar da Türkiye'yi görme, Türk Kültürünü tanıma özlemi vardır, 
Fakat bu özlem günübirlikçi olarak giderilirken gönderen ül
keler kendi pazarları olarak kullanmaktadırlar. Bu konuyu, ge
nel olarak, turist girişlerinin yatak kapasitesine yansımasını 
inceledikten sonra tekrar dönülecek ve bazı politikalar öneri
lecek.

YATAK KAPASİTELERİ TAHMİNLERİ

Aşağıda, öne*, yatak kapasiteleri olarak sadece belge
li yatakların yıllar itibariyle gelişimi ve bu gelişimin deva
mı halinde sayıların nasıl bir artış göstereceği incelendi. 
Daha sonra 1976-1982 döneminde gelecek yabancı turist için 
gereksinme duyulacak yatak sayılan tahminleri yapıldı»

Türkiye’de toplam yatak sayısı kesin olarak bilinme- 
■ektedir, ancak 1975 yılında uygulanan bir anket sonucuna 
göre, tüm ülkede dış ve iç turizme hizmet edecek düzeyde bel
geli ve belgesiz 130.000 yatak mevcuttur.



Yıllar itibariyle belgeli yatak sayılarındaki gelişme
ler ve bu gelişmelerin 1982 yılına kadar hesaplanan doğrusal 
uzantısı aşağıdaki tablo*da gösteriliyor.

TABLO : 6 BELGELİ YATAK SAYILARI VE TAHMİNLERİ

Yıllar Mevcut Yataklar Yıllar Pro jeksiyonlar

1965 14.297 1976 47.490
1966 16.151 1977 50.639
1967 18.158 1978 53.788
1968 21.643 1979 56.937
1969 24.907 1980 60.086
1970 28.354 1981 63.235
1971 32.114 1982 66.383
1972 34.628
1973 38.465
1974 40 . 895
1975 44.957

Mevcut yatak sayılarındaki gelişmeler test edildiğinde 
doğrusal bir artış olduğu görüldü. Dolayısıyla projeksiyon 
hesaplarında doğrusal trend yöntemi kullanıldı. Eğer, 1965- 
1975 dönemindeki gelişmeler aynen devam ederse, 1975 yılında 
44.957 olan belgeli yatak sayısı yedi yılda $ 47.6 veya yıl
da ortalama ^ 5.7 artarak 1982'de 66.383'e ulaşacaktır.

6/ Oran bileşik faiz formülü ile hesaplandı.
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Gelecek yıllardaki yabancı turist girişleri için gerek
sinme duyulacak yatak sayıları tahmini hesaplarında aşağıdaki 
varsayımlar ve yöntem kabul edildi: (l) Türkiye'ye turist amaç
lı girişlerinin en yüksek düzeyde olduğu zaman kesimi Ağustos 
ayıdır. Bu oran 1967-1973 dönemindeki toplam yabancı girişler
den hesaplandığında # 19 olarak meydana çıkmaktadır. (2) Yüz
de 19 oranın "turist" girişleri içinde aynı olduğu varsayıldı. 
Yani, Türkiye'ye giren toplam turistlerin 19'u Ağustos ayı
na rastlamaktadır denildi. (3) Ağustos ayı için konaklama te
sislerinde °jo 100 doluluk varsayılmaktadır. (4) Yabancı turist
lerin Türkiye'de ortalama kalış süreleri yaklaşık sekiz gün 
kabul edildi.

Yukarıdaki hesaplama ve varsayımlardan gidilerek tah
min edilen turist girişleri aşağıda gösterildi.

TABLO : 7 TOPLAM VE AĞUSTOS AYI TURİST GİRİŞLERİ TAHMİNİ ’ 
__________________________________________________(Bin)

Ylllar Toplam Ağustos Ayı
Turist Girişleri Turist Girişleri

1976 879 167
1977 975 185
1978 1.079 205
1979 1.190 226
1980 1.308 249
1981 1.433 272
1982 1.566 298



Yukarıdaki tablo için., daha önce tablo 4'de verilen 
turiat girişleri tahminlerinin $ 19'u hesaplanarak Ağustos 
ayı turist girişleri tahminleri yapıldı. Eğer Ağustos ayın
daki tüm girişleri karşılayacak kadar yatak kapasitesi yara
tılabilirse Türkiye'de yabancı turistler için gelecekte ya
tak arzı noksanlığı olmayacaktır.

1976-1982 döneminde Ağustos aylarında yabancı turist
ler için gereksinme duyulan yatak sayılan hesaplaması aşağı
da verildi.

TABLO : 8 YATAK GEREKSİNİMİ TAHMİNLERİ

Yıl
lar

Ağustos Ayı 
Turist 
Girişleri

Turist
Kalış
Süresi
(Gün)

Toplam Turist 
Gecelemeleri

Ağustos
Ayı
(Gün)

Yatak
Sayısı
Gerek-
simesi

1976 167.010 X 8 = 1.336.080 : 30 44.536
1977 185.250 X 1.482.000 s M = 49.400
1978 205.010 X " 1.640.080 s 54.669
1979 226.100 X " = 1.808.800 . n _ 60.293
1980 248.520 X " = 1.988.160 : " = 66.272
1981 272.270 X •• *= 2.178.160 s " 72.605
1982 297.540 X =3 2.380.320 s " 79.344

Yukarıda görüldüğü gibi 1976 yılında sadece turistlerin 
gereksinimi olan yatak sayısı 44.536'dır. 1982 yılında gelecek 
yabancı turistler için 79.344 yalak arzı kapasitesi gerekmek
tedir. Yabancı turistlerin tümünün belgeli yataklarda kaldığını 
varsayarsak yedi yılda yeni (79.344-44.957) 34.387 yatak yarat
mak gerekmektedir. Yani, arzı 1975 düzeyinden 1982'ye kadar $£ 
78 veya yıllık ortalama i» 10 civarında artırmak gerekmektedir.



Eğer belgeli yataklardaki mevcut gelişme doğrusal ola/- 
rak devam ederse, 1978'den itibaren (Dördüncü Beş Yıllık Plan 
Döneminde) her yıl gereksinme duyulacak ilâve belgeli yatak 
sayıları aşağıda gösterilen şekilde olacaktır.

TABLO : 9 BELGELİ YATAK ARZI AÇIKLARI TATMİNLERİ

Yıllar Gereksinme Mevcut Trend İlâve Yatak

1977 - 50.639 —

1978 54.669 - 4030
1979 60.293 - 5624 .
1980 66.272 - 5979
1981 72.605 - 6333
1982 79.344 6739

28.705

Yukarıdaki tablo için yapılan esas varsayımı tekrarlar- 
mak yararlı olabilir. Geleceği tahmin edilen yabancı turist
lerin tümü belgeli konaklama tesislerinde geceliyecekler ise 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi içinde toplam 
28.705 yeni yatağın yaratılması gerekmektedir.

Aşağıdaki tabloda Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Döneminde gerekecek'belgeli yatak sayısı ve mevcut trendin 
aynı dönemdeki uzantısı gösterildi.



TABLO i 10 /BELGELİ YATAK TREND TAHMİNLERİ

Yıllar Gereksinme Mevcut Trend F a r k

1978 54.669 53.788 881
1979 60.293' 56.937 3.356
19S0 66.272 60.086 6.186
1981 72.605 63.235 9.370
1982 79.344 66.383 12.961

Türkiye'nin mevcut yatak yaratma politika ve uygulama
larından herhangi bir değişiklik olmaz ise dördüncü plan dö
neminin başlangıç yılında 881 olan belgeli yatak açığı 1982 
yılında 12.961'e ulaşacaktır. Bu rakamlar Türkiye'nin turizm 
de yatak yaratma politikasında bir gösterge olarak kullanıla
bilir. Belgesiz yatak sayılarının yıllar içinde değişimi bi
linmeden bu konuda daha anlamlı projeksiyonlar yapmak olanak
sızdır.

Bununla beraber, arzın talebi belirlediği görüşü ile, 
önümüzdeki on yıllık sürede gelebilecek turist tahminlerine 
geçmişdeki yetersiz arzın belirlediği rakamlardan giderek 
ulaşıldığı, dolayısıyla potansiyel talebin çok yukarıda oldıt- 
ğu ve bu potansiyelden yararlanılması gerektiği ileri sürüle- 

v bilir. Bu iddia kısa dönem için geçerli de olabilir. Ancak 
herhangi bir ülkeye yönelen turizm talebinin uzun dönemdeki 
dağılımı ölçülebilir bir kalıp göstermektedir,



Turist çeken ülkelere turist girişleri, başlangıç yıl
larından artan, belirli bir dönemden sonra doyum düzeyine ula
şıldığında, doyum düzeyini sürdüren bir trend göstermektedir. 
Hatta ilk doyum düzeyinden sonra bir miktar düşüş olacağı ve 
yeniden daha aşağıda bir doyum düzeyine varılabileceği de ile
ri sürülebilir. Örneğin, Fransa'da olduğu gibi.

Başlangıçdaki şişkin talebe göre yaratılacak arz, uzun 
dönemde talebin düşmesi ve belirli bir düzeyde, sabit sayıla
bilecek çok az bir oranda artışla seyretmesi sonucu, atıl ka
labilecektir.

Toplam arz kapasitesi kararları yanında bu arzın böl
gelere ve türlere göre dağılımıda büyük önem taşır. Yanlış tür 
veya bölge seçimi yine atıl kapasitelere yol açmaktadır. Örne
ğin, Temmuz, Ağustos aylarında İstanbul'da yatak bulabilmek 
mümkün olmazken, Türkiye'nin diğer bazı yörelerinde (örneğin 
Altın Yunus) aynı aylarda yatak fiyatlarında $ 60'a varan in
dirimler yapılmaktadır.

SONUÇ VE OHERİLER

Bu çalışmada geçmiş yıllarda Türkiye'ye giren yabancı
ların dağılımı biraz daha yakinen incelendi. Yabancı girişle
rin içindeki turizm amaçlı olanların, belli yöntemlerle, 1902 
yılına kadar, projeksiyonlar yapıldı. Ve bu trendlerin yatak 
arzı kapasitesine yansıması üzerine bir yöntem geliştirildi.

Türkiye'de istatistiki verilerin güvenilirliği hakkın
da ki düşünceler çalışmaların başlangıcında belirtilmişti. Do
layısıyla burada varılan sayısal sonuçlar gerçeği tam anlamıyla



yansıtmayabilir. Esasında çalışmamın amaçı bazı gerçekleri 
yansıtabilmenin yanında daha doğru veriler bulunabildiği za
man da uygulanabilecek bir yöntem denemesidir.

Bu nedenle, bulunan yatak kapasitesi gereksinmeleri 
için alt-yapı ve üs t-yapı maliyetleri hesaplarına girilmedi.
Bu hesapları yapmak yatak kapasiteleri ve dağılımlar saptan
dıktan sonra sadece bir dizi basit aritmetik işlemini içermek
tedir.

Çalışmanın bulguları özetlendiğinde:

Türkiye'ye turizm amacı ile gelenlerin sayısı oldukça 
hızlı bir oranda yükselmektedir.

Günübirlikçilerin toplam turizm amaçlı girişlerin için
de payı çok yüksektir ve bu pay giderek artan bir trend göster
mektedir. (Konu gereken ciddiyetle yorumlanmalıdır.)

Gelecek yedi yıllık dönemde turizm amaçlı girişler baş
langıç yıllarındaki kadar olmamakla birlikte yine de oldukça 
yüksek düzeyini sürdürecektir. Fakat 1980'lerin ortalarında 
Türkiye turizmde doyum düzeyine yaklaşabilir, daha sonraki 
yıllarda gelen turist sayısı mutlak sayı olarak yüksek olmak
la beraber artış oranları çok az olabilecektir.

Burada gözden uzak tutulmaması gereken en önemli unsur
ların başında geleni Türkiye’nin turizmde alacağı "politika" 
kararlarıdır, (Örneğin, kitle turizmi politikasından vazgeçmek 
veya günübirlikçi girişlerine bazı kısıtlamalar her giren için 
minimum döviz bozdurma zorunluluğu getirmek vb. gibi.)



Turizm politikalarındaki kararlar, Türkiye'nin turizm
den neler beklediğini ve niçin bu beklentilere yöneldiğinin 
somut olarak saptamasını içermektedir. Daha önceki araştırma, 
deney ve gözlemlere dayalı olarak, bu konudaki bazı düşünce 
ve görüşler aşağıda sunulacak.

Bu kısa çalışmadan çıkarılabilecek sonuçlarda, daha ön
ce belirtilen, —^ görüşleri doğrular niteliktedir. Türkiye'nin 
koşulları için de ekonomik, sosyal ve kültürel yararları en 
yüksek düzeye çıkarmak ve maliyetleri en aza indirmek için:

1. Değişen koşullara ve/veya uygulanan politikalar 
sonucu meydana gelen değişmelere uyan dinamik ve kendi içinde 
tutarlı bir turizm politikası benimsenmelidir. Doğal olarak, 
turizm sektörü ülke koşullarından ve diğer sektörlerden soyut
lanamaz .

2. Turizm sektörü, Türkiye'nin kalkınma çabası sü
recinde döviz gereksinmelerinin hayati bir önem taşıdığı bu 
dönemde, gerekli dövizi en kısa dönemde
sağlayabilecek en önemli seçenek olarak belirme'itedir.

3. Kısa dönemde, gerekli dövizi sağlamak için yapı
lacak işlemler, sırasıyla; (a) İşletilmekte veya işletmeye 
hazır büyük ve küçük bütün kapasitelerden yararlanma en üst

7/ İhsan Çetin ve Ahmet Yalnız; "Türkiye'nin Turizm Politi
kası" Turi-zm ve Tanıtma Bakanlığı; Mart 1)76, s. 32-38.



düzeye çıkarılmalı; (b) Halen dış talebi bulunan, alt yapıları 
var olan bölgelere üst yapılar hızla tamamlanacak bir biçimde 
götürülmeli; (c) İç ve dış turizm için potansiyeli olan bölge
ler yoz kullanıma açılmayacak biçimde kontrol altına alınmalı- 
dir.

Yukarıda bilirtilen esaslar ile diğer kısa ve uzun dö
nemli politika kararları uygulamaya dönüştürülürken turizm 
sektörünün bir özelliğide gözden uzak tutulmamalıdır. "Turizm 
sektöründe, doğa, sosyal yaşara biçimi, arkeolojik ve diğer de
ğerlerin yanı sıra alt-yapı maliyeti en önemli veridir. Buna 
karşın, turizmden kazanç sağlayanlar üst yapıları, yan hizmet 
kuruluşlarını (restorant, turistik eşya satıcıları, eğlence 
yerleri vs.) ve organizasyonları (tur operatörleri, 3eyahat 
acentaları) ellerinde bulunduranlardır. İşte burada temel ve
rilere ve maliyetlere katkıda bulunmadan, hak edilmemiş bir 
gelir (uneomed income) sağlama olayı vardır."

Hak edilmemiş gelir sağlama olayı kendisini en belir
gin biçimde günübirlikçi girişlerinde göstermektedir. Bu tür 
girişler Türkiye'ye toplam turizm amaçlı girişlerin içinde 
artan bir trend göstererek, devamlı yüzde otuzun üzerinde ol
maktadır ye bazı yıllarda (1972, 1973) $ 42, $ 43 civarında 
olmuştur. Diğer bir deyişle Türkiye, daha önce belirtildiği 
gibi, organizasyonları ellerinde bulunduranlar kanalıyla, 
günübirlikçi gönderen ülkeler tarafından pazarlanmaktadır.

8/ Dr. İhsan Çetin; "Turizm Yatırımları ve Yabancı Sermaye 
Konusunda Not"; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Nisan 1976, 
s.3.



Bu soruna çözüm getirebilecek politika kararları için 
anlamlı araştırmalar yapmak gerekmektedir. Yapılan basit bir 
hesaplama, 1982 yılında Türkiye'ye toplam 1.125.000 civarında 
günübirlikçi gireceğini göstermektedir. Bunların Ağustös ayın
daki günlük orta.lama girişleri 7.125 kişi olacaktır. Bu ra İta
mın bölüşümü yaklaşık, kişi olarak,, 2.700'ü ($ 38) İstanbul'a, 
2.150'si Aydın'a, 1.150'si Muğla'ya ve 900'ü İzmir'e olacak
tır. Yani, dört merkez tüm günübirlikçilerin °}» 95'ini çekecek
tir (bu oran 1973 yılında i* 95,5 idi).

Eğer belli politika kararları ile günübirlikçiler 
"turist"e dönüştürülmeyecek ise bu merkezlere günübirlikçiler
den daha fazla döviz girmesini sağlayacak hizmetler götürül
melidir. Özellikle Aydın, Muğla ve İzmir gibi merkezlerde 
hatıra eşya ve küçült el sanatlarını pazarlayanlar ve lokan
tacılık hizmetleri verenler öncelikle teşvik edilmelidir.

Bu çalışmadaki amacın doğrudan içeriğende olmamakla be
raber diğer bir konuyada değinmekte yarar var. Türkiye'nin 
turizm potansiyeli olan her yöresinde yerli küçük işletmeler 
ve pansiyonlar yoluyla büyük sayıda yatak kapasitesi yaratma 
olanağı vardır. Ülkenin kısıtlı yatırım kaynaklarından yarar
lanma düzeyini yükseltme ve turist için çekiciliği artırma 
yönünden bu olanağın mevcudiyeti sevindiricidir. Bu potansi
yeli etkin olarak harekete geçirebilmek için geliştirilecek 
kredi, eğitim ve organizasyon yöntemleri v: kriterler derin
lemesine araştırılmalıdır.
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Sunuş, Amaç ve Kapsam

Dünya boyutları içinde turizm artık bir olaydır; ülke
lerin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamlarında bu olayın et
kileri kendisini belli eder. Bir zamanlar belli bir azınlık 
için ve lüks olarak kabul edilen turizmin, 3on yirmi yıl süre
sinde, özellikle sanayileşmiş ülkelerin nüfusunun büyük bir 
bölümü için iiıtiyaç olarak benimsenmeye başlamış olduğu görü
lüyor.

1950'lerde 25 milyon civarında olan Uluslararası t 
rist sayısı yılda ortalama °Jo ll'lik bir artışla bugün 200 
milyonun üzerine çıkmıştır. Yine 25 yıl önce iki milyar do
lar kadar olan turizm gelirleri, resmi kayıtlara göre, 1976 
yılma girerken her yıl ortalama $ 12,4 artarak 30 milyar do
lara yaklaşmıştır. y Gerçek rakamlar ise kayıtlara geçenlerin 
çok daha üstündedir. Aynı 25 yıllık dönemde, dünya ticaretin
deki yıllık ortalama artış, turizm gelirlerine oranla oldukça 
düşük kalarak, $ 7,5 olmuş ve sanayileşmiş ülkelerde kişi ba
şına gelir $ 9 artmıştır.

Dünyada ve Türkiye'nin hemen etrafında turizm önemli 
boyutlar kazanırken, bu potansiyelin ekonomik anlamda değer- 
lendirilebilmesini sağlayacak uygulanılabilir bir "Turizm 
Politikası" halen mevcut değil. Turizmin gelir, istihdam ya
ratma ve döviz sağlama gibi önemli katkılarıyla beraber bir
takım ekonomik, sosyal ve çevresel maliyetleri de olduğu ke
sindir. Burada amaç, kazançları en yüksek düzeye çıkarırken 
ekonomik, sosyal ve kültürel maliyetleri en aza indirebilmek
için önce önerilecek politikaları tartışmak ve neticede "Poli
tikayı" saptamaktır.
i/ 1974 yılında Türkiye'de devletin toplam normal gelirleri 4 

milyar dolar ve ihracat toplamı 1,5 milyar dolar civarındadır.





Bu çalışmanın esas uğraşısı :

1. Türkiye'yi kendi turizm politikasına ulaştıracak 

tartışmaya katkıda bulunmak;

2. "Politikayı" saptıyabilmek için başladığımız bir 

seri çalışmanın başlangıç noktasını belirlemektir.

Dolayısıyla bu aşamadaki uyarılar, eleştiriler ve öneriler 

bizim için önemli olacaktır.

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve politik yapısı çalış

mada veri olarak kabul ediliyor. "Düzen" eleştirisi konu dışı 

kalıyor. Mevcut "sistem" içinde turizm sektörü inceleniyor 

ve giderek sektörün Türkiye'nin yaşantısına daha fazla katkı

da bulunabilmesinin yollan araştırılıyor.

Bu aşamada bir inancın da belirtilmesinde yarar var. 

Dünyada her konuda değişimin, hızını artırarak, devamlı ol

duğu gerçektir. Hele turizm gibi dış ve iç etkenlere duyarlı 

olan bir konuda değişimin hızı ve yönü çok daha önemlidir. 

Dolayısıyla yapılacak her çalışına statik (durgun) olmayan 

bir politikaya yönelik olma zorunluluğundadır. Ancak dinamik 

bir politika ile başarı sağlanabilir.

Sanayileşmiş ülkelerdeki konjonktürel gelişmeler 1976 '- 

dan başlıyarak olumlu bir trend gösterecektir. Ekonomik gös

tergelere göre, sanayileşmiş ülkelerde, harcanabilir gelir

ve üretim tekrar1 artmaya başlayacak, işsizlik oranları aza-
2/

lacaktır. — Doğal sonuç olarak, Dünyada turizm hareketleri

2/ Ne'.vsweek "’.Yorld Economic Forecast-Special Issue"
December 1. 1975 J



canlılık kazanacak ve harcamalar da yükselecektir. Bu ve t li
rizme etki edecek diğer gelişmelerden olanakların elverdiği 
en yüksek düzeyde yararlanabilmek veya olumsuz etkilerin za
rarlarını minumuma düşürebilmek için, Türkiye'de, kısa sürede, 
dinamik bir turizm politikası geliştirilmelidir.

Turizmin ekonomi içindeki yerini saptıyabilmek için 
ekonomik yapının bilinmesi gerekiyor. Bu nedenle, ikinci bö
lümde son yedi yıllık dönem ele alınarak, genel olarak Tür
kiye ekonomisinde meydana gelen yapısal gelişmeler ve bazı 
makro büyüklükler incelenilecek.

Üçüncü ve dördüncü bölümlerde Türkiye'nin dış ticare
ti, ödemeler dengesindeki gelişmeler ve turizm sektörünün 
Türkiye ve bazı ülkelerde ekonomik yapı ve ödemeler denge
sindeki yeri ele alınıyor. Diğer ülkelerle olan karşılaştır
ma, turizm potansiyelini daha iyi görebilmek için yapılıyor.

Çalışma süresinde, doğal olarak, diğer sektörlerin 
ekonomik yapı ve ödemeler dengesindeki yeride devamlı dik
kate alındı. Çünkü Türkiye'nin turizm politikası, turizm diğer 
sektörlerden soyutlanarak saptanamaz.

BÖLÜM II
TÜRKİYE'NİN GENEL EKONOMİK DURUMU

Gayrisafi Milli Hasıla, Sektörler

Kalkınma planlarının uygulanmaya konulduğu 1963 yı
lından bu yana geçen onbeş yıllık dönemde, ekonominin yıllık 
büyüme hızı, önemli dalgalama.lar göstermiştir. Buna rağmen



ortalama büyüme hızı, fi 7 olarak saptanan hedefe oldukça yak
laşmıştır. Halen büyük ölçüde yer tutması, kalkınma hızındaki 
dalgalanmalar üzerinde etkin olmaktadır. Onbeş yıllık dönemde 
Gayrisafi Hasılanın artış hızları (sabit fiatlarla) fi 10.7, 
(1971) ile fio 4.6 (1965) arasında değişiklikler göstermiştir. 
Tarım, Sanayi ve Hizmet sektörlerindeki böyüme hızları biraz 
daha yakından incelendiğinde, büyüme hızı dalgalanmalarında 
ve Türk ekonomisi üzerinde tarım sektörünün önemli rolü daha 
da açıkça görülmektedir.

Türkiye'nin genel ekonomik durumu gösterecek bazı mak- 
ro büyüklükler aşağıda özet olarak inceleniyor. Bu incelemede 
1969-1974 kesin rakamları kullanıldı. 1975 yılı için geçici 
tahminler ve kesinleşen ayların rakamlarından, gelecek için 
de Devlet Planlama Teşkilâtının ve diğer bazı kuruluşların 
projeksiyonlarından yararlanıldı.

TABLO : 1- GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA, BÜYÜME HIZI VE TOPTAN EŞYA 
FİATLARI

Yıl
GSMH 

(Cari F) 
Milyon TL.

GSMN 
(1968 F) 
Milyon TL.

GSMH Büyüme Hazı 
(1968 Fiatlamyla)

Toptan Eşya F 
Fiatları (Zin
cirleme fic Değiş,

1969 124.9 118.6 5.4 7.2
1970 146.9 125.2 5.6 6.7
1971 192.0 138.6 10.7 15.9
1972 237.8 149.1 7.6 18.0
1973 308.5 157.3 5.5 20. 5
1974 427.2 169.0 7.4 29.9
1975 538.5 181.5 7.4 10.7
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Resmî Gazete, 31 Ocak 1976 sayı 

15485; 1976 Mali yılı Bütçe Tasarısı ile TBMk'ne 
sunulan "Yıllık Ekonomik Rapor 1975"; Ticaret Ba
kanlığı, Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü.



Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşu ile başlayan sanayi
leşme isteği planla dönemde daha da artmaştır. Son altı yıl 
(1960-74) süresinde bile ekonominin yapısında belirgin deği
şiklik olmuştur. 1969 yılında tanra sektörünün GSMH'ya kat
kısı İo 26.4 iken rakam 1974 yılında $> 21.6'ya düşmüştür; 
sanayi ise aynı yıllarda i 18.7'den $ 20.6'ya yükselmiştir.

Bununla beraber, 1975 yılı için tahmin edilen rakam
lara göre, tanm Türk ekonomisindeki yerini korumuş, GSMH 
içinde 1973'de 20.9'dan, 1975'de 1° 21.8'e yükselmiştir ki
bu aynı zamanda son üç yılın da en yüksek düzeyidir. Sanayi 
sektörü payı ise 1973 yılında ulaştığı düzeyi çok küçük bir 
artış hızı ile devam ettirerek 1975'de $ 20.7’de kalmıştır. 
Yani 1975 yılında i 7.4 civarında (Temmuz geçici tahminleri
ne göre) beklenilen büyüme hızı büyük ülçüde tarımdaki artış
la sağlanabilmiştir. Tanm ve sanayi dışındaki sektörlerin 
katkısı önemli bir değişme göstermemiştir, 1969'da i 54.9'dan 
1975'de $ 57.5'e yükselebilmiştir. Burada hemen belirtilme
sinde yarar görülen bir husus, ekonomi içinde tanm ve sanayi 
sektörünün oranlannm, ancak Türkiye tarımının önemli ölçüde 
hava şartlarına bağlı olduğu ve sanayinin kayda değer bir bö
lümün montajcılık olduğu bilindikten sonra anlam kazanmasıdır.

Fiat Artışları

İncelenen dönem başında i 7 civannda tutulabilen fiat 
artışları 1971'den itibaren hızla artmaya başlamış ve 1974 yı
lında İo 30 olmuştur. 1975 için fiat artışı f 10.7'dir. Bu son 
iki yılda Türkiye’de fiat artışlarının i 40'm üzerinde olması



demektir. Ayrıca fiat artışlarını kontrol altında tutabilmek 

için zamların geciktirilmesi tüketim ve ara mallar ithalâtını 

genişletebilme olanağını sağlayan dövize çevrilebilir mevduat 

hesapları gibi uygulamalar ile ancak zaman kazanılmaktadır. 

Esasta fiatları halkın dayanabileceği düzeyde tutabilmek için, 

ürezimde verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi 

ve gelirlerin artırılması gerekmektedir.

İçinde bulunduğumuz yılda, fiatları bir yıl öncenin 

düzeyinde tutabilmek oldukça zor olacaktır. 1975'den gecik

tirilen zamlar, ücretlerde ve tarım ürünleri destekleme fiat- 

larında meydana gelecek artışlar ve beklenilen bir devalüasyo

nun ithal edilen malların fiatlara etkisi nedeniyle, 1975 dü

zeyini geçmesi beklenilebilir.

İstihdam ve Gelir

Türkiye'nin ekonomik büyüme hızı ortalama i 7'ye yaklaş

masına rağmen istihdam ve işsizlik sorunu önemini devam ettir

mektedir. Devlet Planlama Teşkilâtına göre toplam işgücü faz

lası 1973'de 1.564.000, 1974'de 1.862.000 ve 1975'de 2.031.000 

dir; aynı yıllar için işgücü fazlası oranı, sırasıyla, i 10.7,

°/o 12.3 ve i 13.0'dır. ^ (Ayrıca 1974 yılında yurt içi sivil 

istihdamın sektörler arası oransal dağılımı: Tarım 6 2 . 2 ,  sana

yi 12.0,inşaat, 3 - 6 ,  ticaret 5 . 0 ,  ulaştırma 3 . 8 ,  hizmetler 

1 2 . 5 ,  bilinmeyenler 0 . 9 ( d u r . )

_3/ 1976 Malî Yılı Bütçe Tasarısı ile birlikte TBMM'ne sunulan 
"Yıllık Ekonomik Rapor-1975".



Halen binde 25'e yakın olan nüfus artış kızında sürat
li bir düşüş beklenilemez. Tarım kesimi, makineleşme ve eki
lebilir alanların sınırlılığı ve kentsel bölgelerin çekimi 
nedeniyle, giderek daha da artan işgücü fazlasını ekonominin 
diğer sektörlerine itecektir. Sanayi ve hizmet sektörlerinin 
mevcut büyüme hızlarıyla genişleyen işgücü arzını mass etme
si olanaksızdır. Dolayısıyla Türkiye'de işsizlik, yapısallı
ğını devam ettirecek ve işgücü deposuna her yıl yeniden katı
lan yarım milyon civarında insanın önemli bir bölümü işsiz
ler ordusuna katılacaktır.

Türkiye'de işgücü fazlası sayısı ve oranı yıldan yıla 
artış göstermektedir. Ayrıca emekten daha fazla sermaye kul
lanmaya ağırlık veren bir sanayileşme modeliyle istihdamın 
sorun olarak kalması kabullenilmiş gibidir. Öte yandan Türki
ye'nin ithal ettiği teknoloji türü ile istihdam sorununun çö
zümü birbirlerine zaten ters düşmektedir.

1960'lann ortalarından itibaren Batı Avrupa ülkelerin
deki işgücü ihtiyaçlarının bir bölümü Türkiye tarafından kar
şılanmaya başlamıştır. Hem istihdam sorununa getirdiği rahat
lık hem de ödemeler dengesine yaptığı olumlu katkı yönünden, 
yurt dışına giden işçilere büyük ümitler bağlanmıştı. Hatta 
Türkiye'nin bu hareket için ödediği ekonomik ve sosyal mali
yet pek dikkate alınmamıştı. ^
4/ Duncan Miller-İhsan Çetin, "The International Demand for 

Brawn Pov?er and y/ealth Effect of Migration-A Turkish case 
study", (paper read at Middle East Studies Association, 
State Üniversity of New-York - Binghamton, Nov. 1972)
Duncan Miller-İhsan Çetin, "Migrant Workers in the Federal 
Repüblic of Germany" İstanbul Üniversity, 1973.
Dr. İhsan Çetin "Migrant Workers, and Labor Markets-Revisi- ted", USAlD, Ank. Feb. 1974.



Buna karşın, Batı Avrupa ve özellikle Federal Almanya 

işgücü içinde yüksek orandaki "misafir" işçilerle ilgili sos

yal ve politik sorunlara, 1973 sonlarında meydana gelen pet

rol bunalımının getirdiği ekonomik sorunlar da eklenince, ar

tık Avrupa işgücü piyasası Türkiye için kurtarıcı olmak nite

liğini yitirmiştir. ^ Türkiye istihdam sorununu çözümlemek 

için başka ekonomik kaynakları harekete geçirmek zorunluluğun

dadır.

Türkiye'de kişi başına GSMH planlı dönemde yılda orta

lama fo 3.61 lık bir artış göstererek 1963'de (1968 fiatlarıyla) 

2.839 liradan 19741 de 4.309 liraya yükselmiştir. Bu artışa 

rağmen Türkiye halen fakir "gelişmekte olan ülkeler" arasında 

ortanın altında yer almaktadır. Fakat düşük olan kişi başına 

gelir sorununa çözüm aranırken, Türkiye'de giderek artan kişi

sel, fonksiyonel ve bölgeler arası gelir dağılımındaki denge

sizlikler dikkatten uzak tutulamaz. 1963 ve 1968 yıllarında

yapılan gelir dağılımı araştırmaları, Türkiye'de gelir dağıİn-
6/mı eşitsizliğinin arttığının kanıtlamaktadır. -/

1976'ya Girerken Durum

1976 yılına Türkiye bir takım yapısal sorunlarıyla bir

likte girmektedir. Üç yıl önce başlayan ve etkisini devam et

tiren petrol krizi ve ham petrol fiyatlarındaki önemli yüksel

meler ekonomiyi etkilemiştir. Dünya konjonktüründe görülen

5/ Dr. İhsan Çetin "Yurt Dışında İşçiler, ücretler ve iş Piya
sası", İş ve İşçi Bulma Kurumu Yayın No. 118 Ank. 1974.

6/ Prof. Dr. Erdoğan Alkin, "İktisat", İst. 1974 s. 109.
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olumsuz gelişmeler, Kıbrıs Harekâtının meydana getirdiği ola
ğanüstü siyasal ve ekonomik koşullarında eklenmesiyle, 1974’- 
ün ikinci yarısından itibaren Türk ekonomisi üzerinde ağırlı
ğının arttığı ve özellikle Türkiye'nin dış ekonomik ilişkile
rinde önemli bazı darboğazların belirmeye başladığı görülmek
tedir.

Ekonomi içinde sektör olarak turizmin yeri ve önemini 
saptayabilmek için ödemeler dengesindeki gelişmeler üçüncü 
bölümde inceleniyor. Aymca dış, ticaret ve ödemeler dengesi
nin yapısı incelenirken, ekonominin bazı makro büyüklükleri 
dış ilişkiler yönünden ve tüm yapıya yansıyış açısından tek
rar ele alınacak.

1975 yılında Türkiye ekonomisinin bir yıl önceden de
vir aldığı ve 1976'ya devir ettiği en önemli sorunlar şöyle 
sı r alanab i li r:

- Tasarruf açığı;
Finansman sorunu;

- Yatırımlarda yetersizlik;
İstihdam sorunu;
Fiyat artış lan;

- Düşük gelir ve gelir dağılımı eşitsizliği;
- Büyüyen dış ticaret açığı.



Yukarıda sıralanan sorunların çözümünde veya hafifletil
mesinde turizm sektörü katkıda bulunabilir mi? Veya nasıl bir 
yaklaşımla turizm sektörü sorunların çözümünde daha fazla kat
kıda bulunur duruma getirilebilir? Türkiye'nin turizm politi
kası, bu sorunların ışığında bakıldığında daha da anlam kazan
maktadır .



BÖLÜM III 

TÜRKİYE ÖDEMELER DENGESİNDE GELİŞMELER

Giriş

Türkiye'nin ekonomik kalkınma modeli ve süreci içinde 
dış ticaret ve ödemeler dengesindeki gelişmeler çok önemli bir 
yer tutmakta. Bir ülke kalkınması için gereken yatırım malla
rı ve ham maddelerin büyük bir bölümünü ithal etmek zorunlu
luğunda ise ve aynı zamanda dış ticareti devamlı ve her yıl 
artan miktarlarda açık veriyorsa, döviz ihtiyacı ekonomik kal
kınma süreci içinde bir darboğaz olarak meydana çıkar.

İthalâtın kısıtlanamayacağı böyle bir durumda ya ihra
catın arttırılması veya başka döviz getiren kaynakların bulun
ması gerekir. Yıllardır gösterilen bütün çabalara rağmen ihra
cat gelirlerini, ithalâtı karşılayacak düzeye çıkarabilmek 
olanağı sağlanamamıştır (nedenler ileride ele alınacak). Do
layısıyla ekonominin mevcut gereksinmelerini karşılayabilmek 
veya başka bir kalkınma modeli seçilse bile, getirilen modele 
işlerlik kazandırabilmek için, ivedi bir şekilde döviz gelir
lerini artırmak zorunluluğu vardır. Araştırmalarımız belirti
len zorunluluğun bilinciyle ve çözüm aramayı içeriğinde bulun
durarak sürdürülecektir.



Türkiye ekonomisi içinde turizm gelirleri (görünmeyen 
ihracat) ve turizm giderlerinin yerini saptayabilmek için öde
meler dengesindeki son yedi yıllık (1969-1975) gelişmeler ele 
alındı. Ödemeler dengesi bilindiği gibi, bir ülkenin bir yıl 
içinde dış ülkelere yaptığı ödemelerle dış ülkelerden sağladı
ğı dövizleri gösteren bilançodur. Bu bilançonun önemli ana 
başlıkları şunlardır:

A. Cari İşlemler

1. Dış ticaret

2. Görünmeyen işlemler

B. Sermaye hareketleri

C. Rezerv hareketleri

D. Özel çekiş haklarından kullanma

B. Kısa vadeli sermaye hareketleri.

Belirtilen başlıklar, özel olarak aşağıda incelenecek.

Dış Ticaret

Ödemeler dengesi içinde görülen işlemler, yani mal alım 
ve satımı dış ticaret adı altında ele alınmaktadır. Bir ülke
nin dış ticaret dengesi o ülkenin ekonomik yapısının sağlığı
nın önemli bir göstergesidir. Aşağıdaki tablolarda Türkiye'nin 
dış ticaretindeki gelişmeler verilmektedir.



TABLO : 2 (A) DIŞ TİCARET DENGESİ ve HADLERİ
(Milyon 0)

Yıllar İhracat İthalât Denge Hacim 1°
(3/4)

(D (2) (3) (4) (5)

1969 537 801 - 264 1.338 19,7
1970 588 948 - 360 1.536 23,4
1971 677 1.171 - 494 1.848 26,7
1972 885 1.563 - 678 2.448 27,7
1973 1.317 2.086 - 769 3.403 22,6
1974 1. 532 3.778 -2.245 4.310 42,3
1975 X 1.401 4.739 -3.338 5.140 64,9

x Geçici tahmin, K
Kaynak: Maliye Bakanlığı, DİE Aylık Dış Ticaret Özeti.

TABLO : 2 (B)
(Miktar 000. Ton)

Yıllar
İhracat İthalât Denge Hacim *

(3/4)

(D (2) (3) (4) (5)

1969 2.903 6.195 - 3.292 9.098 36,1
1970 3.113 7.033 - 3.920 10.146 38,6
1971 3.843 9.452 - 5.609 13.295 42,1
1972 5.455 11.742 - 6.287 17.197 36, 5
1973 5.292 13.615 - 8.323 18.907 44,0
1974 5.292 17.392 -12.879 21.905 58,8
74 (Ocak- 
. Ekim) 3.598 12.854 - 9.256 16.452 56,2
75(0cak-
Ekim) 3.291 12.758 - 9.467 16.049 58,9

Kaynak: DİE, Dış Ticaret İstatistikleri Seri 1, 1972-1973
DİE, Aylık Dış Ticaret Özeti.



TABLO : 2 (C) DIŞ TİCARET HADLERİ

Y ı l l a r x / M

1968 100.0
1969 99.1
1970 96.8
1971 97.6
1972 103.8
1973 106.4
1974 84.6

Son sekiz yılan ihracat, ithalât, denge ve hacim rakam
ları kıymet ve miktar olarak Tablo 2 (A), Tablo 2 (B)'de gös
terildi. Ayrıca toplam hacim içinde denge rakamının yerini 
daha iyi saptayabilmek için (5) no'lu sütündaki hesaplamalar 
hem kıymet hem de miktar için yapıldı. Tablo 2 (C)'de ise 
1968 = 100 olmak üzere Türkiye'nin dış ticaret hadleri 1974'« 
kadar verildi.

Türkiye'nin ihracat ve ithalât rakamları trendi (seyri) 
giderek artan aleyhte gelişmeyi yorumsuz yansıtacak açıklık- 
tadir. İhracat gelirleri ihcelenen dönemin ilk dört yılında 
(1969-1972) f 65, ikinci dört yılında da (1972-1975) $ 58 
artarken; ithalât giderleri ayna dönemde sırasıyla, $ 95 
ve i* 203 artmıştır. Yine aynı yıllarda dış ticaret açığı, sı
rasıyla fo 57 ve İ° 392 olmuştur. Dönemin tümünde ise dış tica
ret açığı, fo 1264 büyürken ihracat # 161, ithalât $ 492 art
mıştır. Sadece 1975 yılında bir yıl önceye oranla ihracat #



# 8 , 6  gerilemiş itiıalât # 25 ve dış ticaret açığı fi 49 yük

selmiştir. (Kesinleşen 1975 Ocak-Ekim rakamları bir yıl önce

nin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında İhracat fi 12 gerile

miş ithalât # 37 artmıştır).

Durum miktarlar için pek farklı değildir. Aynı aleyhte 

trend orada da görülmekte, 1969-1974 arası ihracat miktarı 

fi 5 5 . 5  ithalât miktarı °! 180.7 büyürken aleyhte olan denge 

rakamı dört katına yaklaşmıştır.

Tablo (A) ve ( B ) ' d e  hesaplanan ( 5 ) ' c i  sütün kıymet ve 

miktarlar için denge-hacim oranlarını gösteriyor. 1969 yılın

da, kıymet olarak, toplam ticaret hacminin # 2 0 ' s i  olan dış 

ticaret açığı 1975 yılında fi 65 olmuştur. Aynı oran, miktar 

için 1969*da fi> 36'dan 1974'de fi 5 9 ' a  çıkmıştır.

Yukarıda belirtilen durumun doğal sonucu olarak 1972 

ve 1973 yıllan hariç, dış ticaret hadleri de Tablo ( C ) ' d e  

görüldüğü gibi aleyhte bir trend izlemektedir. Burada en an

lamlı rakam 1974' de vanlan düşüş düzeyidir. Ayrıca 1975 ke

sin karamlarıyayınlandığında durumun bir yıl öncekinden de 

kötü olduğu ortaya çıkacaktır.

Üç tablodan çıkan sonuç özetlendiğinde: Türkiye'nin 

dış ticaretindeki gelişmeler, aynı trend devam ederse, ekono

minin dayanması olanaksız olduğu boyutlara hızla yaklaşmakta

dır. Bu gelişmeyi "Dış Ticaret" çerçevesinde önlemek, en azın

dan kısa dönemde, olanaksızdır. Aşağıda ihracat ve ithalâtın 

yapısı, madde grupları itibariyle, incelendiğinde durum daha 

açık olarak belirecektir. Dolayısıyla,lasa dönemde, çözüm an- 

görünmeyen kalemler ve sermaye hareketleri içinde bulunabilir.



TABLO : 3 (A) BAŞLICA MADDE GRUPLARINA GÖRE DIŞ TİCARET
(Milyon 0)

Yıl- TARIM , SANAYİ * MADEN . TQp_ ,lar Ürünleri Ürünleri Cevh.

1969 442 (82.3) 51 ( 9.5) 44 (8.2) 537 (100)
1970 472 (80.2) 62 (10.5) 54 (9.3) 589 (100)
1971 530 (78.3) 94 (13.9) 53 (7.8) 677 (100)
1972 660 (74.3) 171 (19.3) 58 (6.5) 885 (100)
1973 858 (65.1) 440 (33.4) 19 (1.4)1.317 (100)
1974 906 (59.1) 587 (38.3) 39 (2.6) 1.532 (100)

74(Ocak-Ekim) 694 (55.2) 492 (39.4) 61 (4.8) L247 (100)
75(Ocak-Ekim) 607 (55.2) 405 (36.9) 86 (7.8) L098 (100)
Kaynak : DİE. (Mutlak rakamlar en yakın tam sayıya yuvarlandı)

TABLO : 3 (B)
(Milyon 0)

Yıllar Yatırım . 
Malları

Ham
Madde 1° Tüketim

Malları İo Top. *

1969 2 51 (31.3) 431 (53..8) 119 (14.9) 801 100
1970 284 (30.0) 527 (55.■ 6) 137 (14.4) 948 100
1971 340 (29.0) 721 (61.,6) 110 ( 9.4) 1.171 100
1972 545 (34.9) 910 (58.2) 108 ( 6.9) 1.563 100
1973 695 (33.1) 1.274 (60.7) 130 ( 6.2) 2.099 100
1974 1.289 (33.9) 2.332 (61.4) 157 ( 4.1) 3.798 100
74(Ocak-Ekim) 1.022 (35.9) 1.691 (59.5) 128 ( 4.4) 2.840 100
75(Ocak-Ekim) 1.578 (40.5) 2.143 (55.D 173 ( 4.4) 3.890 100
Kaynak : -DİE, (Mutlak rakamlar en yakın tam sayıya yuvarlandı).

Esasında toplam İhracat içinde tarım ürünlerinin oranı 
yedi yılda $ 82'den İ° 55'e düşerken sanayi ürünleri oranının 
0c 9.5'dan $ 39 civarında bir düzeye erişmesi olumlu bir geliş
medir. Buna rağmen ihracat içinde tanının payı olduğundan da 
daha yüksek sayılması gerekir. Öncelikle Türkiye'de ihracat



ürünlerinin sınıflandırılması gelişmiş ülkelerinkinden fark
lıdır. örneğin, sanayi ürünleri ihracatı içinde tarıma dayalı7/ürünlerin oranı fc 70'in üzerindedir. — Bu duruma göre ihra
cat içinde tarıma bağlı ürünlerin yeri 1969'da f 89.6 ve ta
kip eden yıllar sırasıyla 88.1, fi 88.5, f° 88.4 ve 1973'de 
fi 89.1 olmuştur. Zaten tarımsal üretimdeki, fiyat ve üretim 
dalgalanmaları çok belirgin olarak ihracata (hatta ithalâta) 
yansıması bu durumu kanıtlar.

Burada esas sorun, çok yüksek oranda tarıma bağlı ürün 
ihracat edildiğinde değil, Türkiye tarımının yapısındadır. 
Tarım halen büyük ülçüde iptidaidir. Ve entansif tarıma geçiş 
çok sınırlı olabilmiştir. Üreticiyi korumayı amaçlayan taban 
fiyat politikası ihracatı köstekler niteliktedir. Tarımın ya
pısı ve verim düşüklüğü yanında , dış ticaret ilişkileri, dün
ya piyasasında Türkiye'nin ihraç ettiği mallarda rakip olan

8/ülkelerdeki durum, ihracata etki eden önemli unsurlardır, — 
Dolayısıyla büyük ölçüde yapılan devalüasyonlar (1946, 1958 
ve 1970) bile ihracatta beklenilen neticeleri vermemiştir.
Dış ticaret hallerindeki olumsuz gelişmeler, bürokratik en
geller devalüasyonların istenileni vermeyişinin diğer ne
denleridir.
7/ Gıda, İçki, Dokuma, Dericilik ve Orman ürünleri ihracatı
— sanayi ürünleri içinde gösterilmektedir. Ve bunların oranı 

1969'dan itibaren fi 76.8, fio 75.1, fio 73.2, fio 72.8 ve 1973 
yılında fio 71.8 olmuştur.

Kaynak: "İktisadi rapor-1974" Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği; s. 494.

8/ İhsan Çetin, "Price Factors in rnain Turkish Agricultural
— Exports", USAID, Ankara, 1970
9/ "Sanayi Ürün İhracatının Bürokratik Macerası", İstanbul Sa

nayi Odası Yayını, 1972 Mart.



İiıracatta gerçek sanayi ürünlerinin oranı arttırılamaz
ken, maden cevheri ihracatın katkısında gerileme gözükmekte
dir. Madenlerde mutlak ihracat (1973'ün çok düşük olan rakam
ları hariç) dönem başındaki yerinden önemli bir farklılık gös
terememiş fakat toplam gelirler içindeki oran 1969'da $ 8.2'- 
den 1974'de $ 2.6 düşmüştür.

Buna karşın, giderek büyüyen ticaret açığına sebep olan 
ithalâtın en önemli bölümünü ham maddeler ve yatınm mallan 
meydana getirmektedir. Toplam ithalâtın $ 60 civannda bölümü 
ham maddelerden, # 30 üzerinde bir bölümü de yatırım malların
dan oluşmaktadır. İthalâtın bu şekli ve eriştiği boyut, ileri
de açıklanan, Türkiye'nin mevcut ekonomik yapısı ve sanayileş
me modelinin sonucudur.

Dış ticaret açığını kapatmak için ithalâtı kısıtlamak 
söz konusu olamaz. Yatırım malları veya ham maddeler ithalâ
tında yapılacak önemli kısıtlamaların meydana getireceği so
runlar ticaret açığı sorunundan daha da önemli olur. Çünkü it
halâtın azaldığı oranda Türkiye ekonomisinin büyüme hızı düşer 
hatta bir yer gelir durur.

Türkiye'nin giderek büyüyen dış ticaret açığını ithalâ
tı kısarak kapamak olanaksız. Öte yandan, $ 90'a yakın tarıma 
bağlı ihracat ile ithalâtı karşılayabilmek, en azından kısa 
dönemde, gerçekçi değildir. Esasında tarımın yapısını değiş
tirmek için yine sanayileşmek gerekmektedir. Böylelikle dış 
ticaret açığını kapamak için başka kaynaklara bakılması ge
rektiği meydana çıkmaktadır. Bu nedenle, ödemeler dengesi
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içinde görünmeyen kalemlere ve sermaye hareketlerine biraz 
daha yakından bakılacak. Aşağıda bu başlıklar altındaki iş
lemler tablolar haline sunulacak ve bu çalışmanın amacı çer
çevesi içinde önemli boyut kazanan rakamların değerlendiril
mesi yapılacak.

Görünmeyen İşlemler

Alım satım sırasında ülke sınırlarından ve gümrükler
den görünür bir şekilde geçip kesin olarak tespiti yapılama- 
yan hizmetler ödemeler bilançosu içinde görünmeyen işlemler 
başlığı altında ele alınır. Türkiye ödemeler dengesi içinde
ki görünmeyen kalemler bölümünün tümü, sadece bilgi vermek 
için, Tablo 4'de gösteriliyor. Esasında doğrudan ilgilendiği
miz turizm ve dış seyahatler kalemi dördüncü bölümde ele alı
nıyor.

TABLO : 4 GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER (1969 - 1975)
(Milyon $)

1969 1970 1971 1972 1973 1974 Ocak-
1974

-Ekim
1975

1. Dış borç fa
iz ödemeleri - 44 - 47 - 47 - 62 - 59 -102 - 59 - 92

2. Turizm ve 
diş seyahat. - 5 4 21 44 78 42 50 58

3. İşçi gelir. 141 273 471 740 1183 1426 1210 1123
4. Kâr transf. - 32 - 33 - 36 - 35 - 35 - 71 - 47 - 25
5. Proje kre. 

hiz. ödem. - 18 - 30 - 32 - 35 - 24 - 17 - 15 (..)
6. Diğer görün

meyenler (net)- 6 14 2 - 12 92 222 184 195
Görünmeyenler
(net) 41 181 379 640 1236 1499 1324 1260

C. Enfrastrüktür
veaff-shore 8 8 6 30 19 27 27 23
Cari işi.den. -220 -171 -109 - 8 486 -719 -243 -1510

Kaynak: Maliye Bakanlığı; "Aylık Ekonomik Göstergeler"



Görünmeyen işlemler bölümüne bakıldığında, ödemeler 
dengesine genellikle artı katkıda bulunan kalemler şunlardır; 
Turizm ve dış seyahatler net gelirleri, yurt dışında çalışan 
Türk işçilerinin ülkeye gönderdikleri dövizler, diğer görün
meyenler (navlun, limanlama, geçiş, resim, harç ve benzeri 
hizmetler gelirleri eksi benzer hizmetler giderleri), enfrast- 
rüktür ve off-shore gelirleri.

1973 yılı hariç, pozitif katkıda bulunan kalemler Tür
kiye'nin dış ticaret açığını kapamaya yetmemektedir. Tablo
daki cari işlemler dengesine bakıldığında (1973 hariç) her 
yıl için negatif rakam görülmektedir. Cari işlemler dengesin
deki açık 1975 yılında ise rekor düzeye ulaşmıştır. (Ocak-Ekim 
ralamı - 1510 milyon dolar).

Cari işlemler dengesinin 1973 yılında (son 25-30 sene
dir ilk kez) artı bir değer almasının nedenleri şöyledir: İh
racat gelirleri önemli bir sıçrayış gösterirken ithalât artı
şı normal trendini devam ettirmiş ve 1973'e kadarki ödemeler 
dengesi tarihinde işçi dövizleri, turizm ve diğer görünmeyen 
gelirler rekor düzeye çıkmıştır.

İşçi dövizi gelirleri ve diğer görünmeyen kalemlerin
deki olumlu trend, 1974 ve 1975'de de devam etmiştir. Fakat 
aynı yıllardaki dış ticaret açıkları bu olumlu gelişmenin 
kapatamayacağı kadar büyük olmuştur.
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Buraya gelindiğinde, Türkiye'nin döviz gereksinmeleri
ni karşılanmasında büyük ümitler bağlanan ve biraz da bu yüz
den turizm sektörünün geri itilmesine neden olan işçi döviz
lerinden söz etmek gerekiyor. Çünkü, Avrupa ülkelerinin Türk 
işçileriyle olan sosyal ve ekonomik sorunlarına 1974 başla
rından itibaren petrol krizinin sorunları da eklenince; artık 
işçi dövizlerine kurtarıcı olarak bakmak gerçekçi olmamakta
dır. Avrupa ülkeleri Türkiye'den yeni işçi talebinde bulunma
maktadır. Hatta son iki yılda önemli sayıda Türk işçisi Avru
pa bankalarında bulunan paralarını, çekerek yurda kesin dönüş
lerini yapmışlardır. Yurt dışındaki işçilerle ilgili durumu 
yakından izlemeyenleri 1975 yılında sağlanan 1.312.316 bin 
dolar iyimserliğe sevk etmektedir. Bu yüksek rakam, Avrupa 
ülkelerinde çalışan Türk'lerin sayılarının azalmasına rağmen, 
yapılan kesin dönüşlerdeki artışlarla sağlanmaktadır. Buna 
rağmen işçi dövizlerindeki yıllık artış 1972'de $ 57, 1973'de 
İ° 61,2, 1974'de $ 119.5 olurken 1975'de $ 8'lik bir düşüş mey
dana gelmiştir. Eğer Türk işçileri petrol geliri yüksek olan 
Arap ülkelerinde yeni çalışma olanakları bulamaz iseler işçi 
dövizi kaynağı da giderek kuruyacaktır.

Sermaye Hareketleri

Ödemeler dengesinde esas olarak ülke ekonomisinin sağlı
ğını gösteren bölümü dış ticaret dengesidir. Görünmeyen işlem
ler de yine ekonominin sağlığını yansıtacak bir şekilde, ülke
nin dış dünya ile olan alış verişini gösterir. Dış ticaret ve 
görünmeyenlerin net sonucu cari işlemler dengesidir.



Sermaye hareketleri ise bu mal ve hizmet alım-satım 
sonucu meydana çıkan cari işlemler dengesindeki fazlalıkların 
nasıl eritildiğini veya açığın nasıl kapatıldığını üstü kapa
lı bir şekilde gösterir. Yani dış borçlar, yabancı sermaye 
ve kredi, bedelsiz ithalât gibi kalemler sermaye hareketleri
başlığı altında görülür. Bu kalemler cari işlemlerdeki gelir 
ve giderlerin bir alternatifi değildir. Dolayısıyla turizm 
konusu işlenirken çalışmamızı doğrudan ilgilendirmemektedir. 
Bununla beraber cari işlemlerdeki açıkların nasıl kapatıldığı
nı gösterebilmek için sermaye hareketleri tablosu aşağıda ve
rildi:

TABLO SERMAYE HAREKETLERİ (1969-1975)
(Milyon #)

1969 1970 1971 1972 1973 1974 Ocak-
1974

-Ekim
1975

1. Dış borç
ödemeleri -108 -158 - 91 -235 - 72 -126 - 67 - 87

2. TL, gıda it
halâtı 36 83 55 18 - - - -

3. özel yabancı
sermaye 24 58 45 43 79 88 84 131

4. Proje kre. 174 179 219 222 328 268 194 202
5. Bedelsiz

ithalât 20 34 27 39 50 58 50 81
6. Program kre. 106 217 89 73 48 2 2 5

Sermaye Ha
reketleri 
Dengesi 2 57 413 344 160 433 291 264 331
GENEL DENGE 37 242 235 152 918 -428 21 -1178
Rezen- harek. (+ azalış) 6 -233 -345 -564 -728 431 -100 302
Özel çekiliş 
haki, kullanmak 18 11 - 18 - 8 - 8 2 57
Kısa vad.ser.hareketleri - - 413 -224 60 (..) 729

Net hata ve ruck,-37 - 27 99 17 34 - 55 -113 -109
Kaynak: Maliye Bakanlığı, "Aylık Ekonomik Göstergeler"..



Yukarıdaki tablonun bütün işlemleri tek tek incelenil- 
meyip; sadece değinilmesinde yarar olan ve ödemeler dengesine 
önemli ölçüde etki eden büyüklüklerin anlamları kısaca belir
tilecek.

Dış borç ödemeleri veya (borç taksitleri) aslında cari 
işlemler dengesi içinde de düşünülebilir. Çünkü buradaki eksi 
işaretli rakam yurt dışına doğrudan giden dövizi gös
termektedir. Ve cari işlemler dengesine eksi olarak ilâve 
edilmelidir. (Bu duruma göre Türkiye'nin 1975 yılı ilk on 
ayının cari işlemler dengesine (-1510) + (-87) = 1597 milyon 
dolar olarak bakılabilir. Daha önce belirtildiği gibi cari 
işlemler dengesi, dış ticaret, görünmeyen kalemler ve enf- 
rastrüktür hesaplarının net dengesidir. Genel denge ise cari 
ve sermaye hareketleri dengesinin net rakamıdır. 1975 yılının 
çok yüksek olan dış ticaret açığı, görünmeyen kalemler ve ser
maye hareketleri tarafından kapatılamamış ve genel denge ra
kamı da rekor düzeyde açık göstermemiştir. (İlk on ay 1.178 
milyon dolar).

Genel denge açığının kapatılması için 1975'in ilk on 
ayında döviz rezervlerinden 302 milyon dolar, döviz kredile
rinden 257 milyon dolar ve dövize çevrilebilir mevduat hesap
larından 729 milyon dolar kullanılmıştır. (1975'in tümü için 
DÇM'lar bir milyar dolara yaklaşmıştır). Diğer bir deyişle 
Türkiye dış ticaret açığını kapatabilmek için, bir yandan aza
lan rezervlerini daha da zorlamak bir yandan da büyük külfet
lerle dışa borçlanmak zorunluluğundadır. Öte yandan, kısa sü
reli yüksek faizli fonlarla tüketim veya uzun süreli yatırım
ları finanse etmek, kıt olan kaynakların kullanımında fayda/



maliyet prensibine gereken önemin verilmediğinin göstergesi
dir. Bu durum giderek ekonomiyi içinden çıkılabilmesi olanalo 
sız olan kısır döngüye sokar.

Ödemeler Dengesindeki Gelişmelerin Özeti ;

1. Türkiye’nin ekonomik kalkınma çabası içinde öde
meler dengesindeki gelişmeler çok önemli bir yer tutmaktadır.

2. 1970'lerin başlarında ödemeler dengesindeki yüzey
sel olumlu gelişmeler :

a. Dünyadaki enflasyonun Türkiye'nin ihracatını 
kolaylaştırması;

b. Türk işçilerine artan talep ve işçi dövizle
rindeki artış;

c. Bazı tarımsal ürün ve ham maddelerin dış 
ticaret hallerindeki olumlu gelişmeler (1974wden itibaren 
petrol bunaliffiinmda eklenmesiyle durum ters dönmüştür. Eko
nominin. ve dış ticari ilişkilerin yapısı değişmedikçe döviz 
darboğaz olacaktır).

3. Mevcut kalkınma model ve süreci içinde veya ger
çekçi herhangi bir sistemde, ithalâtın artış hızının, önemli 
ekonomik, sosyal ve politik fiyatlar ödemeksizin azaltılması 
olanaksızdır.



4. İhracatı arttırabilmek yine önemli ölçüde ithalât 
artışına bağlıdır.

5. Dış ticaret açığının kapatılmasında büyük umutlar
10/bağlanan işçi dövizleri kaynağı giderek kurumaktadır.—

6. Döviz rezervleri erime sürecine girmiştir ve ya
lcın bir gelecekte döviz gereksinmelerini karşılayamayacaktır.

7. Dış borçlanmalar artmakta ve Türkiye dövize 
çevrilebilir mevduat hesabı gibi borçlanmalara daha da yüksek 
fiyatlar ödemek zorunluluğunda kalacaktır.

Sonuç olarak, Türkiye'nin çok önemli olan döviz 
gereksinimlerini, kısa dönemde, karşılanabileceği akılcı se
çenek olarak turizm gelirleri ortaya çıkmaktadır.

Dördüncü bölümde Türkiye ekonomisi içinde turiz
min yeri ve turizmin ne denli bir potansiyel olduğu, diğer 
bazı ülkelerde karşılaştırılmalar yapılarak, ortaya konulacak.

10/ Mevcut en son rakamlara göre, 1974'den başlayarak son üç 
yılın Ocak ayı işçi dövizi gelirleri sırasıyla: 122.1, 
143.9, ve 63.6 milyon dolar.

11/ Ana para ve faiz, Türkiye'nin 5 milyar 779 milyon dolar 
dış borcu ve her yıl 150 milyon doların üzerinde borç 
ödeme zorunluluğu vardır.



BOLÜM IV

TURİZMİN TÜRKİYE'DE VE DİĞER BAZI ÜLKELERDE 
EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE KARŞILAŞTIRMASI

Giriş

Bu bölümde, bazı önemli büyüklükler itibariyle, turizm 
sektörü inceleniyor. Sektörün yerini daha iyi saptayabilmek, 
kullanılabilen ve varolan turizm potansiyelinin gerçek boyu
tunu belirleyebiLmek için, verilerin elverdiği oranda, Türki
ye bazı Akdeniz ülkeleriyle karşılaştırıldı. Bu ülkeler: İs
panya, Yugoslavya, Yunanistan ve Tunus. Karşılaştırma için 
OECD yayınları veya benzer yöntemle veri derleyen diğer kay
naklar kullanıİdi.

Rakamlardan son yıllarda turizm sektörünün Türkiye’de 
daha ciddi bir biçimde ele alındığı görülmekte. 1963-1971 
yılları arasında turizm kesimine kamu ve özel sektörler tara
fından toplam 3.8 milyar lira (1971 fiyatlarıyla) sabit ser
maye yatırımı yapılmış. Diğer bir deyişle, toplam yatırımla
rın 56 1.7'si (kamu $ 1, özel / 2.5) turizm alanında olmuş 
Yine son yıllarda, yurda giren turist sayısı ve turizm gelir
leri artış hızları dünya ortalamalarının üzerinde bir trend

12/ Turizm sektörü için programlanan kamu yatırımları içinde 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Turizm Bankası ve diğer ku
ruluşlara tahsis edilen miktarlar: (Bin TL )

Yıllar Toplam Bakanlık Banka Diğer Kuruluşlar
1973 286.950 24.850 10.730 251.370
1974 418.699 34.100 3.500 381.099
1975 502.780 36.079 20.000 446.701
Kaynak: DPT, Yıllık Yatırım Programları.



göstermiş. Bununla beraber Türkiye'nin turizm potansiyelinden 
ne oranda yarardaralabildiği ancak diğer ve benzer ülkelerle 
bir karşılaştırılması yapıldıktan sonra ortaya çıkacaktır.

Türkiye, İspanya, Yunanistan, Yugoslavya ve Tunus'a 
1969-1974 döneminde giren yabancıları sayıları ve yıllık de
ğişim oranları Tablo 6'da gösteriliyor:

TABLO : 6 SEÇİLMİŞ ÜLKELERE GELEN YABANCI SAYISI 
VE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (1969-1974)

Yıl TÜRKİYE Değişim ISPANYA Değişi:
lar Yabancı sayısı Yabancı sayısı #
1969 694.229 (15.1) 21.682.091 (13)
1970 724.784 ( 4.4) 24.105.312 (11)
1971 926.019 (27. 8) 26.758.156 (11)1972 953.419 ( 3.0) 32.506.591 (22)
1973 1.338.206 (40.4) 34.558.943 ( 6)
1974 1.031.671 (-22. 9) 30.342.871 (-12)
Toplam 5.668.328 169.953.964

YUNANİSTAN YUGOSLAVYA TUNUS
1969 1.139.381 (30) 25.129.000 (4) 373.320 (-)
1970 1.407.456 (24) 26.166.553 (4) 410.749 (10)
1971 1.981.295 (41) 21.752.190 (-20) 642.000 (56)
1972 2.436.392 (23) 21.593.241 ( -1) 780.350 (22
1973 2 . 84 6 . 549 (17) 23.800.000 (10) 721.897 (-3)
1974 1.956.414 ( -31) 20.586.000 (-14) 716.003 (-D
Toplam 11.767.487 139.026.990 3..644.319
Kaynaklar: Türkiye için DİE,"Turizm İstatistikleri"

Tunus için IBRD "Appraisal Report", May 1972 
İUOTO, 1972-1974

OECD, "International Tourism and Tourism Policy"
İncelenen dönemde, tabloda gösterilen beş ülkeye 330 milyonun 
üzerinde yabancı turist gelmiş. Bu toplam içinde Türkiye'nin 
payı ancak #1.7 olmuş. (Diğer bir deyişle, toplam rakamın 
]/5'inin ancak # 8.6'sı Türkiye'ye gelmiş.)



Yabancı girişlerin yıllık ortalama yüzde si şöyle: 

1969 - 1973 1969 - 1974

Türkiye 17.8 8.2

İspanya 12.4 7.0

Yunanistan 2 5.7 11.4

Yugoslavya -1.3 -3.9

Tunus 17.9 13.9

Yukarıda 1969-1973 ve 1969-1974 dönemleri için ayrı ay

rı artış yüzdeleri hesaplanmasının nedeni 1974 yılının özel 

durumunun etkisinin görüldüğü ve görülmediği halleri göster

mek içindir. Türkiye'ye yabancı girişlerindeki yıllık artış, 

oldukça yüksek olmasına rağmen, Yunanistan ve Tunus1 dakiııin 

altında kalmış, Yugoslavya ve İspanya'nın üstünde olmuştur.

Esasında temel yıl rakamları çok farklı olduğu için, 

sadece yüzde artışları vermek yanıltıcı olabilir. Şöyleki, 

1969-1973 döneminde yıllık artış Türkiye için İ° 17.8, İspanya 

için / 12 olmuş, fakat gelen turist sayısındaki mutlak artış, 

sırasıyla, 643.977 ve 12.876.552 olmuştur. Yani Ispanya'ya 

gelen yabancı sayısı artış oranı Türkiye’ninkinden düşük olma

sına rağmen İspanya'ya gelenlerin mutlak sayısı Türkiye'ninki- 

nin yirmi katıdır.

11/ Burada ve bundan sonraki yıllık artış oranlarının hesap-^ 
lanmasında bileşik faiz formülü kullanıldı: Y = x(l + r)

Y: son yıl rakamı, r: artış hızı,

X: başlangıç yıl rakamı, t: yıl sayısı.
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TABLO : 7 SEÇİLMİŞ ÜLKELERİN TURİZM GELİRLERİ

VE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (1965-1974)

(Milyon ?')

TÜRKİYE İSPANYA YUNANISTAN

Yıl- Gelir "TTgglffîffi Gelir Değişim
1° Gelir Değişim

i

(1) (2) (D (2) (1) ( 2 )

1969 46 (-) 1.311 (-) 150 (-)
1970 64 (39.1) 1.681 (28) 194 (30)
1971 79 (23.4) 2.055 (22) 305 (58)
1972 127 (60.7) 2.608 (27) 393 (29)
1973 215 (69.3) 3.091 (19) 515 (31)
1974 254 (18.1) 3.188 ( 3) 436 (-15)

Toplam 785 13.934 1.993

YUGOSLAVYA TUN ü S

Yıllar Gelir Değişim
* öftlü*

Değişim
%

1969
1970
1971
1972
1973
1974

242
274
382
491
630
699

(25)
(13)
(39)
(29)
(28)
(11)

54
65

114
146
167
200

(-)
(21)
(74)
(28)
(14)
(20)

Toplam 2.718 746

Kaynak: Maliye Bakanlığı, OECD, İUOTO, op.ci-t.



Tablo 7'de, Türkiye'nin turizm gelirlerinin diğer ülke
lerle karşılaştırıldığında çok cılız kaldığı görülmekte, Bu
nunla beraber Türkiye'nin turizm gelirleri yıllık artış oranı 
çok olumlu bir trend göstermekte: 1969-1974- döneminde ortala
ma yıllık artış Türkiye için $ 40.7 iken İspanya'da $ 19.4, 
Yunanistan'da $ 23.8, Yugoslavya'da $ 31.9 ve Tunus'da $ 29.9 
olmuştur.

Aşağıda giderlerin ve gelir-gider dengesinin tabloları 
gösterildikten sonra Tablo 7sye tekrar dönülecek. Üç tablonun 
birlikte karşılaştırılması birçok tekrarları önleyebilir.

TABLO : 8 SEÇİLMİŞ ÜLKELERİN TURİZM GİDERLERİ
VE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (1969-1974)

Yıl
lar

TÜRKİYE İSPANYA YUNANİSTAN
Gider Değişim

f Gider Değişim
*

Gider oegışım
i

(1) (2) (1) (2) (D (2)
1969 42 (26) 86 (-) 48 (-)
1970 48 (13) 113 (31) 55 (15)
1971 42 (-12) 136 (20) 52 (-5)
1972 59 (41) 190 (40) 56 (27)
1973 93 (57) 270 (42) 73 (11)
1974 152 (63) 326 (21) 79 ( 8)
Toplam 436 1.121 373
Kaynak:; OECD, op.ciî.



TABLO : 9 SEÇİLMİŞ ÜLKELERİN TURİZM GELİR-GİDER DENGESİ 
VE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (1969-1974)

Yıl
lar

TÜRKİYE İSPANYA YUNANİSTAN
Denge Değişim

* Denge Değişim
% Denge Değişim*

1969 4 (-) 1.225 (-) 102 (-)
1970 16 (300) 1.568 (28) 139 (36)
1971 37 (131) 1.919 (22) 2 53 (82)
1972 68 (84) 2.418) (26) 327 (29)
1973 122 (79) 2.821 (17) 442 (35)
1974 105 (-14) 2.862 ( 1) 357 (-19)
Top. 352 12.813 1.620

Yugoslavya ve Tunus için OECD yayınlarında turizm gi
deri rakamları bulunamadığından Tablo 8 ve 9'da bu ülkelere 
yer verilmedi. Yalnız Tablo 7'deki gelir rakamlarına bakıldı
ğında, incelenen altı yılın toplam gelirleri, Tunus ve Türki
ye için çok az bir farklılık gösterirken Yugoslavya'nın ge
liri Türkiye'ninkinden 3.5 defa daha fazla olduğu görülmekte.

Sekiz numaralı tabloda gösterilen turizm giderlerinin 
anlamını daha açıkça belirtebilmek için, giderlerin gelirle
re oranı da hesaplandı. Bu oran Türkiye'de % 55.6, İspanya'da 
% 0.8 ve Yunanistan'da $ 18.7’dir. Diğer bir deyişle, Türkiye 
tüm turizm gelirlerinin yarıdan fazlasını tekrar yurt dışına 
giderken Ispanya'nın gelirlerinin yüzde birinden daha rzı tu
rizm yoluyla dışa gitmektedir.



Altı yıllık dönemde Türkiye'nin net turizm kazancı 
.352 milyon dolardır. Aynı dönemde İspanya'nın kazancı 13 mil
yar dolara yaklaşmış, Yunanistan’mki ise 1.6 milyar doları 
aşmıştır. (İspanya ve Yunanistan'm net kazançları, Türkiye'- 
ninkinden, sırasıyla 36 ve 5 defa daha fazladır.)

Ülke ekonomisi içinde turizm gelirlerinin yerini daha 
iyi görebilmek amacıyla Türkiye, İspanya ve Yunanistan'ın, 
yıllar itibariyle, Gayrisaft Yurtiçi Hasılaları (GSYH), nüfus, 
kişi başına GSYH ve net turizm gelirlerinin GSYH'ya oranı aşa
ğıdaki tablolarda verildi:

TABLO ı 10 SEÇİLMİŞ ÜLKELERİN, NÜFUS, GSYH VE KİŞİ
BAŞINA GSYH'SI (1970 - 1973)

(1) Nüfus: 000 kişi
(2) GSYH : Mil. %

Yıl
lar

T Ü R K İ Y .E i :3 P A N Y A YUNANİSTAN
(ı) (2) 2/1 (ı) (2) 2/1 (D (2) 2/1

1970 35.605 12.576 (353) 33.956 32.342 (952) 8.599 9.590 (111$
1971 36.221 14.438 (399) 34.330 36.400 (1060) 8.769 10.600 (1208)
1972 37.146 16.350 (440) 34.708 46 . 548(1341) 8.944 12.240 (1369)
1973 38.094 19.987 (525) 35.090 60.496 (1724) 9.123 15.980 (1751)
Kaynak: Nüfus için DİE

GSYH için, TTB Araştırma ve Değerlendirme Dairesi



TABLO : 11 SEÇ İMİŞ ÜLKELERİN NET TURİZM GELİRLERİNİN 
GSYH'YA YÜZDE ORANLARI (1970 - 1973)

Yıllar T Ü R K İ Y E İ S P A N Y A YANANİSTAN

1970 0.1

iiı:1 00 ■
«3

* 1.4
1971 0.3 5.3 2.4
1972 0.4 5.2 2.7
1973 0.6 4.7 2.8

Gayri safi Yurtiçi Iiasıla rakamları mutlak büyüklük ola
rak verilmeden, turizm gelirlerinin bu rakama oranını vermek 
yanıltıcı olabilir. Dolayısıyla Tablo 10'da GSYII rakamı ve yi
ne bazı oranların dalıa anlamlı olmasını sağlayacak nüfus ve 
kişi başına GSYH rakamı gösteriliyor. Burada esas yararlanıl
mak istenilen 11 no'lu tablo oluyor.

Net turizm gelirlerinin GSYH'ya oranlan İspanya'da 
fio 5 civarında ve Yunanistan'da fi 3'e yaklaşmakta; Türkiye'de 
ise 1973 yılında ancak fio 0.6'ya ulaşabilmiştir. Fakat bu oran
ların gerçek anlamı Tablo 10'da saklı. Örneğin, İspanya'nın 
GSYH'sı Türkiye'ninkine eşit olsaydı 1973'de fio 4.7 olan net 
turizm gelirinin GSYH'a oranı fio 14.3 olacaktı. Yine oranlara 
bakarken Yunanistan nüfusunun Türkiye'ninkinden dört defa da
ha az olduğunun gözönünde bulundurulması gerekir.

İncelenen üç ülkenin 1971-1973 dönemi mal ihracat ge
lirleri ve net turizm gelirinin ihracaaia oranları Tablo 12'de 
verildi:



TABLO : 12 SEÇİLMİŞ ÜLKELERE GÖRE İHRACAT GELİRLERİ 
VE NET TURİZM GELİRLERİNİN İHRACATA 

YÜZDE ORANI (1971 - 1973)

TÜRKİYE İSPANYA YUNANİSTAN
İhracat ŞT" ihracat İhracat ^

1971 677 (5.5) 2.938 (65.3) 662 (38.2)'
1972 885 (7.7) 3.803 (63.6) 871 (37.5)
1973 1.317 (9.2) 5.162 (54.6) 1.454 (30.4)

Rakamlara göre, Türkiye'nin ihracat gelirleri İspanya 
ile karşılaştırıldığında oldukça düşük görülüyor. Öte yandan 
1973'de Türkiye ihracatta büyük bir sıçrama yapmıştı. Fakat 
ihracat geliri yine de Yunanistan1m altında kalmıştır. Net 
turizm gelirlerini ihracat gelirlerine oranlarken, İstatistiki 
olarak ihracatı az olan ülke lehine bir durum meydana gelir. 
Buna rağmen Türkiye'nin net turizm gelirleri ihracatın orta
lama $ 7'sini oluştururken bu rakam İspanya'da % 60 ve Yunanis
tan'da İo 35'in üzerindedir. Turizm gelirlerinin ihracata oran
ları diğer turist çeken Akdeniz ve OECD ülkelerinde de Türki-

12/ye'dekinden daha yüksektir’. —

12/ OECD "Tourism Policy and International Tourism" yıllıklar.



Türkiye'nin turizm gelirlerinin yetersizliğini ve tu
rizmin başka ülkeler için ne denli bir kaynak olduğunu kanıt
lama için örnekler arttırılabilir. Fakat bu araştırmada uğraşı, 
istatistiki veya ekonomik bir eksersiz değil, bir durumun sap
tanmasıdır. Bundan sonraki çabalarımız durumun Türkiye'nin 
lehine nasıl değiştirilebileceğinin araştırılması olacaktır. 
Kanımızca burada verilen kadarıyla tablolar mevcut durumu 
açıkça ortaya koymaktadır. Yine de bu bölüm Türkiye yönünden 
özetlendiğinde î

1. Son yıllarda turizmin önemi anlaşılmış ve sektör 
daha ciddi bir şekilde ele alınmıştır.

2. Selen turist sayısında ve gelirlerdeki artış olum
lu bir trend göstennektedir.

3. TUrizm giderlerinin gelirlere oranı çok yüksektir. 
Dolayısıyla net turizm gelirleri düşüktür.

4. Ülke ekonomisine turizmin katkısı oldukça azdır.

5. Turizm, Türkiye'nin mevcut ekonomik sorunlarına 
kısa dönemde çözüm getirebilecek büyük bir potansiyel olarak 
durmaktadır.



BÖLÜM V

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmanın çerçeve ve hacmini olanaklar elverdiğince 
dar tutmaya çalıştık. Başka çalışmalarda bulunabilecek turizm 
sektörünün sorunlarının ve çözümlerin sıralanmasına yer ver
medik. Burada, sadece bu çalışmanın bulgularının bir değerlen
dirilmesiyle yetineceğiz. Halen başlamış bulunduğumuz diğer 
araştırma ve onu izleyecek diğer araştırma daha detayda ola
cak. —^ Birbirine bağlı bu dört araştırmanın sonuncusunun 
bizi Türkiye'nin Turizm Politikasına ulaştıracağını umut edi
yoruz.

Ulaşmaya çalıştığımız dinamik turizm politikası, ekono
mik, sosyal ve kültürel kazançların en yüksek düzeye çıkarıl
masını ve maliyetleri ise en aza indirmeyi amaçlayacak. Doğal 
olarak, turizm sektörü ülkenin koşullarından ve diğer sektörler
den soyutlanamaz. Saptanacak genel turizm politikası ilkeleri 
doğrultusunda geliştirilecek öneriler ve politika mevcut koşul
ları veri alır. Koşullar başka nedenlerle veya uygulanan poli
tikalar neticesi değiştikçe yeni öneriler ve politikalar orta
ya çıkar. Bu tüT' bir değişim, süzünü ettiğimiz dinamik politi
kanın özüdür. Dinamik oluş dayanağı olmayan bir hareketlilik
13/ Üzerinde çalıştığımız ikinci araştırmada dış turizm ve net 

turizm döviz kazançlarının en yüksek düzeye çıkarılmasını 
ele alıyoruz. Üçüncü araştırmada iç turizm incelenecek, bu 
seri araştırmaların sonuncusu ilk üç araştırmanın bir sen
tezi olacak.



değil bilinçli uygulamalardaki elâstikiyetin sağlamasıdır. 
Örneğin, 1970-1974 yılları arası Türkiye'nin ekonomik koşul
ları uzun dönemli turizm yatırımlarını öngörebilecek bir du
rumdaydı. Fakat petrol krizinden sonra bu düşünce hemen terke- 
dilip kısa dönemde turizmden en fazla dövizi sağlama yoluna 
gidilmeliydi.

Türkiye önemli ekonomik ve sosyal sorunları olan kal
kınma yolunda bir ülkedir. Kıt olan kaynaklarının kullanımın
da hata yapabilmek lüksüne sahip değildir. Ayrıca, turizmin 
sadece ekonomik ve sosyal değil aynı zamanda ekolojik ve çev
resel boyutu da vardır; bazı hataların onarımı sonradan müm
kün olmayabilir. Dolayısıyla politika önerileri ekonomik ve 
sosyal olduğu kadar fiziksel boyutları da içermelidir. Kri
terler geliştirilirken bütün bu boyutlar birbirlerinden soyut
lanamaz.

Fakat biz burada disiplinimizin öğretisi çerçevesi 
içinde kalarak bu kısa araştırmanın, ekonomik yönden, özet 
değerlendirilmesini yapacağız: Türkiye ekonomisinin makro ola
rak ele alındığı ikinci bölümde görülen durumun sonucu, eko
nomik kaynakların, özellikle, kapital ve döviz kıtlığının kri
tik bir noktaya geldiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla al
tı çizilerek verilecek ilk sonuç, ekonomik kaynakların kıtlı
ğıdır.

Ödemeler dengesinin incelendiği bölümün sonucunda dö
viz gereksinmelerinin hayati önemi olduğu ve en kısa dönemde 
gerekli dövizi sağlayabilmek için turizm sektörü en önemli 
seçenek olarak ortaya çıkmıştır.
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Ve önemli bir seçenek olarak ortaya çıkan turizm sek
törünün, gerçekten bir potansiyel kaynak olduğu, diğer bazı

*
ülkelerle Türkiye karşılaştırıldığında açıkça görülmektedir.

Eğer incelenilen rakamlar gerçekleri yansıtıyorsa ve 
rakamların yorumlama biçiminin doğru olduğu kabul ediliyorsa,, 
ekonomik öğretisi, mevcut koşullarda, Türkiye'nin turizm ya
tırım politikasının kısa dönemde döviz sağlayacak ve mevcut 
dış talebi karşılayacak üst yapı yatırımlarına dönük olmasını 
salık verir.

Yatırımların orta vadede üst yapıya dönük olmasının 
ciddi nedenleri vardır. Şöyleki; sermayenin kıt faktör oldu
ğu bir ülkede, kaynakların hangi sektöre ve ne oranda tahsis 
edileceğine karar verilirken, uzun dönemli stratejiler ve he
defler dikkate alınmak zorundadır. Ülkemizin tartışılmaz hede
fi sanayileşmek olduğuna göre, turizm sektörüne kaynak tahsi
sinin nedeni de bu hedefe ulaşmak için gerekli olan döviz ge
reksiniminden doğmaktadır. Bu gereksinme ise kısa veya orta 
vadede mutlaka çözümlenmesi gereken bir sorun haline gelmiştir. 
Kaynak tahsisinin gerekçesi ile, bu tahsisin getireceği eko
nomik sonuçların çelişki halinde olması, kaynak israfından 
başka bir şey değildir. Gerekçe ilk etapta, orta vadede (1-5 
yıl) döviz gelirlerini artırmak olduğuna göre, yatırımların 
sektör içindeki dağılımları da,.mümkün olan en kısa zamanda 
döviz getirecek yatırımlardan başlıyacak şekilde yapılmalıdır. 
Sonraki aşamada ise doğacak yeni koşullar, yatırımların sek
tör içi dağılımını belirleyecektir. Dolayısıyla, kısa dönemde
ki politika hedefleri şöyle sıralanabilir:
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1. İşletilmelrte veya işletmeye hazır kapasitelerden 

yararlanma en üst düzeye çıkarılmalı;

2. Alt yapıların var olduğu veya az bir maliyetle 

yeterli olabileceği alanlara üst yapılar, pızla tamamlanacak 

bir biçimde götürülmeli;

3. Turistik potansiyeli olan bölgeler (kurumsal ted

birlerle) kontrol altına alınmalı ve bu bölgeler koşullar uy

gun oluncaya kadar kullanıma aşılmamalı veya doğal ve kültürel 

değerlere sahip yörelerin korunması için gerekli önlemlerin 

getirilmeleri sağlan/nalı; bu değerler ancak korumaya dönük 

amaçlı kullanıma açılmalıdır.

Yukarıdaki öneri biraz teknik olabilecek bir biçimde, 

tekrarlandığında; yatırımlar, kısa dönemde, döviz kanaçlan- 

nın maksimum olacağı alanlarda yapılmalıdır. Yani üst yapı ya

tırımları seçeknekleri için fayda/maliyet hesaplan yapılarak, 

döviz yönünden kârlılık oranı en yüksek olana öncelik veril

melidir.

Konu öncelikle döviz geliri yönünden ele alınıyor. Çün- 

ki döviz artışları, halen zorunlu olan ithalâtı karşılarken 

giderek ithalâtı azaltıcı ihracatı arttmcı yatımların ger

çekleşmesini sağlayacaktır. Dış ticaret açığının büyümesi ön

lenecektir. Ayrıca, ihracat olanağı bulunmayan bazı ürünler 

turistler kanalıyla dış pazar bulacaktır. Döviz geliri artışı

na dayalı turizjn politikasının diğer yararları şöyle sıralana

bilir:



Tasarruf açığı ve finansman sorunu, sağlanan ek döviz 
kaynaklarıyla hafifleyecektir.

Turizm sektörünün emek-yoğun bir özelliği vardır. Sek
tör büyüdükçe istihdam olanakları artacaktır. Öneriler üst ya
pı yatırımları ve döviz gelirlerinin artışının sağlayacağı 
diğer yatırım olanakları önemli ölçüde yeni istihdam alanları 
açacaktır.

Yatırımlar, doğal olarak, üretim ve hizmet artışı doğu
racaktır. Neticede fiyat artışları ve enflasyon da daha etkin 
bir biçimde kontrol edilebilecektir.

Gelir dağılımı ve bölgeler arası sosyo-ekonomik denge
sizlikler sorununun çözümü kolaylaşacaktır. Geri kalmış bir 
yörede kârlılık oranı yüksek olabilecek bir turizm potansiyel 
varsa doğrudan yöreye gidecek yatırımlar katkıda bulunacaktır. 
Böyle bir potansiyelin olmadığı yöreler, politik kararlarla, 
turizm kazançları yatırım şeklinde aktarılabilecektir. W

Turizm yönünden potansiyel döviz kaynağı olan bölgeler 
kontrol altına alınacaktır. Dolayısıyla ülkede doğayı kurtar
ma ve koruma daha bilgili bir yöntemle sürdürülecektir.

14/ Bir ülkenin kendi bölgeler arası sosyo-ekonomik dengesiz
lik sorununa, turistlerin geri yörelere gitmesini zorla
yarak çözmeye uğraşması akılcı ve gerçekçi değildir.
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Döviz gelirler inin artışı, gelen turist sayısının ve 

ülke içindeki kalış sürelerinin yükselişini içerir. Dolayı

sıyla, dış dünya ile kültürel, sosyal ve politik ilişkiler 

fazlalaşır. Ayrıca, d±u dünyaya daha fazla açılmak zorunlu

luğunda olan Türk ekonomisi genişleyen turizm hareketlerini 

bir araç olarak kullanabilir.

Buraya kadar konu özellikle ekonomik yönden ele alındı. 

Yine ekonomik esasa dayandınlabilecek diğer bazı faktörler 

bizi yukarıda varılan sonuca getirmekte. Bunlar ise şöyle si- 

ralanibilir:

1. Ülkenin doğal ve kültürel kaynaklarının turizm 

sektörü yönünden değerlendirilmesinde ülkeye özgü bir ima^ 

yaratılmalıdır. Diğer ülkelerdeki tesis, biçim ve kriterleri 

ülkemizde yaratmak çoğu kez benzerlerinin kötü kopyası olmak

tan ileri gidemiyeceği gibi, dezavantajlı olduğumuz koşullar

da rekabete girişilmiş de olunacaktır. Burada şunu demek isti

yoruz. Türkiye'de bir Amerikan Miami'si veya Fransız Riveara'sı 

yaratmaya çalışmak, sahip olduğumuz avantajları reddetmek ve 

daha yüksek maliyetlerle rekabete girmek durumunu yaratır. Tür

kiye'nin sahip olduğu esas avantajlar, diğer ülkelerde bulun

mayan arkeolojik değerler, termaller, tarihi ve sosyal yapı 

gibi Özellikleridir, 0 halde, halen var olan çekiciliği oluş

turan bu faktörleri ön plana çıkaran bir yatırım biçimi seçmek 

gereklidir.



2. Türkiye için gösterilen kitle turizmi hedeJ'inin 

yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Kitle turizmi yoğun 

bir alt ve ileri bir organizasyon biçimi gerektirmektedir.

Bu ise ülkenin mevcut koşullarıyla çelişki halindedir.

3. Kırsal yörelerde meydana getirilen büyük çaplı 

alt yapıların sonucu ortaya çıkan tesis kapasiteleri ile yö

renin henüz hazır olmayan sosyal, kültürel ve ekonomik çev

resi arasındaki uyumsuzluk getilimlere yol açacaktır.

4. Arazi kontrol mekanizması geliştirilmeden, kırsal 

bölgelerde yapılacak alt yapı yatırımları hem kaynak israfına 

hem de spekülasyona yol açacaktır.

5. Ayrıca, kırsal yörelerdeki yatırımların meydana 

getireceği çevre sorunlarının çözümlenmesi ve gerekli olan 

hizmetlerin yürütülmesi için örgüt ve organizasyon gerekmek

tedir ki bu devlete ek mali külfetler yükleyecektir. (Alt ya

pıların mevcut olduğu kentsel merkezlerde bu tür örgütlur-be- 

lediye gibi mevcuttur).

6. Kırsal yöredeki turizme açılış alt yapının yanında, 

turistlerin talep edeceği eğlence, sportif faaliyetler, sağlık 

hizmetleri, aliş-veriş merkezleri gibi ek yatırımları gerektire

cektir. Bu tür hizmetleri mevcut kentsel merkezlerde karşılatıak 

olanağı varken ek finansman kullanmak ülke açısından kaynak is

rafı dır.



Bu çalışmanın dar ve basit tutulan çerçevesi içinde söy
lenebilecekler burada bitiyor. Başlamış bulunduğumuz; ikinci 
araştırma, net turizm kazançlarını en yüksek düzeye çıkara
bilmek için geliştirilen politika önerilerini ve yatırım kri
terlerini içeriyor.

Bununla beraber, turizm Rektöründe Türk-Yabancı özel 
sermaye kullanımı konusunda bazı düşünceleri bu aşamada be
lirtmekte yarar var. Yalnız bu düşünceler ayrıntılı bir araş
tırmaya dayanmamaktadır. Dolayısıyla ikinci araştırma sonunda 
bu görüşlerin tümü veya bazılarında değişiklik olabileceği 
doğaldır. Bunu, kısa bir dönem içinde, kendimizle çelişkiye 
düşer durumda olmamak için belirttik.

Ekonomik veya politik bir ön yatsı ile yabancı sermaye
ye yandaş veya karşı değiliz. Bununla beraber Devlet*in turizm 
yatırımları için Türk-Yabancı özel sermayeyi dikkate alması 
gerektiğine inanıyoruz; nedenler şöyle sıralanabilir:

1. Devletin yatırım kaynaklan kıttır. Devlet kendi 
kaynaklarını yabancı sermayenin gelmeyeceği veya getirilmeme
si gereken alanlarda kullanmalıdır.

2. Özel yabancı sermaye yatırımlarının kârlı olmasını 
sağlayacak talebi yaratma olanağına sahiptir. Zaten turizm 
işletmelerine talebin büyük bir bölümü dış ülkelerdendir.

3» İnsan kapitali (konw-how) noksanlığı Türkiye'nin 
en önemli darboğazıdır. Turizm işletmelerinde lq*e»-how -tfrftg- 
lâtmın ülke açısından bir sakıncası yort ur. Yabancı sermaye



İle beraber gelecek know-how: (a) turizmdeki kapasite arzını 
karşılayacak talebin araştırılması ve analizini yapar; (b) 
talebin artmasını sağlayacak propaganda hizmetlerini yürütür; 
(c) artan turizm talebine hizmet götürür; (e) turizm sektörün
deki vasıfsız ve az vasıflı yerli personelin eğitimi çok az 
kaynak kullanılarak sağlanmış olur.

4. Türkiye'ye karşı sürdürülen propaganda (özellikle 
Yunanlılar ve Ermeniler tarafından) daha az etkin olur.

5. Yabancı sermaye ancak kâr ettiği oranda transfer 
yapabilir. Diğer sektörlerde olduğu gibi borçlanma ve sermaye 
transferi turizmde yoktur (olmalalıdır).

6. Özel yabancı yatırımcı piyasayı daha yakından iz
ler ve talebi daha iyi kontrol edebildiği gibi değişimlere 
karşı da esnek davranabilir.

7. Turizm olayı, konjonktürel dalgalanmalar, politik 
değişmeler, salgın hastalıklar, harpler gibi dışsal etkenlere 
duyarlıdır. Türkiye ise kaynaklarını uzun dönemde talebi bel
li olan, güvenilir, kontrolü mümkün alanlarda kullanmalıdır.

8. Yabancı sermaye yatırımlarının getireceği ek kapa^- 
site ve hizmetlerle döviz gelirleri artacak; aynı zamanda, 
yatırım ve hizmetler için kendi dış kaynaklarını kullanacak
larından Türkiye'nin döviz giderleri azal çaktır.

Daha önce belirtildiği gibi, bundan sonraki araştırma
larımızda yukarıdaki varsayımlar test edilecek ve konunun fi
ziksel boyutlarını da içeren alternatif yatırım kriterleri 
gelişt irilecekt ir.



POLİTİKALAR KOMİTESİ

BAŞKAN :  Aydın  ICKZER

Üye  :  Z iya  ER ALP

"  :  Özen  DALLI

"  :  To lgay  ÇAVUŞOGLU (Türkiye  S ınai  Kalk ınma
Bankas ı )

:  Ahmet  KTLIÇBAY 

"  :  Erdoğan ALKIN
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Planl ı  Dönemde Tur izm Sektöründe Karş ı laş ı lan  Sorunlar  ve 

Tıkanıkl ık lar

1 ,  Organizasyon

-  Yetki  ve  sorumluluk dağınıkl ığ ı .

-  Koordinasyon yeters iz l iğ i .

? .  Ekonomik

-  Arz  ve  ta lebin  dengesiz  gel iş imi .

-  Kaynaklar ın  e tk in  b i r  b iç imde kul lanı lmaması .

3 .  Sosyal

-  Genel  o larak  tur izm bi l inc inin  gel işmemiş  o lması ,

-  Büyük ki t le ler in  tur izm faal iyet ine  kat ı lamaması

4 .  Hukuki

-  Tur izmi  i lg i lendiren  çeş i t l i  yasa lar ın  modern 

tur izmin gerekler ine  uymaması .

5 .  Ekoloj ik

-  Çevre  koruma ve  f iz ikse l  p lanlama bi l inc inin  
noksanl ığ ı .

6 .  Al t - ,vapı

-  Ulaş ım,  medeni  ih t iyaçlar  v .b .  ye ters iz l iğ i .

7 Pazarlama
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DÖRDÜNCÜ KALKINMA PLAN DÖNEMİ İÇİN ÖNERİLEN 
İLKELER VE TEDBİRLER

1.  Genel

-  Turizm olayını  ekonomik yapıdan soyutlamak

imkânsızdır .  Bu nedenle ,  sorun sa l t  tur izm sektörüne i l i ş

kin düzenlemeler le  çözülemez.

-  Turizm kalkınma çabalar ına  parale l  o larak eko

nominin muhtSl i f  sektörler ini  dengeleyecek biç imde,  zaman 

iç inde gel i ş t i r i lmel idir .

2»  Kamu'nun Turizm Sektöründe Rolü :

Turizm sektörünün daha iyi  anlaş ı lması ,  tur izm 

arz  ve  ta lebinin yapısa l  değiş ikl ikler inin sebep olabi leceği  

muhtemel  r i skler in ve  oel irs iz l ikler in en düşük düzeye indi

r i lmesi  ve  gel i şmeler in değerlendir i lmesi  amacıyla  Kamu'nun 

turizm sektörüne i l i şkin görevler i  aç ıkl ıkla  bel ir lenmeli

dir ,  Kamu :

i )  Sektöre  i l i şkin araşt ırmalar ı  yapmak ve güveni l i r

i s tat i s t iki  ver i ler i  toplamak;  

i i )  Ülkenin tur izm potansiyel ini  tespi t  aç ıs ından
turizm piyasa  araşt ırmalar ını  bi l imsel  o larak 

yapmak ve teşvik  etmek,  

i  i  i )  Temel  tur izm kaynaklar ının (dcğal  ve  kültürel )

ülkesel  envanter ini  yapmak;

iv)  İkinci  ve  üçüncü maddeler in ı ş ığ ında tur izmin
i
i  ge l i ş t i r i lmesi  iç in  genel  tur izm strate j i s ini  

_  bel ir lemek;



v)  Ülkeye tur izm traf iğ inin teşviki  iç in  pazar lama

faal iyet ler ini  yürütmek;

Vi)  Eğit im ve öğret im programlarını  desteklemek ve

sağlamak,

vi i )  Kamu yarar ının gerekt irdiği  ö lçüde,  tur izm endüstr i

s inin çeş i t l i  unsurlar ını  yönetmek ve denet lemek;  

v i i i )  Turizm sektörünün gel i şme hızının gerekt irdiği

temel  a l t  yapı  hizmetler ini  gel i ş t i rmek a l t-yapı  

yat ır ımlar ının f inansman iht iyacını  karş ı lamak 

iç in uluş lararas ı  f inansman kurumlarmdan fon 

tahsis i  imkânlar ını  araşt ırmak;  

ix]  Öngörülen yatak kapas i tes inin gerçekleşt ir i lmesi

iç in ,  gerek yerl i  ve  gerekse  yabancı  özel  sektör  

yat ır ımlar ı  yeters iz  kaldığı  takdirde,  üst  yapı  

tes i s ler ine yat ır ım yapmak;  i le  yükümlüdür.

3 ,  Genel  Turizm Strate j i s i

3 .1 .  Dış  Turizm

3.1 .1 .  Genel

-  Turizm bir  hizmett ir .  Turizm ürününü oluşturan 

unsurlar  konaklama,  ulaş ım,  yan hizmetler ,  doğal  

ve  kültürel  kaynaklardır .  Bu nedenle ,  tur izmi  

bir  bütün olarak değerlendirmek zorunludur.

Amaç,  yapı lacak yat ır ımlar ın bu unsurlar  aras ın

daki  dağı l ımını  opt imum sonuç verecek biç imde 

planlamaktır .



- kitle turizmi, ülkenin alt yapısı ve turistik üst yapısına 
paralel olarak geliştirilecektir. Alt yapı ve turistik
üst yapı kitle turizminin gereklerini karşılayacak düzeye 
gelinceye kadar, bireysel turizm ve kitle turizmi "karma
şık" olarak değerlendirilecektir.

- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nm yetki ve sorumluluklarını 
açıklıkla belirleyecek yasal düzenlemeler yapılacaktır.
Yeni Örgütlenme, bir yandan sektörle ilgili resmî kuruluş
ların yetkilerini gözönüne alırken, öte yandan turizmle 
ilgili gayri resmi kuruluşları koordine edici ve yönlendiri
ci olacaktır.

3.1.2 Arz

Turistik kaynakların (doğal ve kültürel) ayrıntılı bir 
envanteri yapılacak; en iyi biçimde değerlendirilmeleri, 
yeni kaynakların açılması ve tarihsel varlıkların resto
rasyonu çalışmaları bilimsel olarak ilgili kuruluşlarla 
müştereken düzenlenecektir.

- Arazi vs diğer doğal kaynaklar yeniden üretilemiyeceğin- 
den, çevreyi korumak amacıyla, turizm fiziksel planlaması 
ülkesel arazi kullanım sistemi ile bütünleştirilecektir.
Bu nedenle, alt yapısı en çok gelişmiş, bölgelerden başla
yarak turizm öncelik bölgeleri saptanacak; ancak, turistik 
kaynakların (doğal ve kültürel) ve alt yapının taşıyabile
ceği maksimum kapasiteyi değerlendiren fiziksel planları 
tamamlanmış bölgeler öncelikle ele alınacaktır.



Alt yapı genellikle yetersiz ve talebin gerisinde kalmış
tır. Turizm ürünü bir bütün olarak ele alınacak ve yatırım
lar yalnızca yatak kapasitesini artırmak üzere yapılmayıp, 
ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı birbirine paralel olarak 
gel i ş t irilecek t. i r.

İİRYKP'da benimsenen "Öncü ve Örnek Tesisler" kavramına 
bir açıklık getirilecektir, "öncü ve Örnek Tesisler",
Devlet tarafından alt yapısı getirilen ve henüz iç ve 
dış turizme açılmamış bölge ya da bölgelerde, özel giri
şimin bu bölge ya da bölgelere yatırım yapmalarını teşvik 
etmek .ya da sosyal turizmi geliştirmek amacıyla Devletin 
yapacağı üst-yapı yatırımlarıdır.

Konaklama tesisleri benimsenen "karmaşık turizm" prensi
binden hareketle ileride tamamen kitle turizminin ihtiyaç
larını karşılayacak niteliğe yöneltilecektir.

Kredi ilkeleri bu prensibe dayanılarak düzenlenecek ve 
öncelik bölgelerine göre farklılaştırılacaktır.

Çeşitli teşvik tedbirleri, turizm sektörünün tüm ekonomi 
içinde aldığı yer ve önern bakımından yeniden düzenlene
cek ve uygulamada karşılaşılan engelleri gidermek için 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na gerekli yetkiler yasa ile 
verilecektir.

Tüm belgesiz tesislerin tam bir envanteri yapılacak ve 
niteliklerinin iyileştirilebilmesi için teşvik tedbirleri 
kapsamına alınacaklardır.



- Kamu kuruluşlarına ait tüm kamp ve dinlenme tesislerinin 
tam bir envanteri yapılacak, uygun nitelikte görülen tesis
lerin dış turizme açılması ve daha geniş kitlelerin yarar
lanması için bu tür tesislerin işletmeciliği T.C. Turizm 
Bankası A.Ş.'ne devredilecek, bakım, onarım ve yapım masraf
ları için ayrılacak fonlar Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca 
karşılanacaktır.

• Vasıflar Yönetmeliği, ülke şartlarını ve turizmdeki sür1- 
atli değişiklikleri gözönüne alarak standartlaşmayı sağla
yacak biçimde yeniden düzenlenecektir.

■ Dinlenme, eğlence ve spor yapma imkânları modern turizm 
için yeterli biçimde geliştirilmemiş ve çeşitlendirilmemiş
tir. Dördüncü Plan döneminde teşvik edilecek yatırımların 
bu yan üniteleri de içeren kompleksler olmasına özen gös
terilecektir.

■ Memleketimize turist gönderen ülkelerde yürütülecek pazar
lama ve tanıtma faaliyetleri bilimsel olarak yapılacaktır.

Bilimsel pazarlamanın dayanak noktası piyasalardan elde 
edilecek bilgilerdir. Bilimsel pazarlamayı teşkil eden 
süreç; araştırma, tahmin, plan ve kontrol'dür.

Eskiden kullanılan "pazar araştırması" kavramı bugünkü 
modern koşullar altında yetersiz kalmaktadır.



Yeni bir kavram olarak "pazarlama araştırması" getirile
cek ve bunun unsurları olan ürün araştırması, pazar araştır
ması, satış politikası araştırması ve satış promosyonu 
planlaması araştırması gerektiği biçimde yürütülecektir. 
Diğer bir deyimle, pazarlama araştırması inceleme, tavsiye 
ve değerlendirme olarak devamlı bir biçimde yürütülecek 
ve pazarlama stratejimizin temelini teşkil edecektir.

Ürün araştırması, dış piyasalar da ne çeşit bir turizm ürünü sa
tabileceğimize ilişkin ülgileri vereceği gibi zamanla bu 
ürünü değişen gereksinme ve isteklere paralel olarak nasıl 
değiştirebileceğimizi ve buna bağlı olarak uzın vadeli plan 
yapmamızı sağlıyacaktır.

Piyasa araştırması, pazarlama faaliyetlerinde ve bulunacağı
mız piyasalara ilişkin olarak verileri kantatif olarak 
belirliyecek ve bu bulgularda, satışları ve potansiyel 
satışları daha sıhhatli olarak tahmin etmede kullanıla- 
caktir.

Satış politikası araştırması, daha sonra belirlenecek 
pazarla-ıa ve satış "bileşimleri"rıin yapısı için gerekli 
bilgileri temin edecektir.

'atış promosyon planlaması araştırması da satış "bileşimi"- 
nin unsurlarını ve yapısını belirleyecek bilgileri sağlaya
caktır, örneğin reklam, Türk turizm ürününü satacak acenta- 
larla ilişkiler v.b.

Pâzarlanıa araştırmasından elde edilen bulgulara dayanıla
rak "pazarlama bileşimi"ni teşkil eden unsurların politika
ları saptanacaktır. Yani ürün politikası, fiyat politikası,



reklarr. politikası ve satış promosyon politikası (satış 
bileşimi), dağıtım politikası ve iş gücü politikası.

- Ürün politikasına ilişkin olarak neler satacağımız, hangi 
piyasa bölümlerinde faaliyet göstereceğimiz, kime, nerede 
ne zaman ne şekilde satacağımız ve değişen piyasa şartları
na göre Türk turizm ürününün hangi niteliklerini değiştire
ceğimiz ilkeler olarak belirlenecektir.

- Fiyat politikası Türk turizminin faaliyet gösterdiği piya
salarda rakipleriyle en etkin biçimde rekabet etmesine 
imkân verecek biçimde belirlenecektir.

- Reklâm politikasında dış piyasalarda yapılacak reklam 
harcamalarının miktarları, yapılacak reklâmların etkinliği
ne göre çeşitli vasıtalar arasında dağılımı örneğin gazete- 
telfevizyon, seyahat acentaları, tur operatörleri v.b. rek
lam kampanyasını zamanlama, ilkeleri belirlenecektir.

- Personel politikası turizm sektörünün ihtiyacını karşılaya
cak iç, dış teşkilâtta çalışacak elemanların niteliklerini, 
sayılarını, gerektiği biçimde istihdamını sağlayacak ilke
leri belirleyecektir.

- Satış promosyon politikası da özellikle kitle turizmi esası
na'bağlı olarak büyük tur operatörleri, seyahat acentaları, 
yabancı hava yolları ile bulunacakları ilişkilerin ilkele
rini belirleyecektir.



3.1.3 Talep

- Ülkeye gelen turist sayısının yıllık ortalama artış hızı

nın, dünya, yıllık ortalama artış hızına paralel ve/veya

fazla olması amaçlanacaktır. Bu nedenle bilimsel pazarlama 
*

faaliyetlerine önem verilecek, özellikle giriş imkanları

nın arttırılmasına formalitelerinin kolaylaştırılmasına 

ilişkin tedbirler getirilecektir.

- Türkiye'ye en çok turist gönderen ve potansiyel ülkelerde 

pazarlama faaliyetleri yoğmlaştırılacaktir.

- Dünya turizminin gelişme eğilimine .uygun kitle ulaşım

araçlarının ve alt yapBinın geliştirilmesi için, ilgili

kaişıj kuruluşları ile etkin bir koordinasyon gerçekleştirile
li !ce* ve hava, kara ve deniz yollarının en yükeek taşına 

ka^sitesi turist yoğunluğmtn bölgesel dağılımına göre

planlanacaktır.
h 1
.V.

- Ortalama kalış süresinin uzamasını sağlamak için konaklamaı
tesislerinin iyileştirilmesi yanısıra, rekreasyon eğlenme, 

dinlenme ve 3por olanakları gibi yan hizmetler de geliştiri

lecektir.

- Turist başına ortalama harcama miktarını artırmak için yan 

hizmetler ve el sanatları özendirilecektir.

- Turizm mevsimini uzatmak, işletme bazında düşük olan ranta- 

biliteyi yükseltmek amacıyla, turist trafiğinin en yoğızı 

olduğu yaz ayları dışında da turist çekme teşebbüsleri

ne ilişkin tedbirler getirilecektir.



3.?  İç  Turizm

3.2 .1 .  Genel

-  Dar  gel ir l i  vatandaşlar ın tat i l  yapma dinlenme ve eğlen

ce  iht iyaçlar ını  karş ı l ıyacak ucuz tur is t ik  tes i s ler in  ger

çekleşt ir i lmesi  iç in  çal ı şmalar  yoğunlaşt ır ı lacakt ır .

-  İç  tur izm gel i ş t i r i lmeden,  tur izm sektörünü i ş letme 

bazında rantabl  hale  get irmek güçlüğü dikkate  a l ınarak 

halka  ucuz tat i l  yapma olanaklar ını  sağlayacak,  iç  tur iz

mi  hareket lendirecek tedbir ler  get ir i lecekt ir .

-  İç  tur izme i l i şkin yeter l i  i s tat i s t ikler in toplanmasına 

yönel ik  tedbir ler  a l ınacakt ır .

3 .2 .2 .  Arz

-  Yukarıdaki  i lkeler in ı ş ığ ında Devlet  dar  gel ir l i  vatandaş

lar ın ucuz tat i l  yapma,  eğlence ve  dinlenme iht iyaçlar ını  

karş ı layacak tes i s ler i  yapma gir i ş iminde bu!anacakt ır .

Bu amaçla ,  özel l ikle  T.C.  Turizm Bankası  Kuruluş  Kanunu'-  

nun 2  a—5 maddesine ( İşç i  ve  memurlar ın tat i l  ve  dinlenme 

iht iyaçlar ına  cevap verecek sosyal  tur izm tes i s ler i  kurmak 

ve i ş letmek)  uygun yat ır ımlara  g ir i şecekt ir .

-  Yukarıda  adı  geçen sosyal  tes i s ler  gerçekleşt ir i l inceye 

kadar  T.C.  Turizm Bankası  taraf ından uygulanmakta  olan 

" tat i l  kredis i "  s i s temi ,  daha geniş  bir  ki t leye hitap 

edecek biç imde yeniden düzenlenerek i ş ler l i l ik  kazandır ı la-  

cakt ır .
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3.2.3. Talep

- tç turizm, gelir düzeyinin yükselmesine ve şehirleşmeye 
paralel olarak gelişecektir.

- İkinci konutların ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları
nın diğer mekân kullanımı alternatiflerine yapacağı etki
ler gozönüne alınacak ve bu tür konutların turistik amaç
la kul!anı İmasına ilişkin yasal tedbirler getirilecektir.



3.  YATIRIMLAR, FİNANSMAN, TEŞVİK KOMİTESİ

BAŞKAN :  Aydın KEZER

Üye :  Yı lmaz MAZLUMOĞLU

" .  :  Nuri  TORTOP

:  Mahmut ERDEM (İ l ler  Bankası )

"  :  Aysun BATURAYOĞLU (İ l ler  Bankası )

"  :  Oğuz 0ÎMUMCU (Türkiye Ticaret  ve  Sanayi
Odalar ı  ve  Ticaret  Borsa-  
lar ı  Bir l iğ i )

"  :  Kaya BERKİN (Türkiye Ticaret  ve  Sanayi
Odalar ı  ve  Ticaret  Borsa-  
lar ı  Bir l iğ i )

"  :  Saruhan HATİPOOLU (T.C.  Turizm Bankası )

"  :  Halûk ÇATIRLI ( İs tanbul  Sanayi  Odası )

"  :  Saadett in  İNANÇ (Emekl i  Sar  ığ ı )

"  :  Ataman YILDIZ (Emekl i  Sandığı )

"  :  Doç.Dr.Zafer  BAŞAK (Hacettepe Ünivers i tes i )

"  :  Ömer Paruk SEVER

" :  Sadi  Üstün IŞIK (Türkiye Esnaf  ve  Sanatkâr-
lar  Konfederasyonu)

"  :  Üner  ÇAKICI (T.C.  Turizm Bankası )

"  :  Orhan GÜNER





DÖRDÜNCÜ KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE TURİZM SEKTÖRÜNE 

AYRILACAK KAYNAKLAR ve SEKTÖRDEKİ YATIRIM HACMİ

/

BAŞKAN î  Aydın KEZER (Turizm Genel  Müdürü )  

RAPORTÖRLER ;  Refik Hüsnü GÜMÜŞ 

Ahmet S.  ARPACI





IV. PLAN DÖN E; İNDE TURİZME AYRILACAK KAYNAKLAR VE SEKTÖRDEKİ 
YATIRIM HACMİ

IV. Plan döneminde turizm sektöi*üne ayrılacak kaynakların 
ve sektörün yatırım hacminin belirlenmesine ışık tutmak ama
cıyla hazırladığımız bu çalışma başlıca 2 bölümdür.

İlk bölümde 1966-1974 yılları verilerinden (çalışmada UİE'- 
nün yayınlanmış verilerine ağırlık verilmiştir.) 
hareketle, turizmin, ilerki yıllarda bugünkü gelişmesini koru
ması halinde, nereye varabileceği, arz ve talebin ne olabile
ceği çeşitli matematik, istatistik tekniklerle tahmine çalışıl
mıştır .

İkinci bölüm ise, birinci bölümde ulaşılan sonuçlar da dik
kate alınarak hedeflerin ortaya konduğu ve IV. Plan dönemi 
yatırım hacminin saptandığı bölümdür. Tabii, hedeflere ulaş
mayı sağlayacak yasal, idari ve ekonomik tedbirler de bu 
bölümü tamamlayan bir başka alt kesim olmalıdır.

I. İlk bölümde ulaşmaya çalıştığımız sonuç, IV. Plan dönemi 
yatak sayısının, konaklama hacminin ne olabileceği ve ne 
olması gerektiğidir. Bunn için:

Beklenen 
İhtiyaç: Turist Sayısı
Kapasite

Ortalama 
Kalış Süresi

30 x Doluluk Oranı

formülü kullanılmıştır.
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Ülkeye  ge len  tu r i s t le r in  konaklama ih t iyaç la r ın ın  karş ı lan

mas ında ,  yüksek  sezona  g i ren  ay la rdaki  tu r i s t  dağ ı l ımına  

bakarak ,  ya tak  say ıs ına  u laş ı lmas ın ı  sağ layan  bu  formül le ,  

yap ı lacak  ya t ı r ım miktar ına  da  u laş ı lab i l inmekted i r .

Formülün  i lk  ka lemi  o lan  "beklenen  tur i s t  say ıs ı "  İSyle  

bu lunmuştur ;  önce  DİE ver i le r ine  dayanı la rak  ton la ra  tu r i s t ,  

24  saa t ten  faz la  ka lan  ve  konaklayan  (ça l ı şmanın  temel inde  

' .Türk iye '  de  24  saa t ten  Faz la  ka lan  -konaklayan- tur i s t  say ıs ı  

■dikka te  a l ınarak  ya t ı r ı ra  tu ta r ına  u laşmak uyar ı s ı  vard ı r )  

say ı la r ı  bu lunmuş  ve  konaklayan  tur i s t  say ıs ına  parabol ik  

b i r  zaman ser i s i  uygulanarak  tahmin  yapı lmış t ı r .  Ser i le rde  

1966  y ı l ın ın  baş langıç  o lmas ı ,  DİE 'n in  1975  ver i le r in i  ya

y ın lamamış  o lmas ı  ve  en  küçük  kare le r  yönteminde  y ı l  say ı 

s ın ın  tek  a l ınmas ın ın  hesaplamalarda  ko lay l ık  sağ lamas ın

dan  d ı r  .

GELEN TURİSTLERİN KALIŞ  SÜRELERİNE GÖRE DAĞ TL  T  MI  (Tab lo  1 )

YILLAR 24 saa ten  
az  ka lan la r Konaklayan  1ar Top lam 

Tur i s t  say

1966 28.047 347.315 375.362
1967 174.810 338.269 513.079
1968 167.160 374.929 542.089
1969 202.361 4 24 .037 626.398
1970 218.624 4 34 .023 65 2 .647
1971 361.431 479.104 840.5  25
1972 379.991 540.861 920.862
197 3 56  2 .187 751.073 1.313 .260
1974 369.478 632.469 1.001 .  67

Konaklayanlar  (24  saa ten  çok  ka lan la r  )  se r i s ine  parabol ik  
b i r  t rend  uygulad ığ ımızda :



(Tablo  2)
Konaklayan

Yı l lar  (x )  tur i s t  say ı s ı  , ,  24
(y)  X xy X y X

1966 -  4  347 .3  16  -1 .389 .2  5 .556 .8  256

1967 -  3  338 .3  9  -1 .014 .9  3 .044 .7  81

1968 -  2  374 .9  4  -  749 .8  1 .499 .6  16

1969 -  1  424 .0  1  -  424 .0  424 .0  1

1970 0  434 .0  0  0  00

1971 1  479 .1  1  479 .1  479 .1  1

197?  2  540 .8  4  1 .081 .6  2 .163 .2  16

1973 3  751 .1  9  2 .253 .3  6 .759 .9  81

1974 4  632 .5  16  2 .530 .0  10 .120 .0  756

E 0  4 .322 .0  60  2 .766 .1  30 .047 .3  708

1975 5  783 .8

1976 6  873 .9

1977 7  972 .0

1978 8  1 .078 .1

1979 9  1 .192 .2

1980 10  1 .314 .3

1981 11  1 .444 .4

1982 12  1 .582 .5

2 2 
Y :  a *  bx  1  cx   ........................................  y :  453*3  *  46 , lx  *  4 ,0x

Ey î  Na  t  cEx^  .................................................a :  453 ,  3  4322 ,0 :  9a  *  60c

Exy:  bEx^      b :  46 ,1  2766 ,1 :  6ob

Ex^y:  aEx^t  cEx^.  ...................................  c :  4 ,0  30047,3 î  6oa  *  708c



Formülün diğer bir kalemi ise "Drtalama kalış süre3İ"dir. 
Ortalama kalış süresi serisine en küçük kareler yöntemiyle 
doğrusal bir trend uygulanmıştır.

İ'ablo 3)

Ortalama
Yıllar Kalış Süresi 2

(x) ( y )  x xy

1966 - 4 5,3 16 - 21.2

196? - 3 5,3 9 15,9
1968 - 2 4,8 4 9.6

1969 - 1 5,1 1 - 5,1
1970 0 5,6 0 0

1971 1 5,5 1 5,5
1972 2 5,8 4 11,6
1973 ' 3 6,0  9 18,0
1974 1  4 6  , 8  16 27 ,2

İ8  O 50,2 60 10,5

1975 | 5  6.6

1976  6  6,8

1977 7 7,0

1978 8  7,2
1979 9 7,4
1980 10 7,6.___

1981 11 7,8
1982 12 8,0
y : a * bx . . . .    y  :  5,6  t  0,2  x
E y  :  N a !  . . .  . . . . . . . .  a  :  5 , 6  5 0 , 2  : 9a

2Exy t bp)x   b : O, 2 10, 5 : 60b



Yukar ıda  da  aç ık landığ ı  g ib i ,  yüksek  sezon aylar ındaki  

tur i s t  say ı s ından hareket  edi len  b ir  hesaplama yöntemi 

benimsenmişt i r .  Aşağıdaki  hesaplamalar ın  sonucunda  da  

görüleceği  g ib i ,  tur i s t  dağ ı l ımının  en  çok yoğunlaş t ığ ı  

Ağusto  ayında  -  k i  formüldeki  30  gün sayı s ı  bunu göstermek

tedir .  Türkiye 'n in  100  doluluğu esas  a l ınmış t ı r .  Formülde  

de  doluluk oranı  yer ine  konan sayı  budur .

(xablo 4)
TÜRKİYE'YE GELEN YABANCILARIN YÜKSEK SEZON AYLARINDAKİ DAĞILIMI

YILLAR
GELEN
YABANCI

* OLARAK DAĞILIM
U a z iU a n TEMMUZ AĞUSTOS

1966 440.534 8.0 16 .2 18 .0  t

1967 574.055 10.0 15.0 17 .5  t

1968 602.996 9.3 18 .7  * 17 .6

1969 694.229 10.2 17 .4 19 .5  *

1970 724.784 11.6 17 .7 18 .7  *

1971 926.019 9.6 16 ,7 19r-6  *

197  2 953.419 11.9 16 .1 18 .6  t

1973 1.338 .206 11.5 16 .5 17 .6  *

1974 1.031 .671 12.2 19 .4  t 12 .8
Orta lama 10.5 17 .1 17 .8

Yukar ıdaki  tab lo  hernekadar  yabancı lar ın  dağı l ımını  gös ter

mekte  i se  de ,  gerek  tur i s t ler in  gerekse  günübir l ikç i ler in  

dağı l ımında  b ir  ö lçüde  d ikkate  a l ınabi l i r .  DİE ver i ler inde  

ne  günübir l ikç i ler in ,  ne  de  24  saat ten  faz la  ka lanlar ın  

dağı l ımına  ras t landığ ından,  1966-1974 döneminde ülkemizde  

24  saat ten  faz la  ka lan  tur i s t ler in  Haziran ,  Temmuz ve  Ağus

tos  ay lar ındaki  dağı l ımlar ına  bu  yoldan b ir  yaklaş ım mümkün 

olmaktadır .
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TURİSTLERİN AYLARA GÖRE

(iablc  

DAĞILIMI
»  9)

Yı l lar Konaklayan 
Tur i s t  Sayı s ı Haziran Temmuz Ağustos

1966 347.315 27.785 56.265 62.715  %

1967 338.269 33.827 50.740 59.197  ±

1968 374.929 34.868 70.112  t 65.988

1969 4 24 .037 43.252 73.782 82.687  »

1970 434.023 50.347 76.822 81.162  *

1971 479.104 45.994 80.010 93.904  *

197? '  540 .861 64.36? 87 .079 100.600  %

197 3 751.073 86.373 123.927 132.189  *

1974 632.469 77.161 122.699  * 80 .956

Dağı l ımda her  y ı ldaki  3  aydan b ir i  en yüksek  değer i  verdiğ ine  

göre , “  d iğer  2  ayın  maks imum değere  oranı  o  ay larda  kul lanı la

cak  yatak  kapas i tes in i  saptamamızı  kolaylaş t ı racakt ı r .  Bu  

görüşten hareket le ,  yukardaki  değer ler in  yüzde  büyüklükler in i  

şöyle  b i r  tab loda  gös terebi l i r iz .

( lab lo  6)

Yı l lar Haziran Temmuz Ağust ı

1966 44.4 90 .0 100.0

1967 57.1 85 .7 100.0

1968 49.7 100.0 94.1

1969 52.3 89 .2 100.0

1970 62.0 94 .7 100.0

1971 49.0 85 .2 100.0

1972 64.0 86 .6 100.0

1973 65.3 93 .7 100.0

1974 62.9 100.0 66.0



Düzenlememiz gereken bir diğer tamloda da, aylık dağılımların 
en yüksek değerlerinden oluşan serinin ilerideki gelişimini 
göstermemiz gerekecektir. Bu seriye doğrusal bir trend uygu
lanmıştır.

(Tablo: 7)
Y illa:

(x)
Turist Dağılım 

Yüzdesi 2
X xy

1966 - 4 18.0 16 72.0
1967 - 3 17.5 9 52.5
1968 - 2 18.7 4 37.4
1969 - 1 19.5 1 19.5
1970 0 18.7 0 0
1971 1 19.6 1 19.6
1977 2 18.6 4 37.2
1973 3 17.6 9 52.8
1974 4 19.4 16 77.6

E 0 167.6 60 5.8

1975
1976

5
6

19.1
19.2

<?•>*:
1, V

1977 7 19.3
1978 8 19.4
197 o 9 19.5
1980 10 19.6
1981 11 19.7
1982 12 19.8
y : a d bxi

Ey: Ka i
2Exy : bjEr

* 0,1 x
167.6 : 

5.8 :
9a
6ob



Bütün bu verilerin ışığı altında yatak kapasitesini hesap

layabiliriz. Ancak, hesaplamalara girmeden önce çalışmamızın 

esasına burada bir kere daha özetlemek istiyoruz :

"Ağustos ayı en çok kalıcı turistin geldiği, diğer bir deyiş

le turist dağılım yüzdesinin en yüksek olduğu ay olarak ka

bul edilmiş ve $ 100 doluluk sağlanacak şekilde yatak sayısı 

bu ay baz alınarak saptanmıştır." (lablo 8) .

Yatak kapasitesi ihtiyacının bugünkü gelişme paralelindeki 

kapasite ile birlikte yorumlanması, verilecek yatırım karar

larında gözönünde bulundurulmalıdır. Elimizde turistik bel

geli yatak sayıları tam olarak bulunmamaktadır. Çalışmamızda, 

belgeci yatak sayısının esas alınmasının' başlıca nedenleri,
t •

dış tfcrizme daha çok hitap etmeleri ve gelişmeleri konusun-
K '

da Bakanlığımızda yeterli kayıtlar bulunabilmesidir.

Belge^Li yatak gelişimi için parabolik bir trend uygulanmış

tır. Eldeki verilerin yeterli olma&ı nedeniyle de daha uzun 

bir seri, 11 yıllık bir dönem seriye alınabilmiştir.



Yıllar

Yılda gelen 
ve ftelecek 
Tnrifst Sayısı

Ağustos
Dağılımı

i

Ağustos1 ta 
Konaklayan

gayısı

Ortalama 
Kalışlar Gün 

(Gün) Sayısı
Doluş
Oranı

İhtiyaç
Kapasite

(Tablo 2) (Ta»e 7) (Tablo 3)

197 5* 783.800 X 19.1 149.706 X 6.6 30 x 1° 100 :  32.935

1976 878.900 X 19.2  :  167.789 X 6.8 30 x i 100 : 38.032

1977 972.000 X 19.3 187.596 X 7.0 30 X i 100'. : 43.772

1978 1.078.100 X 19.4 209.151 X 7.2 30 x i 100 : 50.196

1979 1.192.200 X 19.5 232.479 X 7.4 30 x i 100 :  57 .345
1980 1.314.300 X 19.6 257.603 X 7.6 30 x i 100 :  65 .259

1981 1.444.400 X 19.7 284.547 X 7.8 30 x i 100 : 73.982

1982 1.582.500 X 19.8 313.335 X 8.0 30 x i 100 : 83.556

(*) DİE henüz 1975 turist Bayisini yayınlamamıştır. (Haziran 1976)



( i&blo:  )

Belgel i  Yatak
Yıl la  Sayıs ı  P  2  4

(x)  (y)  xy x  x  y  x

1965 -  5 14.?97 -  71.485 25 357 .425 625

1966 -  4 16.151 -  64.604 16 258.416 256

1967 -  3 18.158 -  54.474 9 163.422 81

1968 -  2 ?1.64 3 -  43.286 4 86.572 16

1969 -  1 24.907 -  24.907 1 24.907 1

1970 0 28.354 0 0 0 0

1971 1 32.114 32.114 1 32.114 1

197? 2 34 .628 69.256 4 138.51? 16

197 3 3 38.465 115.395 9 346.185 81

1971 4 40.895 163.580 16 654,320 256

197 5 5 44.957 224.785 25 1 .123.925 625

E 0 314 .569 346.374 110 3 .185.798 1.958

Yıl l ık  Art ış

1976 6 48.705 3.748

1977 7 52.461 3-756

197 8 8 56.310 3.849

1979 9 60.253 3.943
1980 10 64.289 4.036

1981 1 i 68.419 4.130

198? ı-N 72.64? 4.223

y :  a t  bx  t <  y. ,y :  28 .130, 2  r 110x t  46 ,7
t

X

Ey:  Na C } X ) •  • • •  • • • • a :  28 .130, 2  314.569:11 a t  11ü r

E ( x y ) :  d E ( x ' ) b :  3 .148, 9  34 6 .  374 :11 Ot

E ( x ? y ) :  a E ' z ' j t  ( c K ( x ^ ) c :  4 6 , 7 3.185.798:11uat l958c



Belgeli yatak kapasitesinin bugünkü koşulların devamı halin

de göstereceği gelişme ve yukardaki yöntemle saptadığımız 

ihtiyag kapasiteyi karşılaştıracak olursak :

1 (Tablo 10) _________________________________ ____

Bugünkü gelişme İle

Yıllar Yaratılabilecek ka
pasite (Tablo 9)

İhtiyaç Kapasite 
(Tablo 8)

1976 48.705 38.032

1977 52.461 43-772

1978 56,310 50.196

1979 60.253 57.435

1980 64.289 65.259

1981 68.419 73*982

1982 72.642 83.556

IV. Plan döne
minde Yaratı
lacak Sanasite

20.181 39.784

Bütün bU veriler ve trendler yorumlandığında kapasitenin 

şimdiye kadarki gelişimi halinde dahi yatak »rzmın toplam 

talebi karşılamaya yetebileceği sonucu çıkmaktadır.

Görüşümüze göre,turist talebinin yoğunlaştığı bölgeler dik

kate alınarak arzın paralel bir yönde geliştirilmesi bazı 

bölgelerde zaman zaman karşılaşılan darboğazların giderilme

sinde etkili olacaktır.

Yatak kapasitesinin yurdumuzdaki dağılımını 1976 yılının 

ilk 3 ayı sonu itibariyle gösteren bir tabloyu da buraya 

koymak istiyoruz.





(Tablo:11)

BÖLGELER VE
bölge müdürlükleri

MARMARA BÖLGESİ 

İstanbul Böl. Md. 

Balıkesir " "

Edime " "

İşletme Belgeli 
(Faal) Yatak

19.907

13.270

5.898

739

Kuruluş
Belgeli

8 .474

4.719

3.609

146

Toplam

28.381

17.989

9.507

885

ege bölgesi

İzmir Bölge Md. 

Muğla II II

10.891

8.294

2.597

6.267

2.907

3.360

17.158
11.201

5.957

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 

Ankara Bölge Md. 

Kayseri " "

7 .370
6.124

1.246

3.386

2.667

719

10.756

8.791

1.965

AKDENİZ BÖLGESİ 

Antalya Bölge Md. 

Mersin " "

5 .76 5  

3 .753 

2.012

3.763

3.444

^ •  319

9.528

6.197

3.331

KARADENİZ BÖLGESİ 

Trabzon Bölge Md.

1.028

1.028

1.343

1.343

2.371

2.371

:U ANADOLU BÖLGESİ 

Van Bölge Md.  

Diyarbakır Bölge Md,

924

338

586

1.274

801 

47 i

2 .198

1.139

1.059

T O V I ,  A M 4 5 .885 24 .507 70.392

Bn ilk bölümün sonunda turizm gelirlerindeki gelişmelerin ne 

olduğu ve ne olabileceğini rakamlarla vermek istiyoruz.



Turizm gelirlerini 2 “jr 1dan hesaplamış bulunuyoruz. Birinci 

i yol 196^-1975 döneminde IMF anlayışına göre elde edilen turizaı 

gelirlerine parabolik bir trend uygulanmasıdır. Buna göre se

rimiz şiyle olmaktadır.

(Tablo 12)

[Yıllar) (x)

Turizm gelirleri 
Milyon 0  -  

(y)  x xy *2 y x4

1963 - 6 7.7 36 - 46.2 ■ 277.2  1 .29*

1964 - 5 8.3 25 - 41.5 207 .5 625

1965 - 4 13.8 16 - 55.2 220.8 256

1966 - 3 12.1 9 - 36.3 108.9 81

1967 - 2 13.2 4 -  26.4 52.8 16

1968
I
-  1 24.1 1 - 24.1 24.1 1

1969 0 36.6 0 0 0 0

1970 1 51.6 1 51.6 51.6 1

1971 2 62.9 4 125.8 251.6 16

1972 3 103.7 9 311.1 933.3 81

197 3 4 171.5 16 686.0 2.744.0 256

1974 5 193.7 25 968.5 4.842.5 625

1975 6 200.9 36 1.205.4 7.232.4 1

E 0 900.1 182 3.118., 6.946.7 4 .550

1976 7 265.9

1977 8 316.0

197 8 9 370.5

1979 10 429.4

1980 11 492.7

1981 12 560.4

1982 
y :  a t

13 
bx *

2**32.5 
...................... . . . 7î 38.4 t 17.1

2
s t 2.2 x£

Fy•  Na ı
ı Klf-1

2cEx
2 bor»

at
k|

38.4

17.1

2.2

900.1:

3.H8.

16.946

13a t 182c 
7; 182 b 

: 182a * 455

- «fii

gx y:X t , 2 ı».x t

1 V V * • •"

cEx4 ..................... C t O.c



İkinci yalda ise geletı yabancı sayısı, ortalama harcama 
ve yatak: başına turist sayılarından faydalanılarak sonuca 
ulaşılmaya çalışılmıştır.

(Tablo: 13)
* Turizm Geliri Gelen Yabancı Yabancı Başına 

Yıllar IMF & Sayısı Turizm Harcaması
1966 12.100.000 440.500 27.4
1967 13•200.000 574.100 23.0

1968 24.100.000 603.000 39.9
1969 36.600.000 694.200 52.7
1970 51.600.000 7 24 . 8 00 71.2
1971 62.900.000 926.000 68.0
1972 103.700.000 1.035.000 100.2
1973 171.500.000 1.341.500 127.8
1974 193-700.000 1.110.300 174.4

Yabancı başına harcama serisine doğrusal bir trendle bakıl
dığında :
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(Tablo: 14)

Yabancı Başına 
Yıllar (x) Harcama # P

(y) X xy

1966 - 4 77.4 16 - 109.6

1967 • 3 23.0 9 - 69.0

1968 - 2 39.9 4 - 79.8

1969 ■ 1 62.7 1 - 52.7
1970 • 0 71.2 0 0

1971  1  68.0  1  68.0

1972 2 100.2 4 200.4

197 3 3 127.8 9 383.7

1974 4 174 .4  16___________  697 .6_______

E 0 684.6 60 1.038.5

197 5 5 162.6

1976 6 179.0

L977 7 197.2

1978 8 214.5

1079 9 231.8

1°80 10 249.1

1981 11 266.4

1982 12 283.7

y- a t b x ..................................................  y - 76.1 t 17.3 x

Ey-ıla     a - 76.1 684.6 - 9a

Exy - b bEx?.............................................  b - 17.3 1038.5 - 60 b



İ T .  Turizm gel i r ler inde hedef  ve  hedef  i le  yapı lacak tur izm 

yat ır ımlar ının  hacmi  aras ındaki  parale l l ik  nası l  sağlanabi l i r  ?

IV.  Beş  Yı l l ık  Planda 1982 yı l ı  i ç in  1  milyar  dolar l ık  b ir  tu

r izm gel i r i  hedef  o larak saptanırsa ,  bu yı l  sözkonusu plan 

döneminin (1978-198?)  Önceki  di l imi  aç ıs ından bir  hareket  

noktas ı  n i te l iğ i  taş ıyacakt ır .

198?  iç in  1  milyar  dolar l ık  b ir  hedef  seç i l ince ,  1976  dan 

i t ibaren Tablo  12  deki  gel i r  tutar ını  198?  den ger iye  doğru 

giderek hedefe  uygun hale  bas i t  b ir  oranlamayla  dönüştüre

bi l i r iz  :  (Bkz :  Tablo  15  B)

(Tablo  :  15  A)  ( lablo :  15  A)

Y l  1
Turizm Gel ir ler i  
(Milyon Dolar)  
(Tablo  12 'den)

Büyüklük

1976 265.9 8 .7

1977 316.0 10 .3

1978 370.5 12 .1

1979 4 29 .4 14  .0

1980 4 92 .7 16 .1

1981 560.4 18 .2

1982 632.5 20 .6

T O P L A M  : 067 .4 100.0

1982 de  1  milyar  del .  ı l ık  b ir  tur izm gel i r i  hedef  a l ınınca ,  

yukarıdaki  yüzde büynklüklerden hareket le  y ı l lar  i t ibar iyle  

gel i r  büyüklükler i  aşağıdaki  g ibi  bel i recekt in



( T a b l o  ;  1 5  B )

Y ı l Tur izm Gel i r ler i  
(Mi lyon Dolar )

1976 422.3

1977 500.0 .

197  8 587.4

1979 679.6

1980 781.6

1981 883.5

1982 1.000.0
4 854 .4

1976,  1977 ,  1978 ,  1979 ,  198C » ,  1981  ve  1982  y ı l lar ı  i ç in

Tablo  15  B  de göster i len  ge l i r  büyüklükler ine  u laşmada

yat ı r ım hacmi (sosyo-ekonomik ve  ekonomik etk i ler in  önemi

de  unutulmamal ıd ır :  konjonktüre l  da lga lanmalar ,  para  değer in

deki ,  yabancı baş ına  tur i s t harcamalar ındaki ,  or ta lama ka l ı ş

süre ler indeki ve  tes i s ler in doluluk oranlar ındaki  ge l i şmeler

g ib i )  ne  o lma l ıd ır  ?

1967 -  1975  döneminde t ip ler ine  göre  tur izm yat ı r ımı  harca

malar ına  bakt ığ ımızda  durum şöyledir  :

(Tablo  16)
. ) (Mi lyon TL. )

DOLAYLI  TURİZM DOLAYSIZ TURİZM ALT YAPI  TOP- 
YATIRIMLARI (a )  YATIRIMLARI (  b )  Y A t ( c )  L A M

1967 19.6 47.4 7 .8 7 4 . 8
1968 36.0 4 4 . 9 28 .1 109.0
1969 3 6 . 2 31 .5 40 .1 107.8
1970 4 8 . 8 29 .5 118.2 196.5
1971 60.6 3 2 . 5 131.6 224.7
1972 64.1 50 .3 144.9 259.3
1973 73.7 84 .9 161.1 319.7
1974 121.4 118.3 264.5 504.2
197 5 176.1 102.1 366.1 6 4 4 . 3



a )  Ka le ,  müze ,  an ı t ,  han ,  cami ,  şad ı rvan ,  

medrese ,  kü l l iye  v .b .  t a r ihse l  e se r l e r in  

bak ımın ı  ve  onar ımmı ,  tu r i s t ik  amaç l ı

imar  p lan la r ı  ça l ı şma la r ın ı ,  o rman la r ın  korun

mas ı  ve  mi l l i  pa rk la r  i ç in  yap ı l an  ya t ı r ımla r  

(yan i  doğa l  ve  kü l tü re l  kaynak la r ın  korunmas ı  

bak ımı ,  ona r ımı  i ç in  yap ı l an  ya t ı r ımla r ) ;

b )  Tur i s t ik  ya t  l iman la r ı ,  o t e l ,  mote l ,  kamping ,  

tu r i s t ik  e tüd le r  p la j  t e s i s l e r i ,  d in lenme  

ev le r i  ya t ı r ımla r ı  g ib i ,

c )  Tur i s t ik  ka rayo l l a r ı  yap ımla r ı ,  f e r ibo t  

a l ımla r ı  ve  yap ımı ,  tu r i s t ik  havaa lan la r ı ,  

e l ek t r ik - su  ya t ı r ımla r ı  g ib i .

Ya t ı r ımla r ı  pa rabo l ik  b i r  t r end  i ç inde 

ge leceğe  uza t t ığ ımızda  :

(Tab lo  :  17 )  

(Mi lyon  T l . . )

Y  T  L
DOLAYII  TURİZM 

YATIRIMLARI
DOLAYSIZ TURİZM 

YATIRIMLARI
ALT -  YAPI  
YATIRIMLARI

1976 203 .2 154 .8  ' 416 .3

1977 250 .2 192 .8 501 .6

197  8 30? .  8 236 .0 595 .1

1979 361 .0 284  .4 696 .8

1980 4  24  .8 3?8 .6 806 .7

1981 4  94  .2

cc 924  .8

198? 909 .2 . 460 .8 1 .051 .1



Rakamsal değerleri itibariyle, yukarıdaki Tablo 17'deki 
1976-1982 dönemi yatırım büyüklüklerinin Tablo 15'A daki 
Turizm Gelirlerine yıllar itibariyle oranlanıp yüzde büyük
lüğüne bakıldığında (farklı para birimleri bu oranlamada 
önem taşımayacaktır) :

(Tablo 18)
YATIRIM / TURİZM GELİRİ (£)

YIL DOLAYLI DOLAYSIZ ALTYAPI

1976 76.4 58.2 156.6
1977 79.2 61.0 158.7
1978 81.7 63.7 160.6
1979 84.1 66.2 162.3
1980 86.2 66.7 163.7
1981 88.2 70.8 165.0
1982 90.0 72.9 166.2

Yukarıdak j yüzde büyüklükler Tablo 15 B'deki Turizm gelir
hedefleriyle paralel hâe getirildiğinde, gelecekte yıllar
i t ibariyle

i Tablo 19 
(ivli İyon Tl.

yatırım hacimleri ortaya çıkacaktır

A)
)

Y £ I DOLAYLI DOLAYSIZ ALTYAFI

1976 322.6 245.8 661.3
1977 396.0 305.0 793.5
197 8 479.9 374.2 943.4
1979 571.5 449.9 1.103.0
1980 673.7 521.3 1.279 .5
1981 779.2 625.5 1.457.8
1982 900.0 729.0 1.662.0



Şu kadar  ki ,  son beş  yı lda  (1970-1975)  ülke ekonomisindeki  

f iyat  art ı ş lar ı  orta lamasının ?£  20 den aşağı  o lmadığı  b ir  

gerçekt ir .  Bu $  20 oranını  gelecek dönem iç in de  bir  varsa-

yım kabul edip yukarıdaki tablodaki  yat ır ım tutar lar ına  yan-

s ı t t ığ ımızda (Bkz.  Not)  :

(Tablo  19 
(Milyon .TL

B)  
.  )

YIL DOLAYI.  I DOLAYSIZ ALTYAPI

1976 387.1 295.0 793.6

1977 475.2 366.0 952.2

197 £f ' 575.9 449.0 1.132.1

1979 685.8 539.9 1.323.6

1980 808.4 625.6 1.535.4

1981 935.0 750.6 1.749.4

1982 1.080.0 874.8 1.994.4

YILLAR VE 1978 -  1982 DÖNEMİ İTİBARİYLE 
YATIRIM HACMİ

(Tablo  19 
(Milyon TL.

c)
. )

Y I  L YILLAR İTİBARİYLE TOPLAM

1978 2.157.0

1979 2.549.3

1980 2.969.4

1981' 3-435.0

1982 3.949.2
15.059.9  DÖNEM TOPLAMI



özet le ,  IV .  P lan  döneminin  son  y ı l ı  1982  i ç in  1  m i lyar  do lar 

l ık  b i r  tur izm ge l i r i  hedef  o la rak  seç i l ince ;  top lam 15  mi l 

yar  TL . l ık  b i r  tur izm yat ı r ım hacminin  gerçek le ş t i r i lmes i  sonu

cuna  varmaktay ız .

NOT :  Tab lo  19  A 'dak i  ya t ın ın  tu tar la r ı  yak ın  geçmiş te  Yı l l ık  

Programlarda  ku l l an ı l an  sektöre l  ya t ı r ım de f l a tör ler in-  

l e r indeki  or ta lama  ar t ı ş  d ikkate  a l ınarak  da  yükse l t i l e 

b i l i r .  Şöy le  k i  :

TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM DEFLATÖRLERİ  (1971  :  100)

YIL DEPLATÖR ARTIŞ ( * )

1971 100.00 -

197  2 114 .74 14 . 7

197  3 128 .27 11. 8

L974 158 .72 23 . 7

.975 182 .43 14 .

16 .

9

3  Orta lama  
ar t ı ş .

Bu  İ° 16 .3 ' lük  or ta lama  ar t ı ş l a , Tab lo  19  A 1 daki  ya t ı -

r ım tutar la r ın ı  yükse l t t iğ imizde  

ç ıkar .

(Tab lo  19  Al )
(  Mi lyon  TL .7

,  şu  sonuç or taya

Y IL DOLAYLI DOLAYSIZ ALTYAPI TOPLAM

1976 37  5 .2 285 .9 769 .1
1977 460 .5 354 .7 922 .8
1978 558 .1 435 .2 1 .097 .2 2 .090 .5
1979 664 .7 523 .2 1 .282 .8 2 .470 .7
1980 783 .5 606 .3 1 .488 .1 2 .877 .9
1981 906 .2 7  27  .5 1 .695 .4 3 .329 .1
1982 1  046 .7 847 .8 1 .932 .9 3 .827 .4

TOPLAM 14  595 .6



TV.  PLAN DÖNEMİNDE TURİZM KESİMİNİN FİNANSMAN,  EKONOMİ VE

YASAL AÇILARDAN DÜZENLENMESİ  TEDBİRLERİ  :

Yukarda  çeş i t l i  yöntemler le  saptanmaya  ça l ı ş ı lan  yat ı 

r ım hacminin  f inansman kaynağı ,  yat ı r ımlarda  kamu ve  öze l  

kes imin görevler i  ve yat ı r ımlar ın  amaca  uygun ge l i ş imi  iç in  

gerekl i  ekonomik etkenler  konusu bu bölümde ince lenecekt i r .

Tablo  10 'da  görüldüğü g ib i ,  bugünkü koşul lar ın  devamı  

(ceter i s  par ibus)  varsayımı  i le  yatak  kapas i temiz  IV.  p lan  

döneminde ancak 20 .200  dolayında  b ir  ar t ı ş  gös terebi lecek

t i r .  dene  görmekteyiz  k i ,  IV.  p lan  dönemi  iç in  amaçladığ ımız  

1  mi lyar  dolar l ık  tur izm gel i r i  i ç in  en  iy imser  varsayımla  

(Ağustos ' ta  fo 100  doluluk)  p lan  döneminde 40 .000  dolayında  

i lave  yatak  gerekecekt i r .  Sorun normal  ge l i şmenin  öze l l ik le  

IV.  p lan  döneminin  i lk  2  y ı l ından sonraki  iht iyac ı  karş ı laya

cak  şeki lde  yönlendir i lmes i  ve  özendir i lmes id ir .

Bugün iç inde  bulunulan durum tur izm olayı  ve  yat ı r ım 

denges inin  sağ lanmasını  gerekt i rmektedir .  Tur i s t  sayı s ı  

o larak  doyum noktas ına  or ta lama $  13 ' l ik  b i r  h ız la  yaklaş ı l 

mas ına  karş ı l ık ,  tur izm olayını  tamamlayıc ı  faktör lerde  de  

bu  kadar  hız l ı  b i r  ge l i şmeye  ve  değer lendir i lmeye  tanık  o luna

mamaktadır .  IV.  p lan  dönemi  espr i s i  b i r  yerde  doyun noktas ını  

uzat ıc ı  yat ı r ımlar ın  tamamlanacağı  b i r  dönem olmal ıd ır .

Yat ı r ımlar ı  k im ve  hangi  amaçlar la  yapacakt ı r  ?  Kim 

sorusunun cevabı  kamu ve  öze l  kes im yat ı r ımlar ı  ince lenirken,  

amaç  sorusmm cevabı  da  yat ı r ım ve  tur izm tür ler i  ince lenir

ken ortaya  ç ıkacakt ı r .



1. TURİZM YATIRIMLARINDA KAMU KESİMİ :

Gelişen bir ekonomide devlete düşen görevleri 
geleneksel bir görüşle sınırlandırmaya imkan yoktur. Karma 
ekonomi düzeni içinde "Devletin üretken hizmetlerin yapılma
sını sağlayacak temel hizmetlerle ilgili yatırımları üstlen
mesi" bunun dışında kalan üretime dönük yatırımlarda ise 
"Yatırım yapılması gereken bir alanda özel teşebbüs yatırım 
yapmıyorsa ve bu durum ekonomide bazı önemli tıkanıklıklar 
meydana gelmesine neden olacaksa, Devlet ya da kamu kuruluş
ları yatırım programlarını ayarlayarak gerekli yatırımın ya
pılmasını sağlamalıdırlar." prensipleri kabul edilmiştir.(1)

Bu nedenle de özellikle yönlendirilmek zorunda 
olan turizm konusunda da kamunun rolünü saymak, sınırlama
lar getirmek yukardaki ilkelerle uyumlu olmamaktadır. Kamu
nun turizm sektöründe öncelikle yapacağı şey "Turizm sek
töründe yatırım kararlan oluşturulması sırasında, ülkede 
turizmin gelişmesi yönünde geniş boyutlu bir strateji sapta
mak ve bu strateji içinde finanse edilecek projeleri belirle
mek" olacaktır.

Kamunun turizm yatırımı programları aşağıdaki > 
etkenin birleştiği birer tablo olmalıdırlar.

a) Gelişen turizm yatırın, ve işletmecilik 
anlayışına uygun kârarları içermelidirler.

İl D.P.T., I.B.Y.K.T.



b) Turizm sektöründen beklenen ekonomik yarar
ların ulusal ekonomi üzerindeki etkilerinin bir an önce gö
rülmesini sağlayacak tedbirleri içermelidirler.

c) yatırımların turizm olayına paralel gelişi
mini saylayacak tedbirleri içermelidirler.

Sonuçta sağlanacak olan, belli bir program ve. 
espri içinde yürüyen turizm yatırımları ve bunların ülke 
ekonomisine katkılarıdır. Bu katkıya sağlayacak yatırımlar 
3 başlık altında toplanabilir.

1.1. KAMU KESİMİNİN ALT YAPI YATIRIMLARI :

Açıklandığı gibi özellikle turizm sektöründe kamu
nun, sektörden beklenen ekonomik yararların ulusal ekonomiye 
biran önce yansımasını sağlayacak tedbirleri alması gerekmek
tedir. Bunların arasında yatırımların özendir ilmesin i sağlaya
cak yasal; ekonomik tedbirlerle alt yapı yatırımları (temel 
yatırımlar) ön sırayı tutmaktadır.

Fazla sermaye isteyen, geniş bir organizasyon ge
reken ve mahiyetleri icabı kısa sürede kârlı olamayan alt 
yapı yatırımlarını devlet yükümlenecektir. Turistik karayol
ları yapımı gemi alım ve yapımları, turistik havaalanları ile 
elektrik-su yatırımları bu kapsam içinde akla ilk gelenler 
olmaktadır.
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Tahminlerimize göre bu IV. plan döneminde 7,8 milyar dolayın
da bir yatırımı gerektirecektir ve genel bütçeden kaynaklana
caktır.

1.2. KAMU KESİMİNİN DOLAYLI TURİZM YATIRIMLARI :

Doğal ve kültürel değerlerin korunması, bakımı, 
onarımı ve çevre düzenlenmeleri için yapılan yatırımlar 
dolaylı yatırımlar olarak tanımlanmaktadır.

Yoğun turizm hareketlerine sahne olan merkezler
de doğal ve tarihi varlıkların turizm amaçlı değerlendiril
meleri, buralarda gelişen turizm hareketlerinin tamamlayıcıaı 
olmaktadır.

Turistik merkezlerde alt ve üst yapıların tamam
layıcısı olma özelliği de taşıyan bu yatırımların da devlet
çe yapılmaları gerekecektir, ve tahminen IV. plan döneminde 
4,085 milyar liralık bir fon ayrılmalıdır.

1.3. KAMU KESİMİNİN DOLAYSIZ TURİZM YATIRI MLARI :

Dolaysız turizm yatırım içinde yat limanları, 
otel, motel, plaj tesisleri, dinlenme evleri gibi yatırımlar 
yer almaktadır.

Kamunun yukarıda sayılan üst yapı ve konaklama 
tesisleri için ayıracağı fonların sınırlanması başlangıçta 
verdiğimiz ilkelerle tutarsız olmaktadır. Devlet gereğinde 
turistik üst-yapı yatırımları da yapacaktır ve bu "yatırım 
yapılması gereken alanlarda özel teşebbüsün yapamadığı, tamam- 
kayamadığı arz kapan itenini sağlamaya dönük" olacaktır.



Devletin 1967 - 1975 döneminde yaptığı dolaysız 

turizm yatırımları tutarı 541.5 milyona ulaşmıştır. Kamunun 

bu yatırımları içinde içi turizm hareketine (sınırlı da olsa) 

belli bir katkıda bulunan dinlenme tesisleri yatırımları, 

yatak kapasitesi 4000 ne yaklaşan, otel, tatil köyü gibi konak

lama yatırımları ile yat limanları yer almaktadır.

IV. Planda kamuya dolaysız yatırımları için ayırdığımız,- 

3.3- milyarla büyük yatırımları gerektiren yat limanlarının 

büyük turistik komplekslerin gerçekleştirilmesi, bunun yanın

da da yapılacak konaklama yatırımlarına engel olunmaması bir

tedbir olarak düşünülmektedir.

Kamunun turistik üst yapılar içinde ele alması gereken 

bir konuda, iç turizm hareketinp, sosyal turizme dönük ted

birlerdir. Bugün kamu fonları ile çeşitli isimler altında 

dinlenme yerleri yaratılmakta ve kullanımları sınırlı kalmak

tadır. 17. Plan döneminin getireceği yeniliklerden biri de, 

genel bütçeden yaratılan ve işletme aşamasında da devlet 

bütçesi fonlarından katkı yapılan bu tip tesislerin sosyal 

turizm amacı ile yeniden (kapasite ve kullanım açılarından) 

düzenlenmesi olmalıdır.

Ayrıca butçe-den kaynaklanacak bir başka fonda, yatırım

lara tanımak faiz sübvansiyonlarıdır ve IV. plan dönemi için

tahm i n İ ra. v 300 milyon d ol ayındadır. (?)

' ( 2 )  6 - 0  milyar liralık dolaysız yatırımın İ> 60 oranında kredi 
a l a s ı  ve % 3 oranında faiz sübvansiyonu halinde yaklaşnc

olarak tutarıdır.



Sonuç  o larak  kamunun yukar ıdaki  amaçlar la  düzenleyeceği  

yat ı r ım programlar ı  i ç in  15 . 500  mi lyar  l i ra l ık  b i r  fonun 

bütçe lerde  yer  a lmas ı  gerekecekt i r .

Devle t in  yat ı r ın ı  görevler i  d ış ındaki  sektörü  düzenleyi 

c i  e tk i ler i  ve  ro lü  i ler ide  ayr ı  b i r  baş l ık  a l t ında  ince lene

cekt i r  .

2 .  TURİZM YATIRIMLARINDA ÖZEL KESİM :

17 .  p lan  döneminde  yarat ı lmas ı  gereken az  40 .000  

yatakl ık  be lge l i  yatak  kapas i tes in in  yükü büyük ö lçüde  öze l  

teşebbüsün üzer inde  o lacakt ı r .

Özel  kes im,  t i car i  or takl ık lardan,  gerçek '  k iş i  

yat ı r ımcı lardan,  yabancı  sermayel i  yat ı r ımcı lardan ve  küçük 

tasarruf lar ın  b i r leşmesinden doğan b i r l ik  ve  or takl ık lardan 

o luşmaktadır .

P lanl ı  dönemin baş langıc ından bu yana  da  her  

yat ı r ımcı  grubun tur izm dal ında  çeş i t l i  g i r i ş imler i  o lmuştur .  

Türk  öze l  sermayes in in  tur izm konusunda sanayi  sektörüne  

nazaran  çekingen devrandığı  b i l inmektedir  ve  b ınun nedeni  

b i r inc i  derecede  ekonomik  terc ih lere  bağlanabi l i r se  de ,  ya

t ı r ım formal i te ler i  ve  özendir i lmede  sektörün gerekler ine  

uyulmaması  da  gözönünde tutulması  gereken b i r  faktördür .

Yabancı  sermaye  konusunda da  uzun zaman a lan  

formal i te ler  yat ı r ın ı  ta lepler inde  çekingenl ik  yaratmaktadır .



Küçük tasarruf lar ın  b i r leşmesinden doğan koopera

t i f  ve  ha lka  aç ık  or takl ık lar  tur izm sektöründe  yeni  ve  önem

l i  b i r  kaynak o lma yolundadır lar .  Ancak ,  bu  or takl ık lar ın  

(öze l l ik le  kooperat i f ler in)  g i r i ş imler i  Bakanl ığ ımızca  ne  

tan ;  anlamıyla  des teklenebi lmekte  ne  de  kontro lsuz  ge l i şme

ler i  önlenebi lmektedir .

Tur izm Bankas ı  öncülüğünde toplanacak  küçük tasar 

ruf lar ın  sektörde  kul lanı lmas ı  yanında ,  Bakanl ığ ımız  kontro-  

lunda  ge l i ş t i r i lecek  kooperat i f leşme hareket i  kapas i te  yara

t ı lmas ına  katk ıda  bulunaeakt j r .

As l ında  kooperat i f  kuruluş lar ın  ik inc i  ev ler le  

yarat t ığ ı  ve  yaratmak i s tediğ i  kapas i tenin  sektör  i ç inde  

a ta le te  neden o lmamasın ı  sağlayacak  tedbir ler in  a l ınması ,  

öze l l ik le  i ç  tur izm ta leb in in  büyük ö lçüde  karş ı lanması  

sonucunu doğuracakt ı r .  Bu  konuda kuruluş  ve  yat ı r ım f ikr i  

aşamalar ından baş layacak  e tk i l i  b i r  denet im ve  kontro l  s i s 

temi  ge l i ş t i r i lmel id i r .

Bu günkü f iyat lar la  6  mi lyar  l i ray ı  bulacağın ı  

( tahmin e t t iğ imiz  üs t  yapı ,  yat ı r ımlar ın ın  gerçekleşebi lmes i  

i ç in ,  Türk  öze l  sermayes i ,  yabanc ı ,  öze l  sermaye  ve  küçük 

tasarruf lardan kaynaklanan fonlar ın  yönlendir i lmes i  ve  özen

dir i lmes i  TV.  p lan  döneminde  yeni  b i r  teşv ik  pol i t ikas ı  gere

ğ in i  or taya  koymaktadır .



3.  YATIRIM FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÖNLEN

DİRİLMESİ :

3 .1 .  TURİZM TÜRLERİ AÇISINDAN :

Yat ır ım karar lar ının oluşmasına esas  o lacak ve  

kı-u taraf ından saptanacak geniş  boyutlu  s trate j i  iç inde 

K u ve  özel  kes im görevler inin öncel ikle  tur izm türler i  

sn ,  . smdan ayır ımı  gerekmektedir .  Turizm türler i  o larak 

ayır ımı  2  baş l ık  a l t ında toplanmaktadır .

3 .1 .1 .  İÇ TURİZM VE SOSYAL TURİZMLE İLGİLİ  YATIRIMLAR ;

İç  tur izme cevap veren kapas i te ler  geleneksel  

konaklama tes i s ler i  d ış ında da  yarat ı lmaktadır .  Bunlar  

aras ında yer  a lan yazl ık  evler ,  daha ucuz konaklama t ipler i  

(kamplar)  ve  toplumsal  a l ı şkanl ıklara  bağl ı  o larak geçir i len 

tat i l ler  de  bu ta lebin i s temlerine uygun olgulardır .

İç  tur izm ta lebinin karş ı lanmasında ağır l ık  yukar-  

daki  t ip ler in kontrol lü  gel i ş imi  ve  kapas i te ler in ât ı l  durum

dan kurtar ı lmasına ver i lmel idir .  Burada kamuya,  e" 1  inde 

bulunan kapas i te ler in sosyal  tur izmde ve kooperat i f  g ir i ş im

ler inin iç  tur izmde kul lanı lmasının temini  görevler i  düşmek

tedir .

3 .1 .2 .  DIŞ TURİZMLE İLGİLİ  YATIRIMLAR :

Dış  tur izm ta lepler inin karş ı lanması  tur is t ik  

ni te l iğ i  o lan konaklama ünite ler i  ve  tes i s ler  yarat ı lmasını  

gerekt irmektedir .  Bu da  biz im tahminler imize  göre  I " .  Plan 

döneminde en az  40.000 yatakl ı  belgel i  i lave  kapas i teyi  ge~ 

ret f t  i recekt ir .



Kapasitenin sayısal değeri yanında, dağılım olarak 

da niteliğinin belirlenmesi gerekir. Dağılımın tesis tipleri 

(deniz, dağ ve sağlık olarak) ve bölgeler olarak programlan

ması kapasitede ataletin azalmasını sağlayacaktır.

Makro düzeyde en yüksek döviz gelirini sağlaması 

beklenen turizm olayı, mikro düzeyde de rantabl işletmelere 

ihtiyaç göstermektedir.

Hem makro hemde işletme bazında sağlanacak yüksek 

kapasite kullanımları (ki büyük ölçüde, etkilenmeleri daha 

kolay olan ortalama kalış süresi ve sezonuı uzatılması yolun

daki tedbirlerin alınmasına bağlıdır) turizmden beklenen 

yararlar açısından gereklidir.

Türkiye'nin turizm aktiviteleri büyük ölçüde 

belirlenmiş ve tanımları yapılmıştır, bu aşamada da planlı 

kullanım kararları üzerinde durulmaktadır. Her mevsim kul

lanılabilecek kapasiteleri (turizm türleri) yaratma imkanı 

olduğu gerçeği ortadadır ve bütün yıl turizme açılmakla 

rantableteyi sağlayacak doluluğa ulaşılabilecektir.

3.2. KURULUŞ YERLERİ AÇISINDAN :

Bölge, turizm türü ve tesisleri açısından kurul aş 

yerlerinin seçilmesi ve turizm hareketinin, belli noktalar

dan başlayarak yayılmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.



Yapı lan araşt ırma ve anket  sonuçlar ı  özel l ikle 

ki t le ,  tur izmine dönük tes i s ler  iç in  hava a lanı  ve  pla j  uzak

l ıklar ı  konusunda bel l i  değerlere ,  orta lamalara  ulaşmış  bulun

maktadır .  Bu nedenle  kuruluş  yer ler i  (bölge  olarak)  seçi l i r

ken,  ya  da  yönlendir i l i rken bu iki  önemli  faktörün karş ı lan

masına çal ı ş ı lmal ıdır»

Yeni  tur izm planlamasında ülkenin deniz ,  dağ  ve  

sağl ık  tur izmi  yönünden baş langıç  açı lma noktalar ı  seçi lmel i  

ve  bağl ı  o larak i ler iye  dönük planlamalara  g idi lmel idir .

Kuruluş  yer ler ini  dikkate  a larak yat ır ımlara  yön 

veri lmesi  ça l ı şmalar ı  ülke  iç inde bazı  yöreler in "öncel i sc l i  

yöre”  ya  da  "ger i  kalmış  bölge"  o larak ayrı lmalar ı  sonucunu 

doğurmuştur ,  ş imdiye kadar  ki  düzenlemelerde hep sanayi  ke

s iminin gerekler i  d ikkate  a l ındığından ger i  kalmış  yörelere  

tanınan ayrıcal ıklar  tur izm sektörünün gerekler ine tam anla

mıyla  cevap verememektedir .

3 .3 .  YASAL VE EKONOMİK TEDBİRLER AÇISINDAN :

Turizm konusunda 1963 yı l ından beri  b ir  takım 

yasal  düzenlemelere  g idi lmişt ir .  Bakanl ık  Kuruluş  Kanunun- 

ian baş layan bu gel i şme,  b086  sayı l ı  Turizm Endüstr i s ini  

Teşvik  Kanunu tamamlanmış  bundan sonraki  düzenlemeler  bazı  

kanunlardaki  köklü sayı lamayacak düzeltmelerden öteye g i

dememişt ir .



Ekonomi iç inde kendini  kabul  e t t i rmiş  tur izm 

olayının  günün anlayış ına  uygun yasal  düzenlemeler ine  hemen 

gidi lmel idir .

Turizm sektörü,  teşvik  tablolar ında daima en az  

yer i  tutmuştur  ve  sanayi  sektörü gerekler ine  göre  düzenlenen 

tablolar  i s tenen özendirmeyi  verememişt i r .

Yasal  düzenlemeler le  yeniden get ir i lecek konular  

yanında,  teşvik  tablolar ının  kuruluş  yer i ,  kapasi te ,  i s t ih

dam etkis i  faktör ler i  i le  desteklenerek yeni  b ir  form iç in

de düzenlenmeler  i  gerekir .

özet le ;  yarat ı lacak 40 .000  yatağın  iantabl i teyi  

sağlayacak bel l i  b ir  planlama iç inde yer leşt i r i lmeler i ,  

bunu sağlayacak yasal  ve  ekonomik tedbir ler in  get i r i lmesi  

ve  IV,  plan dönemi başlamadan evvel  bütün bu hazır l ık lar ın  

tamamlanması  gerekecekt ir .
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DÖRDÜNCÜ KALKINMA PLANI DÖNEMİ İÇİN 

YATIRIMLAR-FİNANSMAN VE TEŞVÎK İLKELERİ

Turizm sektöründe karşılaşılan en büyük sorun

lardan biri de yatırımlar konusudur. Turizm ürününü oluştu

ran unsurlar konaklama, ulaşım, yan hizmetler, doğal ve kül

türel kaynaklardır. Bunlar turizm ürününün bütünü oluşturan 

ayrılmaz parçalan olarak düşünülmelidir. Bu unsurlardan her

hangi birinin, bir diğerinin ya da diğerlerinin gelişiminin 

gerisinde kalması, turizm ürününden beklenen maksimum yara

rın gerçekleşmesine engel olmaktadır.

Turizm ürününün unsurlarını kendi içinde iki 

grupta toplamak mümkündür;

1) Alt Yapı yatırımları;

i - Ulaşım (hava, kara, deniz) 

ii - Diğer alt-yapı hizmetleri (elektrik, su, 

kanalizasyon, haberleşme)

II) Üst - Yapı Yatırımları ;

i— Konaklama tesisleri; (otel, motel, kamping, 

tatil köyleri v.b.)

ii- Yan hizmetler; (dinlenme, spor, eğlence 

imkânları)



ilkeler

1- Yatırımlar

1.1. Turistik alt-yapı yatırımları

Ulaşım imkânları (kara, deniz, hava) benimse
nen kitle turizmi ilkesine göre geliştirile
cektir.

- Seçilen turizm öncelik bölgelerinde yapıla
cak turistik hava alanlarının yer seçimi, 
tesislerin bölgeye dağılımı, hava alanı-tesis 
ulaşımı ve çevre korunması değerlendirilerek 
planlanacaktır.

- Di >er alt yapı hizmetleri (elektrik, su 
kanalizasyon, haberleşme) bölge halkı talebi 
ile turizm sektörünün yaratacağı talep bir
likte değerlendirilerek geliştirilecektir.

1.2. Turistik Üst - Yapı Yatırımları

- Konaklama tesisleri yatırımları, ileride 
tamamen kitle turizminin gereklerini karşıla
yacak niteliğe yöneltilecektir. Ancak, alt
yapı ve turistik üst-yapı kitle turuzminin 
gereklerini karşılayacak düzeye gelinceye 
kadar bireysel turizm kitle turizmi ile 
birlikte değerlendirilecektir.



- Özellikle dış talebe yönelik olarak yapıla
cak yeni konaklama tesislerinin turistlere 
dinlenme, eğlence ve spor yapma imkânlarını 
da verecek yan tesisleri de içeren kompleks
ler olmasına özen gösterilecektir.

- Konaklama tesisleri, özellikle dış talebin 
aradığı standartlaşmaya yöneltilecektir.

- Fiziksel planları onanmış öncelik bölgelerin
de yapılacak konaklama tesisleri için kamu 
arazisinin tahsisinde, bu tesislerin kitle 
turizminin ihtiyaçlarına cevap verecek kapa
sitede, yan tesisleri de içeren kompleksler 
olması esas alınacaktır. Bu nitelikteki te
sislere kamu arazisinin tahsisinde ilgili 
kuruluşlar belirli prensiplere bağlanacak
lardır .

- Konaklama kompleksleri yapılacak arazilerin 
fiyatlarının hiç bir şekilde toplam sermaye 
maliyetinin # 10'unu aşmaması için fiziksel 
planları onanmış öncelik bölgelerinde arsa 
spekülasyonu önleyecek tedbirler alınacaktır.

- Alt-yapıdan maksimum yaran sağlamak amacıyla 
yapılacak üst yapı tesisleri düzenlenecek
"organize turizm alanlarına" çekilecektir.



- Öngörülen yatak kapasitesinin gerçekleşti

rilmesi için, gerek yerli, gerek yabancı 

özel sektör yatırımları yetersiz kaldığı 

takdirde, hedeflere ulaşmak ve iç turizmin 

ihtiyaç duyduğu ucuz konaklama tesislerini 

sağlamak amacıyla, üst-yapı yatırımları yapma

sına imkân verecek yasal yetkiler Turizm

ve Tanıtma Bakanlığına verilecektir.

- T.C. Turizm Bankası da, Kuruluş Kanunmun 

2a-5 maddesi uyarınca bugüne kadar gerçek

leştirme imkânını bulamadığı sosyal tesis

lere, yatırım faaliyetleri arasında ağırlık 

verecekt ir.

2. Finansman

Turizm yatırımlarının yüksek talep potansiyeline 

rağmen gereken düzeye ulaşamamasının önemli bir nedeni 

finansman sorunudur. Bu sahada tek kuruluş T.C. Turizm 

Bankasıdır. Eunu da yeterli bir finansman kaynağı olarak 

saymaya imkân yoktur. Bu nedenle turizm sektöründe yapıla

cak yatırımların kaynakları;

a) Kamu,

b) Özel,

c) Resmi, yarı resmi ve özel yabancı,

kuruluşlar olarak ele alınacaktır.



- Turizm sektöründe tek finansman kaynağı olan 

T.C. Turizm B&nkası sermayesi, yatırım talep

lerini karşılamaktan uzak olduğu için, adı 

geçen kuruluşun özellikle kitle turizmi ih

tiyaçlarını karşılayacak nitelikteki büyük 

projeleri ve sosyal tesis yatırımlarını finanse 

edebilmesi bakımından sermayesinin artırılması 

yoluna gidilecektir.

- Dışarıdan alınacak uzun vadeli fonlar kamu kay

naklarından veya Özel kaynaklardan sağlanabilir. 

Yatırımların emin ve kârlı olacağına inandık

ları takdirde müteşebbisler Türkiyeye gelecek

lerdir. Emniyet yönünden, yabancı sermaye ya

tırımları için Türkiye caziptir. Ancak yabancı 

sermayenin turizm sektöründe yatırım yapmasını 

engelliyen iki önemli faktör vardır;

1) Turizm sektörü gerektiği biçimde dış piyasa

larda tanıtılmamıştır.

2) Bürokratik mekanizma yabancı girişimcileri 

ürkütmektedir.

- Bu nedenle, turizm sektörünün dış sermaye 

piyasalarında tanıtılmasına özen gösterile

cek ve bürokratik mekanizmanın basitleştirilme

sine ilişkin tedbirler getirilecektir.



. ' i car i  bankalar ın  kredi  1 o  lar ın ın  #  ı n in ,  

.ya t ı r ım bankalar ın ın  kred ;  fonlar ın ın  10  

nun tur izm sektörüne  tahs 1  i  i ç in  tedbir ler  

a l ınacak  ve  bu  fonlar ı  ka l  andırma ve  yönlen

dirme yetk is i  Tur izm ve  Tanı tma Bakanl ığ ına  

ver i lecek ! i r .

3 -  Teşvik

-  Tur izm sektörü ,  ihracata  dönük b i r  sektör  ve  

Mi l l i  Ekonomi  i ç inde  döviz  get i rme,  mi l l i  ge 

l i re  katk ıda  bulunma,  i s t ihdam olanaklar ı  

yaratma,  v .b ,  aç ı lardan büyük b i r  potans iye le  

sahip  o lmasına  rağmen,  bu  güne  kadar  yat ı r ım

lara  i l i şk in  o larak  get i r i len  teşv ik  tedbir le 

r i  çoğu zaman ya  yeters iz  ka lmış  ya  da  çeş i t 

l i  nedenimle  uygulamada aksakl ık lar  or taya  

ç ıkmış t ı r .

-  Tur izm sektöründe  yat ı r ımlar ın  teşv ik ine  i l i ş 

k in  yetk i  dağınık l ığ ı  düzenlenecek  yeni  b i r  

yasayla  g ider i lecek  ve  bu  yetk i  münhas ı ran  

Tur izm ve  Tanı tma Bakanl ığ ına  ver i lecekt i r .

-  Sektörde  yapı lacak  yat ı r ımlar ,  p landa  benimse

nen "küt le  tur izmi"  esas ına  para le l  o larak  

get i r i lecek  tedbir ler le  teşv ik  edi lecekt i r .

-  Tur izm yat ı r ımlar ın ı  teşv ik  i ç in  get i r i lecek  

tedbir ler  sektörün tüm ekonomi  i ç inde  a ld ığ ı  

yer  gözönüne  a l ınarak  değer lendir i lecek ,  fay

da  ve  mal iyet  anal iz ler i  yapı larak  uygulana

cak  teşv ik  tedbir ler in in  ekonomiye  sağlayacağı  

fayda  maks imum düzeye  u laş t ı r ı lacakt ı r .
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I- GİRİŞ :

Bugünkü anlamıyla turizm olayı, yaşadığımız yüzyıl 
uygarlığının ve tekniğinin gelişmesi ile başlamıştır denile
bilir. Bilindiği gibi, bu yüzyılda deniz, hava ve kara ula
şımında oldukça hızlı gelişmeler olmuş, mesafe anlayışı değiş
miştir. Zamanla şehirler, ülkeler arasında kişisel ve toplu 
gidip gelmeler artmış, bunun sonucu olarak da uluslar arasın
da ekonomik ve kültürel ilişkiler gittikçe artan bir yoğunluk 
kazanmıştır. Ayrıca, turizmin milli ekonomiler içinde oyna
dığı ve oynayacağı önem anlaşılmaya başlamıştır, özellikle 
bazı Avrupa ülkeleri, turizmden, ödemeler dengesindeki açık
ları kapatmak amacı ile bir araç olarak faydalanmak yolları
nı koyulmuşlardır. Bazıları oldukça etkili yöntemler uygula
yarak turizmden önemli sonuçlar elde etmişlerdir. Bu iyi ör
nekler, diğer ülkeleri yeni yeni ve şartlarına uygun düşecek 
turizm politikaları tesbitine zorlamıştır denilebilir.

Turizmin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında, toplumların 
ve dolayısıyla kişilerin ekonomik ve sosyal düzeylerinin 
yükselmelerinin olduğu kadar, çalışma ve dinlenme zamanla
rının yasalara dayanarak düzenlenme sin in de önemli etkisi 
olmuşt ur.

II. Dünya Harbinden sonra, turizm hareketleri daha önce
ki zamanlardan tamamen değişik bir anlam ve önem kazanmaya 
başlamıştır. Denilebilir ki, turizm ayrı bir ihtisas dalı ha
line dönüşmüştür. Hemen her ülkede, gerek eğitim ve gerekse 
malî, İdarî yönden turizmlo doğrudan doğruya ilgili milli 
kuruluşlar kuruluu'u gibi, uluslararası düzeyde de turizmle 
ilgili örgütler kurulmuş ve çalışır bale getirilmiştir.



Her  ne  şek i lde  o larsa  o lsun,  hangi  nedenle  veya  e tkenle  

bes lenirse  bes lens in  baş langıç tan  ber i  insanlarda  var  o lan  

seyahat  e tmek ve  ta t i l  yapmak iht iyac ı  g ider ek  ar t ı ş  gös

termiş  zamanla  maddi  ve  manevi  imkânlarda  doğdukça  bu  ar t ı ş  

devam etmişt i r .

Tat i l  ve  gez i  tur izmi  son  y i rmi  y ı lda  o  n isbet le  ge l i ş 

miş  ve  şar t lanmışt ı r .k i  ar t ı ş  k iş i se l  akt iv i te ler in  toplamı  

o lmaktan  ç ıkmış ,  be l l i  kura l lara  göre  ge l i şen ,  ge l i şme yönü 

evve lden  kest i r i leb i l i r  ve  hat ta  k ısmen yönlendir i leb i len  

b ir  k i t le  hareket i  ha l ine  ge lmişt i r .

Bu nedenle ,  baş langıç ta  tur izm,  ü lke  ekonomis inde  ve  

sosya l  yaşant ıda  yaygın  ve  e tk in  b ir  sektör  o larak  görülmez

ken,  zamanla  bu  yönlerden  e tk in l iğ in i  ar t t ı rmışt ı r .  Tüm 

bunlar ın  net ices i  o larak ,  tur izmin  ekonomik  b ir  o lay  ha l ine  

ge lmesi  ve  ü lke  ekonomiler inde  g i t t ikçe  ar tan  b ir  önem kazan

ması  kaç ın ı lmaz  o lmuştur .

I I -  TURİZMİN ÖKEMİ :

Bu  raporda ,  ik t i saden ka lk ınma yo lunda  o lan  ü lkemiz  

ekonomis i  üzer inde  tur izmin  yarar lar ın ın  ne ler  o labi leceğ i ,  

başka  b ir  i fade  i le ,  öneminin  be l i r lenmesi  üzer inde  durula

cakt ı r .  Ancak,  bunu yaparken  gayet  kompl ike  o lan  -re daha  b ir 

çok  araşt ı rmalara  ihtiyaç duyulan  konular ın  e le  a tanması  

gerekmektedir .  Diğer taraftan,  ülkemizde  bu konulara  i l i şk in  

belirl i  ve  ayr ınt ı l ı  istatist iklerin kı t  o luşu  b iz i  pek  ta t 

minkâr sonuçlara götürmeyebil ir .



Burada ele alınacak temel sorun, Türkiye gibi gelişme 
yolundaki bir ekonomide turizm endüstrisinin yaratılması ve 
geliştirilmesinin milli ekonomi için önemi ile faydalı olup 
olmadığıdır.

Kalkınmasını sanayileşmeye dayandırmış 0ian ve döviz 
sorunu olmayan ülkelerde turizm, önceliği olan bir sektör 
kabul edilmemekte veya bu sektöre pek güven duyulmamaktadır.

Türkiye'de kalkınmasını sanayileşme ile gerçekleştirebilece
ğini ilke olarak kabul etmiştir. Ancak, farklı olarak, ülke
mizde döviz sorunu bir darboğaz olarak görülmektedir. 0 hal
de, turizmi kısa vadede ekonominin sürükleyici bir sektörü 
olarak kabul etmemekle beraber, döviz darboğazı sorununun 
çözümlenme sinde önceliği olabilecek bir sektör olarak görmek 
gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, ekonomik kalkınma ih
tiyaçları için gerekli olan dövizi temin ederek, Devletin 
gelirlerini çoğaltmak amacına ilâveten bazı yörelerin kalkın
dırılması, ara hizmetlere olan talebi teşvik etmesi hedefi 
de sektör için geçerlidir.

Başlangıçta turizm olayına kayıtsız kalan az gelişmiş 
ülkeler, sonraları bu olaydan yararlanma imkânlarını araş
tırmaya başlamışlar, turizm harcamalarının ekonomilerine 
katkılarını arttırmak için önemli çabalar göstermişlerdir, 
üerçekten turizm harcamalarının bir ülke ekonomisi üzerine 
etkileri vardır ve bunlar çeşitli açılardan değerlendirilmek
tedir. örneğin; turizm yatırımlarının gerekliliğine önem 
verilmesi, GSMH'yı arttırması, tediye bilançosunda bir denge 
unsuru olarak yararlanılması, istihdam hacmini genişletmesi, 
kamu gelirlerini arttırması gibi ..



II]> TURİZMİN MİLLÎ EKONOMİYE SAĞLADIĞI YARARLAR :

Turizmin gelişme yolundaki bir ülke olarak Türkiye 
ekonomisi üzerinde ne gibi yararları olduğu ve ne ölçüde 
kâr sağladığı konusu incelenmeye çalışılmalıdır. Her şeyden 
önce, turizm geliri, turizm sektörünün milli gelire bir katkı
sıdır. Turizmin temin ettiği döviz kazancı, turizmin istihdam 
üzerinde yaptığı tesir, Devlet için sağladığı kazancın araş
tırılması gerektir.

Milletlerarası turistik faaliyetlerden doğan harcamaların 
yaptığı çoğaltan etkisinin de incelenmesi önemlidir Ayrıca, 
gelişmekte olan ülkelerin uluslararası turizm faaliyetlerin
den meydana gelen veya ona bağlı turistik tüketim ve ara 
malları keyfiyeti, dışarıya döviz transferini, sektörde,diğer 
sektörlere nazaran hangi ölçülere vardırmaktadır sorusu da 
tetkik edilmek durumundadır.

Ancak burada önce, turizmin milli ekonomiye sağladığı 
faydaların Ur aracı olma durumunda bulunan yatırımlara kısaca 
değinmek yerinde olacaktır.

1. Turizm Yatırımlarının Gerekliliği ve Faydaları :

Sektöre ilişkin yatırımları başlıca üç kategori 
içinde mütalâa etmek mümkündür. Bu yatırımlar;

Konaklama tesisleri alanında,
Konaklama tesislerinin tamamlayıcısı tesisler 
alanında (Yan hizmet üniteleri)
Alt-yapı tesislerinin yapımı alanında, yapılmakta
dır.



Genel olarak sorun birinci kategori'de toplanmakta
dır. Konaklama tesisleri, gerçekten sektörün nüvesi durumunda
dır . Günümüzde, turizmimiz bir darboğazla karşıkarşıyadır. 
Bunun nedeni ise, özellikle dış turizm talebini karşılayacak 
yatırımların planlarda öngörülen hedeflere ulaşamamasıdır. 
Turizm yatırımları, ülke ekonomimize yapacağı katkılar dikkate 
alınırsa, zorunludur. Zira, yapılacak yatırımlar, beraberle
rinde ekonomik, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik yararlar geti
recektir. Ülkemizde, diğer sektörlere oranla, turizm yatırım
larından kârlı çıkan, aslında mikro düzeyde yatırımcıdan 
ziyade, makro düzeyde milli ekonomidir.

Turizm için yapılan alt-yapı yatırımları yalnız 
turizmehizmet etmekte kalmamakta, toplumun bütün kesimleri 
bunlardan yararlanabilmektedir.

Karma ekonomi düzenini kabul etmiş olan ülkemiz
de, İktisadi Kamu Kuruluşları'da yatırımlara girmektedir.
Diğer sektörlerle karşılaştırılırsa, turizm sektörüne ayrılan 
kamu yatırım diliminin, sektörün sağladığı ve vaadettiği ola
nak ve faydalarla dengeli olduğu savunulamaz.

Yatırım yapmadan verim beklenemiyeceği bir gerçek
tir. Bu halin, özellikle turizm sektörüne uygulanması imkâny 
sızdır.

Aşağıdaki tabloda, yatırımların türlerine göre dağılımı
gösterilmiştir.



YATIEIMI,ARIN TÜRLERİNE GÖRE “DAĞILIMI (1966 - 1976) 
(Cari fiyatlarla)

(ooo  n . )

YILLAR

(1)
İLGİSİZ

(2)
DOLAYLI

(3)
DOLAYSIZ

(4)
ALT-YAİ’I PROGRAM GERÇEKLEŞME

TOPIıAMPROGRAM GERÇEKLEŞME PROGRAM GERÇEKLEŞME PROGRAM GERÇEKLEŞME PROGRAM GERÇ EKLEŞME TOPLAM

1966 2.000 400 43.928 19.787 40.400 38.433 10.000 5-740 96.328 64.360
1967 5.000 4.811 30.100 19.584 65.885 47.386 17.000 7.831 117.985 79.612
1968 12.500 15.495 32.500 35.982 72.100 44.900 29.900 28.131 147.000 124.508
1969 22.000 33-608 39.950 36.201 52.300 31.498 41.600 40.143 155.850 141.450
1970 18.096 41.170 37.705 48.824 50.690 29.538 58.966 118.213 165.457 237.745
1971 20.400 53.630 50.000 60.624 22.050 32.536 83.450 131.602 175.900 278.392
1972 23.994 53.141 47.267 64.128 36.567 50 . 328 80.175 144.864 188.003 312.461
1973 30.200 65 .448 54.400 73.654 93.350 84.931 109.000 161.116 286.950 385.149
1974 38.600 75 . 947 89.700 121.421 153-500 118.291 136.899 264.472 418.699 580.131
1975 50.001 90.753 99.700 176.094 165.129 102.139 187.950 366.070 502.780 753.056
1976 40.000 159.800 317.211 266.180 783.191

ON YIL
TOPLAMI 262.791 434.403 685.050 534.878 1.069.182 579.980 1.026.200 1.268.182 3.038.143 2.946.864
AÇ ikdama : 1) killi Savurma Bakanlığının Jandarma Genel Komutanlığının, orduevi, garnizon v.b. yatırımları ile Basın Yayın

Genel Müdürlüğünün makina ve teçhizat alımları "turizmle ilişkili olmayan yatırımlar" olarak alınmıştır.
2) Doğal ve kültürel kaynakların korunması, bakımı, onarımı için yapılan yatırımlar "turizmle dolaylı ilişkili 

olan yatırımlar olarak alınmıştır. Bu nedenle, bu grup, kale, müze, anıt, 1 .an, cami, şadrıvan, medrese, külli
ye v.b. tarihsel eserlerin bakımı ve onarımını, turistik amaçlı imar planları çalışmalarını, ormanların korun
ması ve milli parklar için yapılan yatırımları içermektedir.

3) Turistk yat limanları, otel, motel, kamping, kaplıca, turistik etüdler', plaj tesisleri, dinlenme evleri yatı
rımları "dolaysız turizm yatırımları" olarak gruplandırılmışlardır.

4) Turistik karayolları yapımları, feribot alımları ve inşaası, turistik havaalanları, elektrik ve su yatırımları 
"Alt-yapı yatırımları" olarak alınmıştır.

KAYMAK : DH "Genel-Katma Eütçe-Döner Sermaye-KİT"
Yıllık Program Yatırımları (1966-1976)



- rj2 -

10 Yıllık Toplam
(000 TL.)

Toplam . . . !oplumu Toplana Toplama Toplama
v * llgıs "• Dolaylı Alt-Yapı * DoLaysız *Yatırın; Oranı Oranı Oranı
(1) (2) (2/1) (3) (3/1) (4) (4/1) (5) (5/1)

3.038.143 262.791 8,7 685.050 22,6 1.026.200 33,5 1.069.182 35,2





Tablo 'da  göster i len  rakamlar ın  b i r  kr i t iğ i  ve  

değer lendir i lmesi  yapı lacak olursa ,  10  yı l l ık  dönemde,  

toplam tur izm yat ı r ımlar ı  o larak  göster i len  miktar ın  iç in

de;  doğrudan doğruya sektöre  i l i şk in  yat ı r ımlar ın ,  sektör  

i le  i lg is i  bulunmayan,  dolayl ı  o larak  i l i şk i  kurulabi len  

ve  a l t -yapı  yat ı r ımlar ın ın  oranlar ı  şu  şeki lde  bel i r lenmek

tedi r .

Görüldüğü gibi ,  doğrudan doğruya tur izm sektörü  

i le  i lg i l i  o lan  yat ı r ımlar ın ,  toplam tur izm sektörü  yat ı r ım

lar ı  şekl inde  göster i len  miktara  oranı ,  ancak $  35,2 .  d i r .

Toplam iç inde ,  $  8 ,7  oranına  sahip  o lan  jandarma 

Genel  Komutanl ığ ın ın  Orduevi ,  Garnizon v .b .  ya t ı r ımlar ı  

i le  Basın-Yaym Genel  Müdür lüğünün makina  ve  teçhizat  a l ım-  

lar ına  i l i şk in  yat ı r ımlar ın ın  sektör  i le  i l i şk is i  bulunmamakta

dı r  .

Dolayl ı  o larak  ni te lendir i len  ve  tüm sektör  yat ı 

r ımlar ı  iç indeki  payı  io 22,6 o larak  bel i r lenen yat ı r ım grubu 

kapsamında bulunan;  kale ,  müze,  anı t ,  han,  cami ,  şadı rvan,  
medrese  g ibi  ta r ih i  eser ler in  korunması ,  bakımı  ve  onar ımı  

i le  tur is t ik  amaçl ı  imâr  p lânlar ı  ça l ı şmalar ın ın ,  tur izm 

sek+örü i le  b i r  i l i şk is i  mevcut tur .  Ancak,  bu yat ı r ım grubu 

içers inde  yer  a lan  d iğer  konular ın  doğrudan doğruya bağl ı  

o lduğu hizmet  kurumlan vardı r .  Örneğin;  doğal  ve  kül türe l  

kaynaklar ın  korunması ,  bakımı ,  onanır ın ın  Kül tür  Bakanl ığ ı  

i le ,  ormanlar ın  korunması  ve  mi l l i  parklar  için  yapı lan  ya

t ı r ımlar ın  OrmanBakanl ığ ı  i le  doğrudan i l i şk is i  bulunduğu 

gibi . . .
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10 yıllık döneme İlişkin, toplam turizm sektörü 
yatırımlarının # 33,5'i gibi önemli bir kısmını teşkil eden 
ve karayolları yapımları, feribot alımları ve inşaası, hava
alanları, elektrik ve su gibi alt-yapı yatırımları sadece 
turizm sektörü için yapılmış değildir. Bu yatırımlardan, eko
nominin diğer ana sektörleri de yoğun ölçüde yararlanmakta
dırlar .

Bu nedenle, Dördüncü Plânda ve onun uygulama 
dilimleri olan Yıllık Programlarda, gerçek turizm sektörü 
yatırımlarının anlam ve kapsamının belirlenerek tam bir 
ayırıma tabi tutulması, sektörün fonksiyonunun ortaya çık
ması yönünden zorunludur.

Diğer taraftan, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na 
(1966 - 1976) yılları arasındaki dönemde tahsis edilen 
ödenekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI YATIRIMLARI 
(1966 - 1976)

(000 TL.)

Yıllar Program Gerçekleşme

1966 5.000 2.000
1967 1.700 -

1968 4.000 -
1969 6.200 1.298
1970 7.790 1.500
1971 5.000 2.163
197? 10.817 7.362
1973 ■' 24.850 7.293
1974 34.000 12.500
197 5 36.079 18.248
1976 150.861 -
T O P L A M  : 286.297 52.364

Kaynak : D.P.T. Yıllık Program Yatırımları (1966-1976)



Tablo'dan da görüleceği gibi, sektör içinde doğ

rudan doğruya sorumlu olan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na 

10 yıllık dönemde tahsis edilen ödenek miktarı toplamı 290 

milyon TL. civarındadır. Ödeneklerden yapılan harcamalarla,
10 yıllık dönemin ortalama gerçekleşmesi ise, yaklaşık 

# 20 gibi düşük bir düzeydedir. İlk bakışta, bu düşük gerçek

leşmenin, Hükümetleri ödenek vermemekte haklı gösteren bir 

sebep olacağı düşünülebilir. Ancak, bunun nedeni, anılan 

kuruluşun günümüze kadar ve halen, sadece koordinatör bir 

bakanlık olarak görülmesi ve jirgütlenmesinin de bma göre
t'

yapılmış olmasıdır.

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, yatırımcı bir kuruluş 

haline getirilir, teşkilâtı da buna göre geliştirilirse, ya

tırımlardaki gerçekleşmenin istenen ve amaçlanan düzeye ulaş

ması mümkün, olacaktır.
\

2. Turizm Gelirleri ve ödemeler Dengesi t

Yabancı bir ülkeye giden turistlerin harcamaları, 

esas ikâmet ettikleri ülke yönünden turizm harcamaları, git
tiği ülke yününden İse turizm geliri yaratır. Gittiği ülkede 

turist başlıca; konaklama, yemek ve içmek, gstâ^k ve eğlen

mek için harcamada bulunur. Harcamanın miktarı, turistin 

gelir seviyesine göre değişir.

Turizm gelirlerinin hesaplanması ve t e ab it edil

mesi genellikle Merkez Bankaları kanalıyla gerçekleşmekte

dir, Ancak, önemli olan tüm kambiyo aıuamele 1erinjn kayda tabi 

olması yanında, Merkez Bankası’nın bu muameleleri özenle tas

nif etmesinin gerekli oluşudur.^



Ülkemizde de tur izm gel ir  ve  g ider ler i  Merkez 

Bankası  taraf ından tespi t  edi l i r  ve i ş lemlere  i l i şkin ayrın

t ı lar  i se ,  Mal iye  Bakanl ığ ı  taraf ından tasni f  edi l i r . (1)

Dış  tur izm gel ir ler inin bir  ülke  ekonomisi  yönün

den önemi,  ödemeler  dengesi  iç indeki  yer i  i le  ö lçülmektedir .  

Ödemeler  dengesi ,  b ir  ülkenin diğer  ülkelerden a ldığı  ve  

diğer  ülkelere  sat t ığ ı  mal  ve  hizmetler in parasal  i fades i

dir .

Türkiye 'nin ödemeler  dengesinde plânl ı  dönemde,  

dış  t icaret  aç ığının yı l lar  i t ibar iyle  art ığ ı ,  fakat  bu 

açığı  tur izm ve i şç i  dövizler inin yumuşatt ığ ı

iz lenmektedir .  Özel l ikle  dış  tur izm gel ir ler inin ödemeler  

dengesine olumlu etkis i  1970 yı l ından sonra  görülmektedir . -

Bu etkinin art t ı r ı lması ;  arz  imkânlar ının gel i ş

t i r i lmesi ,  tur is t  sayıs ının art t ı r ı lması ,  gelen tur is t ler in  

kal ı ş  süreler inin uzat ı lması  yurt  dış ına  ç ıkan vatandaş  

g ider ler inin azal t ı lması  i le  mümkün olabi lecekt ir .

Türkiye 'nin 1966 yı l ından i t ibaren tur izm gel ir

ler i  i le  ödemeler  dengesindeki  gel i şmeler  aşağıdaki  tabloda 

göster i lmişt ir .  (1966-1975)

(1)  T.C.  Merkez Bankası  Kambiyo Bir iminden a l ınan 
bi lg i lerden ( . 6 . 1 9 7 6 )



( IWTF)

Yı l l a r
be l i r l e r  
(Mi lyon  0)

l ider ler  
(Mi lyon  # )

Denge  
(Mi lyon  0)

1966 17 .7 26 .3 -14 .2

196? 18 .5 26 .8 -13 .7

1969 24  .1 33 .4 -  9 .3

1969 36  o  6 4  2 .2 -  5 ,6

1970 51 .6 47 .7 3 .9

1971 62 .9 4  2 .2 20 .7

1972 103 .7 59 .3 44 .4

1973 171 .5 93 .0 78 .5

1974 193 .7 151 .8 41 .9

1975 200 .9 154 .9 46 .0

Kaynak  :  TTB Ça l ı şmalar ı .

Tab lo 'dan  da  görü leceğ i  üzere ,  mut lak  say ı l a r  

o la rak ,  tur izm ge l i r  ve  g ider ler i  aç ığ ı  1969  y ı lma  kadar  

aza lan  b i r  sey i r  t ak ip  e tmiş  ve  1970  y ı l ından  sonra ,  tur izm 

ge l i r l e r in in  ödemeler  denges ine  o lumlu  e tk i s i  i z len i r  o lmuş

tur .

3 .  Tur  İzm'de  Döviz  Mal iye t i  :

Be l i r l i  b i r  sektörde  f aa l iye t  gös teren  sanay i i  

da l l a r ında  döv iz  mal iye t in i  t ay in  eden  faktör ler  gene l l ik le

şu  şek i lde  be l i r l eneb i l i r .



a) Sektörün ihracata dönük olması keyfiyeti 
döviz maliyetini etkileyen en önemli unsurlardan birisidir» 
Belirli bir sektörde döviz maliyeti, o sektörde üretilen ve 
ihraç edilen mal ve hizmetten sağlanan net döviz gelirinin,
o gelirin sağlanması amacıyla milli para ile yapılan harcama
lara oranı ile elde edildiği açıklanmaktadır. Bu duruma göre,, 
üretim kolunun her şeyden önce, döviz sağlaması veya ithalâtı 
ikâme etmesi gerekli olmaktadır.

b) Ülke’deki sanayileşme düzeyi, özellikle 
inşaat ve teçhizat sanayii teknolojisinin gelişmişlik durumu, 
döviz maliyetini etkileyen diğer bir faktördür.

Bu aşamada, inşaat ve teçhizat için gerekli 
döviz ödemeleri sınırlandığı gibi, teknoloji transferi ama
cıyla, dövizle yapılan harcamalarda azalmış olacaktır.

c) Sektör içinde kurulacak endüstri dallarının, 
lüks ve normal nitelikte olması, bu tesisler için gerekli 
olan ithal malı kullanım oranını olumlu veya olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu konu, turizm sektörü için ayrı bir özelf- 
Ük taşımaktadır. Örneğin; ferdi turizme dönük lüks konak
lama birimlerinde (oteller) döviz kayıpları, kitle turizmine 
dönük standart tesislere nisbetle daha fazlo aLmaktadır»

d) Dövizin Devlete olan maliyetleri de, sektör
lere göre farklı olmaktadır. Özellikle, teşvik tedbirlerinden 
yararlanan sektörler, külfetin bir kısmını Devlete yükledik
lerinden, Devlet, ilgili sektörü teşvik ettiği oranda kendi
sine döviz'i pahalıya mal etmektedir.



Döviz maliyeti, turizm sektörünün topluma neye 
mal olduğunu belirleyen en önemli göstergelerden birisidir. 
Ancak, gerçek anlamda bir döviz maliyetinin belirlenebilmesi 
için, tüm ayrıntıları ile döviz girdileri ve milli para ile 
yapılan harcamaların tespit edilmesi gereklidir.

Bu nedenle, burada tam anlamıyla bir döviz mali
yetine ilişkin analiz değil, bir fikir verebilmek ve diğer 
sektörlerle mukayese amacıyla, sadece ihracaatta vergi iade
si ilo Devletçe katlanılan diğer malî külfetler (özel banka 
hesabından yapılan ödemeler) dikkate alınarak, değişik sek

törlerdeki bazı endüstri dallarında döviz1 in neye mal olduğu 
gösterilmek istenmiştir.

Sektörde, döviz girdilerinin ve milli para ile 
yapılan harcamaların tespit edilerek, bugün için gerçek bir 
döviz maliyetinin ortaya çıkarılması ayrı bir çalışmaya 
bırakılarak, sadece, ihracatta vergi iadesi, özel banka hesa
bından yapılan ödemeler ve bunlara benzer etkiler dikkate 
alınarak düzenlenen bu tablo'dan da görüleceği üzere, turizm 
sektöründe, döviz maliyetinin resmi kura çek yakın olduğu 
görülmekte dir.

Turizm sektörü bu konuda, diğer sektörlerden 
farklı bir özelliğe sahiptir. Turizm dışında herhangi bir 
sektörde ihracat, bir mal veya hizmetin yurt dışına çıkması 
ve bunun için gerekli işlemleri içermektedir. Halbuki turizm 
sektöründe, ihracata kortu olan, turiste sunulacak mal ve 
hizmetlerdir. Başka bir deyişle, turizm tüketicileri, bu 
mal ve hizmetlerin mevcut olduğu yerlere gitmek zorundadır
lar. 0 halde, turizm sektöründe, diğer sektörlerde olduğu



Sanayi Dalı Mamul C in s i
Vergi
İadesi
(*)

Özel Banka 
Hes.Ödeme 

<Jo)
Toplam

Döviz
Maliyeti
(TU)

Devlete olan 
Mali yükü 

(P..)

- Kereste'den 
ileri işlem 
görmüş ürünler

Mobilya 15 25 40 21.- 6 .—

- Dokuma-Oiyim Pamuklu Dokuma 45 (") - 45 21.75 6.75
- Deniz Taşıtları Her türlü tanker 40 (») - 40 21.- 6. -

- dıda Meyve ve Sebze suyu 35 (") - 35 20.25 5.25

- Turizm Hediyelik ve turistik 
eşya 10 («) - 10 16.50 1.50

(") Üst oranlar alınmıştır.

Not : 1) 9.9.1975 tarih ve 7/10624 sayılı,

16.8.1975 tarih ve 7/10500 sayılı,

31.12.1975 * " 7/11117 sayılı,

4.12.1975 " " 7/10631 sayılı, Bakanlar Kurulu Kararlarından yararlanılmıştır.

2) Döviz olarak, "Dolar" alınmıştır ve hesaplamalarda kolaylık sağlaması yönünden,
1 # : 15.- TI-. kabul edilmiştir.



gibi, mal ve hizmetin yurt dışına çıkışından ve dolayısiyle, 
Devletin diğer sektörlere eşdeğer anlamda bir mali yük altına 
girişinden söz etmemek gerektiği ortaya çıkmaktadır. Kaldı 
ki; litresi 2.-TL.den ihraç edilen şarabımızın yabancı bir 
turiste, otel ve lokantalarda 25.— ve 50.- TL. arasında satıla
bilmesi mümkün olabilmektedir.

Konuya bu açıdan, varsayıma dayalı anlaşılabilir 
bir örnekle açıklamak mümkündür :

Turizm endüstrisinin ürettiği bir mal veya hizmete, 
diğer bazı sanayi dallarında olduğu gibi, ihracattan dolayı 
vergi iadesi ve diğer yüklerle % 40 oranının taımıp uygulan
dığını varsayalım. 1 0 lık turistik mal veya hizmetin ihra
cından, bu endüstri dalının döviz maliyeti 21.-Tl. olacaktır.
(1 0 : 15.- TL. kabul edilerek) Ülkemize gelen turist, 100 0 
lık turistik mal veya hizmet satın aldığında, ülkeye 1.500.- 
TL. bırakmış olacaktır. 100 $'lık turistik mal veya hizmetin 
yurt dışına ihracı söz konusu olduğunda, ülkeye 900.- Tl. 
girecek ve aradaki 600.- lık mali külfeti Devlet yüklenecek
tir.

4. Turizm ve istihdam :

Konu, turizm sektörünün istihdamı teşvik edip 
etmediği, diğer sektörlerden daha fazla istihdam yaratıp 
yaratmadığıdır. Ancak, günümüzde sektörler arası ilişkileri 
ve input-output alışverişlerini ayrıntılı bir biçimde belir
leyen istatistiklerin yetersizliği nedeniyle, sektörün istih
dama etkisi sadece kaba göstergelerle ortaya koyulabilnekte- 
dir.



Turizm sektörü, bugün dahi ülkemizde teknolojik 
imkânlar yönünden sınırlı olan bir ekonomik sektördür denile-ı 
bilir. Bu nedenle, turizm, endüstrisinde emek, diğer endüstri 
dallarına nazaran yoğundur. Ancak, ekonomileri gelişmiş bazı 
ülkelerde yapılan araştırmalar, sektörde otomasyon ve mekani- 
zasyon imkânlarının belirli dr düzeye gelmiş olması bakımın
dan, turizm üretiminde emeğin değil, sermayenin yoğun olduğu 
tartışmasını ortaya çıkarabilmektedir.

Ülkemizde turizm sektöründe dolaysız ve dolaylı 
olarak kaç kişinin istihdam edildiği kesin olarak bilinmemek
tedir. Sendikalardan sağlanan bilgilere göre, turizm sektörün 
de, 70.000 sigortalı ve 100.000'in üzerinde de sigortasız 
olarak çalışan işçinin bulunduğu tahmin edilmektedir. (2)

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Araştırma re Değerlen
dirme Dairesince yapılan bir aşatırmaya göre, belgeli 25b 
konaklama tesisinde 10.863 kişi çalışmaktadır. Bu rakamın 
otel sınıf ve cinslerine göre, yatak başına düşen persjnel 
sayısı ise; lüks otellerde 0.93, l.nci sınıf otellerde 0,75, 
2.nci sınıf otellerde 0.37, 3- ncü sınıf otellerde 0.34,4.ncü 
sınıf otellerde 0.20 kişi olduğu bulunmuştur.

Konaklama tesislerinde sınıf ve cinslerine göre, 
istenilen nitelikte servisi temin edebilmek için istihdam 
edilmesi gereken yatak başına ortalama personel sayısı aşağı
daki gibi kabul edildiğinde, toplam personel ihtiyj&şı;

(2) IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı Turizm ve Tanıtma Özel İhti
sas komisyonu Temel Veriler Komitesi Bilgilerinden (Haziran 
1976)
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Yatak Baş ına  Personel i  Toplam PErsonel

Lüks  Otel

1 .  nci  s ını f  ote l

2. nei  s ını f  ote l

0 .70
1 5.000

14.000

Diğer

0.50

0.30

7.500

3.000

29.500

olmaktadır .  (3)

Turizm sektöründe i s t ihdam konusu,  öğret im ve 

eği t ime yakından bağl ıdır .  Sektörde çal ı şan personel in  -mes

leki  formasyona sahip olması  zorunluluğu vardır .

4 ,ncü plânın her  yı l ında 29.500,  p lân döneminde 

i se  yaklaş ık  150.000 kiş inin i s t ihdam edi lmesi  gerekmektedir .  

Bu rakamın #  50 ' s inin kal i f iye  e leman olması  beklenir .

Ayrıca ,  i şbaş ı  eği t im imkânlar ının 4 .  ncü plân 

döneminde yaklaş ık  150.000 personel  iç in  hazır lanması  gereği  

vardır .  Şöyleki ;

(3)  IV.  Beş  Yı l l ık  Kalkınma Planı  Turizm ve Tanıtma Özel  
İht i sas  Komisyonu Temel  Veri ler  Komites i  Bi lg i ler in
den (Haziran-1976)

(4)  IV.  Beş  Yı l l ık  Kalkınma Planı  Turizm ve Tanıtma Özel  
İ s t i sas  Komisyonu Temel  Veri ler  Komites i  b i lg i ler in
den (Haziran 1976)

-  Halen mevcut  tes i s lerde çal ı şan ve  kal i f iye  
olmayan eleman sayıs ı  :  75 .000

-  4 .ncü plân dönemindeki  i s t ihdamın yarıs ını  
teşki l  eden eleman sayıs ı  :  75 .000

T O P L A M  :150.000 (4)
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Halen faal iyette  bulunan 6  otelc i l ik  Okulu 

(Ankara ,  İ s tanbul ,  İzmir ,  Çeşme Antalya ,  Girne)  1974-1975 

döneminde 465 öğrenci  eği tmişt ir .  Otelc i l ik  Okul lar ı  bugün

kü durumları  i le ,  4  .ncü plân dönemindeki  eği t im görrrüş  per

sonel  iht iyacını  karş ı layamayacaklardır .

5 .  Turizm ve Çoğaltan Etki  Katsayıs ı  :

Turizmin mil l i  ekonomiye ve  onun gel i şmesine 

olan;  katkıs ının bir  gösterges i  de  çoğal tan etki  katsayıs ıdır .  

Turis t  harcamalar ı ,  tur is t  çeken ülkede tur izmin çeş i t l i  

dal lar ında (Otelc i l ik ,  Seyahat  Acentalar ı ,  Ulaşt ırma gibi )  

ve  sektöre  i l i şkin yan sanayi i lerde ( tur is t ik  ve  hediyel ik  

eşya ,  g ıda  maddeler i  g ibi )  yeni  gel ir ler in  yarat ı lmasına 

imkân verir ler .  Bu şeki lde  meydana gelen nihaî  tur izm ge

l i r i  harcamalardan yüksek olur .  Buna göre ,  ülkemizde tur izm 

sektöründe harcanan 1 .-41, .mil l i  ekonomide bir  yı l  iç inde çeş i t

l i  e l  değiş t i rmelerden sonra  kaç  Tl . l ık  bir  ekonomik faal iyete  

yol  açacakt ır .

Gel ir in  çoğal tan tes ir inin a l ı ş ı lmış  o lan ve  uy

gulanan i fades i  şu  formülle  sağlanmaktadır .

R =  kRe 
Bu eş i t l ikte ;

R :  Gel ir  art ı ş ını ,

Re :  Gayrisaf i  tur is t ik  gel ir i ,

k  :  Hızlandıran (çoğal tan)  katsayıs ını  temsi l  
etmektedir .

Bu eş i t l iğe  dayanı larak,  (k)  şöyle  formüle  edi lmektedir . (5)

(5)  Robert Erbes. "Milletlerarası Turizm ve Gelişme Yolundaki 
Ülkeler Ekonomisi" PAris 1971
Çeviri : Cengiz Altuğ. Sayfa : 90



1 - mt
S ir m

Burada;
m.: İthal edilmiş ürünleri tüketen turistlerin 

nisbeti (turistlerin ithal malı tüketim 
eğilimi.)

Bu nisbet ise şöyle bulunmaktadır.

Ülke İçinde Turizm Sektörü Satın Almaları
Uluslararası Turistlerin Toplam Harcamaları
S : Söz konusu ülkede marjinal tasarruf temayülü 

(nisbet i)
m : Geliri yurt dışında sarfetme marjinal eğilimi 

(nisbet i)

Çoğaltan katsayısı metodu, muhtelif gelir grup
larındaki şahısların ve gelişme yolundaki bir ülkede önem 
arzeden farklı sosyal ve mesleki grupların tasarruf ve itha
lât meyillerinin (ithal malı tüketim meyili) incelenebilmesi
ne imkân verir. Çoğaltan katsayısı fikri, gelişmekte olan 
bir ülkenin yapısal şai'tlannı tahlile imkân vermez.

Formülden de görüleceği gibi, turizm çoğaltanın 
değerini tayin eden en önemli faktör, marjinal tüketim eğilimi
dir .



^Çoğaltan, marjinal tüketim eğilimi ile aynı yön
de azalır veya çoğalır. Turistlerin ithal malı tüketim eğilimi
nin (m ) ve geliri yurt dışında harcama marjinal eğiliminin

X

(m) sıfır olduğunu varsayarsak, bu durumda, Marjinal Tüketim 
eğilimi'de sıfnr olursa, çoğaltan katsayısı 1, Marjinal tüke
tim eğilimi 1 olursa, katsayı sonsuz olacaktır. Ekonomi için
deki fertler, gelirlerinin tamamını tasarruf edemiyeceklerin- 
den, marjinal tüketim temayülü sıfır ile 1 arasında bir değer 
alacaktır. Bir taraftan genel konjonktürel hareketler, diğer 
taraftan ülkelerin ekonomik gelişme ve yavaşlama dönemleri 
turizm harcamalarının milli gelire katkısını arttırır veya 
azalt ir.

Turizm sektöründe çoğaltana etki yaBan bir husus 
da turistlerin tükettikleri mal ve hizmetlerin bileşiminde 
bulunan ithal edilmiş mal veya hizmetin miktarıdır.

Turizm İçin Çoğaltan Katsayısı Tahmini :
(Türkiye 1974)

k— 1 - mt 1-0, 07__________  = 4,636
s * m 0,1497 * 0,0509

AC = Tüketim artışı (1974 - 1973) = 0,8503
AR G.S.M.H. artışı(1974 - 1973)

S = 1 - AC = 1 - 0, 8503 = 0,1497
A R

Tüketim harcamalarında kamu ve özel sektörün 
toplamı dikkate alınmış ve G.S.M.H. gibi 1971 yılı fiyatlarıy
la değerlendirilmiştir. (Kaynak : 1975 Yılı Programı)



Turis t ler in  i thal  mal ı  tüket im eği l imi  İ» 7  o la  -

rak kabul ,  edi lmişt ir .  Bu oran,  Doçent  Dr.  Özen Dal l ı  'n in

"Turizm Talebi  ve  Gel ir ler i "  k i tabından a l ınmışt ır .

(Bak.  Sayfa  :  48  ve  61)  Anı lan yazar ,  bu ki tabında Türkiye

1970 iç in  tur izm çoğaltan katsayıs ını  tespi t  ederken,  bu

oranı  7  olarak tahmin etmişt ir .  Bu raporda i se  m^'nin

1974 yı l ı  iç in  tahmin edi lebi lmesinde gerekl i  o lan ver i ler

sağlanamadığından $  7  oranının değişmediği  kabul  edi lmişt ir . (6)
• *

m - Dış  Seyahat  arcamalar ı  (1974 -  197 3  =  0*  0509
G.S. J1 .H.  (1974 -  1973)

1974 yı l ı  d ış  Seyahat  Harcaması  :  150,1x14= 2 .3 ,01.4 .  m.TI .

1973 "  "  "  "  :  98 ,5x14= 1 .379.0 .  m.TI , .

Sonuç 7  22.4  m.TI , .

1974 yı l ı  iç in  yapı lan hesaplamalar  sonucunda,  

Türkiye ’de  tur izm sektöründe çoğal tan etki  katsayıs ının 4 ,63 

olduğu tesbi t  edi lmişt ir .  (TTB.  Turizm Genel  Müdürlüğü)  Buna 

göre ,  Türkiye 'de  tur izm,  sektöründe harcanan 1 .-TL. ,  mil l i  

ekonomide bir  yı l  iç inde çeş i t l i  e l  değiş t i rmelerden sonra  

4 ,63 T l . ,  l ık  bir  ekonomik faal iyete  yol  açmaktadır .

(6)  -  Bu kabulde,  şu  varsayımdan da  hareket  od i lmişt i r . .Turizm 
sektörü iç in  i thal  mal ı  oranı  devamlı  düşmektedir .  Düşen  
bu i thalat  oranı  iç inde,  tur is t ler in  i thal  mal ı  tüket im  
temayül ler inin artmıyaeağı  varsayı lmışt ır .

-  Nitekim,  tur izm sektörü iç in  yapı lan toplam al t-yapı  
yat ır ımlar ı  iç inde i thalât  oranı  düşmektedir .  Ayrıca ,  
T'tC. Turizm Bankası  yat ır ımlar ı  iç inde i thalât  miktar ı
nızı  çok az  olduğu yetki l i ler inde bel ir t i lmişt ir . (4»ncü  
Beş  Yı l l ık  Kalkınma Planı  Turizm ve Tanıtma Özel  İht i sas  
Komisyonu Temel  Veri ler  Komites i  b i lg i ler inden)



Turizm Endüstr i s i  ve  İ tha lâ t

"ünümüzde hiçbir  ü lkenin  tur izm sektörü  iç in  yap

makta  o lduğu döviz le  ödenen g ider ler  hesabı  gerçek  ve  kes in  

o larak  be l i r lenmiş  deği ld i r .  Bununla  beraber ,  b i r  çok  ü lke  

tur izm amaçl ı  o larak  yapmakta  o lduğu ve  hizmet  i tha lâ t ına  

i l i şk in  hesaplar ı  ge l i ş t i rmek çabas ı  i ç indedir ler .

Tüket i len  mal  ve  hizmet  tahminler i ;  tur i s t  harca

malar ı  i le ,  sektörün çeş i t l i  yan endüstr i ler i  arac ı l ığ ı  i le  

yapı lan  tüket im iç in  lüzumlu mal  ve  hizmet i t .ha lâ t ın ın  tahl i 

l i  suret iy le  yapı lmaktadır .  Tur izm sektörünün tüm yan ve  a l t  

sektör ler in in  sa t ın  a lmalar ının  miktar  ve  yapıs ı  sağ l ık l ı  o la

rak  b i l inrr .ediğ i  veya  az  b i l indiğ i  i ç in ,  çok  defa  tahmin ve  

hesaplar ,  n i sbeten daha  düzgün bir  hesap  ve  kayı t  s i s teminin  

mevcut  bulunduğu ote lc i l ik  a lanı  yardımıyla  yapı labi lmekte

dir .

Doç .  Dr .  Özen Dal l ı  tara f ından yapı lan  b ir  araş-
V

t ı rmada ;  "kamuya a i t  baz ı  konaklama tes i s ler in in  yapım mal i 

yet i  i ç indeki  i tba l  mal ı  oranlar ı "  şu  şeki lde  or taya  konulmuşy

t  ur  :  '  .Car ı  F iyat lar la
(000  TL. )

Tes i s  Adı Kurul  uş  
Yı l ı

Toplam
Mal iyet i

Yabancı  
Malzeme 
Tutar ı

Yabancı  
Malzeme 

s i

İ l i  İ t  on  (Ek) 1963 65.000 14.760 r-CYc\j

E fes 1964 98.08? 21 .900 22.3

Ankara 196 o 87 .854 14.073 16,0

Tarabya 1966 103.676 22.697 21.8

Foça  Tat i l  K . 1067 ?4  .100 616 2.6

Kuşa  das ı  Tat  i  T D.  1  i6P ?3 .800 57 5 2 .4

Orta lama 402.51? 74 .621 İP.5



Konaklama tesisi (özellikle otel) inşaatı, mefruşat 
ve donatımındaki ithal malı kullanım oranı, ülkenin sanayileş
me düzeyine ve ülkenin turistik tesislerinin uluslararası tu
rizme arzediliş tarz ve tiplerine göre değişmektedir. (7)
Ancak, bugün için Türkiye'de inşaat sektörü en lüks otel ya
pımının bile yapı malzemesi ihtiyacın bazı özel malzemeler 
dışında sağlıyabilecek düzeydedir. Ayrıca, İkinci Plânla bir
likte kitle turizmi ilke olarak kabul edilmiş gelir düzeyi 
orta olan turistlerin tatil ihtiyacını karşılayacak standart 
tesis yapımına yönel inmişi ir.

'\ <K
Açıktır ki; bu gelişim, sektörde ithal malı kul

lanım oranını milli ekonomi yararına azaltmaktadır.

Gerek kamu, gerekse özel sektöre ait konaklama 
tesisleri için, yatırım safhasında yapılan inşaat ve teçhizat, 
mefruşat malzemesi ithalâtı, toplam maliyetin ancak $ 6,7 
sini teşkil etmektedir. Turizm sektörü için yapılan toplam 
altyapı yatırımları içinde, ithalât oranı ise devamlı düşmek
tedir. (8)

Yatırım sırasında belirlenen yatırım malları ihti
yaçlarının karşılanması amacıyla,girişimci]ere yerli yapımı 
olmayan malların ithali için kota, tahsisi yapılabilmekte, 
diğer taraftan turistik tesislerin yurt dışından getirmeleri 
zorunlu işletme ihtiyaçlarının Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
emrindeki kotadan yararlanılarak ithali sağlanmaktadır. Turizm 
kotası altışar aylık devreler olarak tanzim edilmektedir.
(7) Kobert Erbes. " idi 1 let 1 erarası Turizm ve Gelişme Yolundaki

(İlkeler Ekenomisi."
(8) "r. Özen Halli. "Turizm Talebi ve Gelirleri"(Ankara—1974)



Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca 10 yıllık dönemde 

(1966 - 1975) yapılan kota tahsisleri aşağıdaki tabloda gös- 

terilmişt ir.

Yıllar Kota Dönemi Yapılan
Tahsis(^) Döviz Kuru

(tf)

Yapılan
Tahsİ3 (TL.)

1966 21.nci kota 124.901 9.- Tl. 1.124.109

1967 22.nc i " 149.209 9.- TL. 1.342.8S1

1968 23.ncü " 83.068 9.- TL. 747.603

1969 24.ncü " 699.135 9.- TL. 6.292.206

1970 25.nci " 641.099 12.- TL. 7.693.118

1971 26.ncı " 34.4 26 14.85 TL. 511.211

197 2 27.nc i - 130.419 14.- TL. 1.825.852

1973 28.nc i " 483.150 14.- TL. 6.764.086

1974 29.nu " 497.543 13.50 TL. 6.716.817

1975j ; '30.ncu " 591.499 14.20 TL. 8.933.271

----- —-H-

TOPLAM : 3.434.449 41.951.224

Kaynak > TTB. Turizm Genel Müdürlüğü. Teşvik Şubesi

Görülüyorki, turizm sektöründe diğer sektörler- ) 

den farklı olarak, geniş ölçüde ithalâtı gerektiren bir du-
t

rum yoktur. Sektöre ilişkin mal ve hizmet yönünden piyasa 

ve nornujl ithalât kanalları ile gerekli ithalât konusunun 

çözümleneceği ortaya çıkmaktadır.



7. Turizm Sektöründe Marjinal Sermaye Katsayısı :

Turizm sektörünün marjinal sermaye katsayısını 
bilmekte, sektörde yapılan yatırımların verimliliğini diğer 
sektörler ile mukayese edebilmek yönünden yarar vardır.

Bu raporda, sektöre ilişkin marjinal sermaye kat
sayısı şu şekilde hesaplanmaya çalışılmıştır :

(9) MSK = I
R

Ortaya konulan oranın paydası, toplam olarak' 
turizm sektörüne giren brüt gelirleri ifade etmektedir. Marji
nal sermaye katsayısı, turizm sektöründe 1 birim üretim (mal 
ve hizmet) veya bir birim gelir temin etmek için gerekli bulu
nan (yatırılması gereken) sermaye olarak tanımlanır.

Burada; I : Turizm Yatırımlarını,
R : Turistik Gelirleri, temsil etmektedir.

- Yatırım : 1966 - 1975 yıllarında yapılan turizm yatı
rımları toplamı 6 .230.3 milyon TL.dır. Bu 
rakam, kamu ve özel sektör kesimleri topla
mından oluşan, gerçekleşmiş rakamlardır.

- Turistik Gelir : 1975 yılında tespit edilen turistik
gelir toplamı 5.103 milyon TL. dır. 
Bunun, 2.250 milyon Tl., sı iç turizm 
geliri (10), 2.853 milyon TL. sı ise, 
uluslararası turizm geliri olarak 
saptanmıştır.

(9) Kobers Erbes. ".Milletlerarası Turizm ve Gelişme Yolundak: 
Ülkeler Ekonomisi"
- Yatırımlar ve nelir için Kaynak :-TTB Çalışmaları,

-Kalkınma Planları, 
“Yıllık Programlar,
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Bu durumda, 1975 yılında marjinal sermaye katsayısı

MSK= 6.230.3 = 1, 2? olarak tahmin edilmiştir.
5.103.0

Burada, kullanılan rakamlar veya, uygulanan yöntem, 

tartışma konusu yapılır. Hesaplamalarda esas alman 1966-1970 

devresinin baz alınması için pratik nedenler vardır. 1975 

yılından geriye doğru on yıllık bir perspektifi kapsaması 

yönünden ve aynı zamanda yatırımlardaki olgunlaşmayı göster

mesi bakımından ele alınmıştır. C-erek 1966 yılının başlangıç 

olarak alınması ve gerekse 197 5 .yılında elde edilen turizm 

gelirinden 1975 yılında yapılan yatırımın katkısının bulun

duğu kabu] etmtde yine bilimsel bir açıklama yapilamıyacak- 

tır. Ancak, burada elde edilen rakam, turizm sektörünün ge

liştirilmesi için gerekli sermayenin marjinal katsayısının, 

diğer sektörlere yapılacak yatırımlar için gerekli olan 

sermaye katsayısından yüksek olamıyacağını göstermek bakımın

dan önemlidir.

Marjinal olarak, turizm sektöründeki sermaye 

katsayısı 1975 yılı için 1,22 çıkmaktadır. Bu da 1 birim 

gelir için 1,22 birim sermaye gerektiğini göstermektedir.

1,22 olarak tahmin edilen marjinal sermaye katsayı: 

turizm sektörü için gerekli olan, iç ve dış siyası, iktisadi, 

sosyal ve konjonktürel istikrarlılığın mevcudiyeti halinde, 

milli ekonominin Üçüncü Plân süresinde ve Dördüncü Plân döne

minde turizmden daha geniş ölçüde yararlanacağının bir gös

tergesidir^__________ _______ ____________

zm
'"5

(10) 19(75 yılı için bulunan 2.250 milyon Tl. lık iç turlz
geliri; TTB Ar&ştırrpa ve Değerlendirme Dairesinin, 197

 yulr ge-eolame-lerinden hareketle 1978 yılı ve sonrası
için hesapladığı 3 milyon yerli turistin her yıl $ 10

% 10 azaltılarak saptanmıştır.



IV. SONUÇ :

Turizm; ekonomik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ge
lişmeye yararları yönünden ülkemizde alternatifi bulunmayan 
bir sektör olarak kabul edilmelidir. Ülkemizin ekonomik kal
kınması için zorunluluk duyulan dövizin sağlanması ve ödemeler 
dengesinde gittikçe büyüyen açıkların kapatılmasının tek ve 
gerçekçi yolu dış turizm gelirlerini arttırmaktır. Kalkınma 
planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedeflere ulaşabil
mek, bir taraftan zorunlu yatırımların gerçekleştirilmesi, di
ğer taraftun yatırım ve işletme dönemlerinde, çağımız turizm 
anlayışı ile uyarlı organizasyon ve işbirliğinin sağlanmasına 
bağlıdır.

Yurdumuz gerek coğrafi konumu, gerekse tarihi ve doğal 
varlıkları itibariyle uluslararası turizm piyasasında hızla 
gelişmeye namzet bir durumdadır. Bu gelişimin rakamsal gösterge
leri özetlendiğinde, sektörün önemi daha açık olarak belirmek
tedir.

Ülkemiz turizminde, gelen yabancı sayısı milyo'un, elde 
edilen gelir de 100 milyon dolar'm üzerine ilk kez 1972-1973 
yıllarında ulaşmış bulunmaktadır.

1979 yılında turizm gelirleri 200.9 milyon dolar'dır. 
iuna karşılık aynı yıl sektörün gerçek anlamda gideri ise, TTB 
tarafından yapılan kota tahsisleri karşılığı olarak sadece 3,5 
nilyon dolardır.
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ÜBPKP'na göre, 1917 t t i l ıua  yurdumuza gelecek: turist 

sayısının 2 milyona, elde edilecek gelirin de 300 milyon do

lar' a ulaştırılması ve böylece milli gelir içinde turizm sek

törü payının yükseltimesi gelişme hedefi olarak alınmıştır.

Dördüncü Plan döneminde (1978-1982), ülkemize gelecek 

turist sayısının 6,6 milyon kişi, bunların yapacağı gecelemele

rin yaklaşık 65 milyon ve elde edilecek gelirin 2,5 milyar do-
(11)lar olacağı ana hedef olarak öngörülmüştür.

ÜBYiCP ’ na göre, sektörde gerekli kapasitenin yaratılması 

üst-yapı) ve alt-yapı için toplam yatırım ihtiyacının 4,5 

milyar TL. olacağı tahmin edilmektedir. Aynı plan döneminde tu

rizm geüirleri 17,2 milyar TL. civarında olacaktır. Turizm yak

tır unlarının toplam sabit sermaye yatırımlarına oranı 1,6 

olarak tespit edilmiştir.

Dana önceki bölümlerde yapılan hasaplamalara göre, tu

rizm endüstrisinde döviz maliyeti diğer endüstri dallarına 

nazaran resmi kura çok yakın olarak tespit edilmiştir. Örneğin: 

Dokuma-Giyim sanayiinde 21,75, Deniz Taşıtları Sanayiinde 

21.-, Gıda Sanayiinde 20,25 TL.'dır. Turistin 1 doları Merkez 

Bankasında 15.- TL.'ye bozdurduğu dikkate alınırsa, konunun 

önemi açık olarak ortadadır.

Turjzm sektöründe, 70.000 sigortalı ve 100,000’in üze

rinde de sigortasız olarak çalışan insan vardır. 255 konaklama.
( 12)tesisindte yaklaşık 11.000 kişi çalışmaktadır. Yatak caşıaa

İ • . .... ..................... - .....

(11) TTB. Turizm Genel Müdürlüğü çalışmaları (Hazİran-1976)

12) TTB. Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.



düşen  per sone l  s ay ı s ı  konaklama  te s i s l e r in in  c ins ler ine  göre ,

1  i l â  0 ,50  k i ş i  a ra s ında  değ i şmekted i r .  Dördüncü  P lan 'm her  

y ı l ında  sadece  be lge l i  t e s i s l e rde  or ta . l ama  8 .000 ,  p lan  döne

minde  i se ,  yak la ş ık  40 .000  k i ş in in  i s t ihdam ed i leceğ i  t ahmin  

ed i  İmi  ş t i r .  ^

Sektöre  i l i şk in  hesap lanan  çoğa l tan  e tk i  ka t say ı s ı  1974  

i ç in  4 .63  bu lunmuştur .  Bu  ka t say ı ,  DPT. t a ra f ından  3 .89  o la rak  

bu lunmuştur .  ( İBYKP -  Tur izm Sektörü  Raporu .  Sayfa :  119)  1974  

y ı l ı  i ç i n  bu lunan  4 .63  e tk i  ka t say ı s ı ,  d iğer  sektör ler  nezd in-  

de  tur izm sektörünün önemini  be l i r l eyen  b i r  gös terged i r .

Tur izm sektörü ,  ü lkeden  döv iz  ç ık ı ş ın ı  gerekt i ren  b i r  

konu  o lan  i tha lâ t  yönünden  de  d iğer  sektör lere  k ıya . s l a  ekonomi  

i ç inde  avanta j l ı  b i r  sektördür .  Gerek  kamu,  gerekse  öze l  sek

töre  a i t  tüm konaklama  te s i s l e r i  ya t ı r ımlar ı  i ç i n  yap ı l an  in

şaa t ,  t eçh iza t ,  mefruşa t  malzemes i  i tha lâ t ı ,  top lam mal iye t in  

ancak  $  6 , 7 ' s i n i  t e şk i l  e tmekted i r .  Türk iye 'n in  1975  y ı l ı  i t 

ha lâ t  programı  4 .000 ,0  mi lyon  do lard ı r .  ^  ^  Tur izm ve  Tanı tma  

Bakanl ığ ın ın  1975  y ı l ında  yap ı l an  kota  t a l i s i  s i  kar ş ı l ı ğ ı  o lan  

i tha lâ t  miktar ı  i s e  3 ,4  mi lyon  do lar  c ivar ında  o lup ,  top lam 

i tha lâ ta  oran ı  onbinde  8  g ib i  çok  öneks iz  b i r  miktard ı r .

( 1 3 )  TTB.  Tur izm Genel  Müdür lüğü

( 1 4 )  ÜBYKP.  1975  Y ı l ı  Programı .



Turizm sektöründe, 1975 yılı İçin marjinal sermaye kat 

sayısı, 1,22 olarak tahmin edilmiştir. Bu katsayı, sektörün 

diğer sektörlerle mukayesesi yönünden önem taşımakta ve eko

nominin turizmden önemli ölçüde yararlanacağının diğer bir 

göstergesi olmaktadır.

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, tu

rizmin ülke ekonomisinde ulaştığı büyüklükler önemsiz seviye

dedir. Kalkınmada önceliği olan bir sektör değildir. Türkiye'

nin belirli bir endüstriyel yapıya alşmasmdan sonra, turizme 

açılması gelecek yıllarda bu olayın milli ekonomiye katkısını 

arttıracak bir gelişim olacaktır.

îılrizm, her yönü ile devamlı yenilenen, gelişen bir 

endüstri dalıdır. Bu nedenle, sektöre dolaylı veya dolaysız 

olarak hizmet eden ve doğrudan doğruya sektör içinde sorunlu 

olan kuruluşlarda hizmet gören kişilerinde kendilerini yeni
lemeleri zorunludur.



DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
TURİZM VE TANITMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

POLİTİKALAR-YATIRIMLAR , TEŞVİK VE EİNANSMAN 
KOMİTESİ

Başkanlığına,

Konu hakkmdaki görüşlerim aşağıda belirtilmiştir.

TURİZMİ ÖZENDİRİCİ TEDBİRLER

I. TÜRKİYE'DE TURİZME ÖZENDİRİCİ TEDBİRLER

Ülkemizde uygulanmakta olan Beş Yıllık Kalkınma Plânla
rı ’nm ve Yıllık Programlar1 m en belirgin özelliği kamu sek
törü için emredici, özel sektör için de özendirici ve destek
leyici nitelikte olmasıdır.

Özel sektör yatırımlarını yönlendirme amacını güden yü
rürlükteki özendirici tedbirlerden turizm sektörü de yarar
lanmaktadır. Bunlar kısaca şu şekilde özetlenebilir :

A. Orta ve Uzun Vadeli Kredi Olanakları:

Turizm sektörüne orta ve uzun vadeli yatırım kre
dileri ile kısa vadeli işletme kredileri Bankamız kaynakla
rından verilmekte olup 1976 yılı kredi ilkelerine göre inşa- 
at-tesisat ve mefruşat-teçhizat kredileri için en çok yüzde 
8, işletme kredileri için de en çok yüzde 11,5 faiz oranı uy
gulanmaktadır. Verilmekte olan turizm amaçlı kredilerin vade
leri inşaat-tesisat kredilerinde en çok 3 yıl ödemesiz devre



dahil azami 20 yıl, mefruşat-teçhizat kredilerinde en çok 2 
yıl ödemesiz devre dahil azami 10 yıl ve işletme kredilerin
de ise en çok 1 yıl ödemesiz devre dahil azami 3 yıldır.

Ayrıca Bankamız aracılığı ile turistik yatırımlara 
yöneltilmiş dış kredi tahsisleri de mevcuttur.

B. Yatırım İndirimi:

Turizm yatırımlarının yatırım indiriminden yarar
lanabilmesi için "1976 Yılı Programı'nm Uygulanması, Koordi
nasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"a göre konaklama tesisle
rinde en az 100 yatak kapasitesi koşulu aranmaktadır. Termal 
turizm ve sıhhi tesisleri ile geri kalmış yörelerde en az 60 
yatak kapasiteli turistik yatırımlarda yatırım indiriminden 
yararlanmaktadır. Turizm sektörü için yatırım indirim oranı 
yüzde 30 olup en az 250 bin TL.lık yatırım gerekmektedir. Söz 
konusu kararnamenin 29- ve 31. maddelerinde yer alan geri 
kalmış yörelerde yatırım indirimi oranı yüzde 50'dir ve bu 
yatırımlarda yüzde 20 özkaynak aranmaktadır.

C. Gümrük Bağışıklığı:

Termal turizm ve sıhhi tesis yatırımları ile geri 
kalmış bölgelerde yapılacak yatırımlara yüzde 100 gümrük ba
ğışıklığı tanınmaktadır. Ayrıca;

1. Halka açık anonim şirketler ve kooperatif 
şirketlerce gerçekleştirilecek genel teşvik tablosunda yer 
alan yatırımlar.



2. Yurt dışında çalışan işçilerimizin Türkiye'
de yapacakları yatırımlarla ilgili kotadan döviz tahsisi alan 
gerçek kişiler ile anonim şirket ve kooperatif şirketlerce 
gerçekleştirilecek yatırımlar, gümrük bağışıklığından yarar
lanmaktadır.

D. Gümrük Vergi ve Resimlerinin Taksitlendirilmesi:

Bugün Türkiye'nin her tarafındaki turizm yatırım
ları için ithal edilen yatırım malları ve teçhizatlar 5 yıl 
süre ile gümrükte alınan vergi ve resimlerin taksitlendiril
mesi olanaklarından yararlanabilmektedir.

E. Bina İnşaat Vergisi İstisnası:

1318 sayılı Finansman Kanunu; nüfusu 20 binden 
yukarı ve Belediye sınırları içerisinde yapılan her türlü 
bina inşaatını (ilâve ve tadiller dahil) bina inşaat vergisi 
kapsamına almıştır. Ancak, bazı kurumlar için istisnai hü
kümler getirilmiş olup turizm sektörüne de söz konusu vergi 
istisnası öngörülmüştür.

F . Emlâk Vergisi Geçici istisnası:

Tuhizm Müessesesi Belgesini haiz turistik tesis
ler; inşaatın sona erdiği veya bu maksada tahsis tarihinden 
itibaren 5 yıl süre ile Emlâk Vergisi geçici bağışıklığın
dan yararlanmaktadır.



II. TURİZM KONUSUNDA DIŞ ÜLKELERDEKİ 
ÖZENDİRİCİ TEDBİRLER

Son yıllarda çeşitli ülkelerde turizmin gelişmesinin 
sosyal, ekonomik ve çevre açısından getirdiği yararları daha 
iyi değerlendirmek için uzun vadeli turizm politikaları sap
tanmakta ve yeni özendirici tedbirler getirilmektedir. Geti
rilen tedbirler tesislerin kapasitelerinin arttırılmasının 
yanısıra kalitelerinin de yükseltilmesini amaçlamaktadır. Yi
ne bu Ülkeler kongre turizmine, sosyal turizme, kırsal turiz
me, yatçılığa, bazı kuruluşların personeli için yaptığı seya
hat turlarına, hafta sonu turizmine, sergi ve fuarlar gibi 
turistik hareketlere özel bir önem vermektedirler.

Avusturya ; Lokanta ve kayak tesisleri ile benzeri bazı 
işletmeler için kredi olanakları mevcuttur. Ayrıca kredi ga
rantisi verilmekte, faizleri yüzde 5'e indiren sübvansiyon 
olanakları sağlanmaktadır.

Kanada : "Endüstriyel Kalkınma Bankası"ndan turizm sek
törüne kredi verilmektedir. Ayrıca sektörü kredi ile destek
leyen çeşitli acentalar bulunmaktadır, federal Hükümet imti- 
yazlı bankalarca yapılan kredileri garanti etmektedir. Ülkede 
uygulanan faiz oranı yüzde 9.5-11.5 arasındadır.

Fransa ; İnşaat, modernizasyon, otollerin tevsii ve sos
yal turizme yönelik kredilerde faiz oranı yüzde 7.5 olup bazı 
hallerde faiz oranı yüzde 6'ya kadar inebilmektedir. Ayrıca 
sınıflandırılmış oteller yüzde 7 katma değer vergisine tabi
dir. Turizm için kurulan yardım fonundan çeşitli yardımlar 
yapılmakta, işsizliğin yüksek olduğu veya yeterli otel kapa^ 
sitesi bulunmayan yörelerde özel sübvansiyon limiti uygulan
maktadır.



Almanya : Küçük ve orta ölçüdeki turistik yatırımlar 
için faiz oranı 6.5-7.5 arasındadır. Ayrıca Federal Hükümet 
turizm endüstrisine kredi veren kuruluşların kredilerini ga
ranti etmekte, vergi iadesi ve özel tahsisatla desteklemekte
dir.

Yunanistan : Turizm sektörünün kalkınması için kredi 
sisteminde, öncelikle amaçlar için Ülke; A, B, C, D ve diğer 
alanlar olmak üzere beş kuşağa ayrılmıştır. Turizm açısından 
gelişmiş yöreler (A) alanına dahil edilmiştir. (D) alanı tu
rizm sektörünün en çok kalkındırılması gereken yörelerini 
kapsar. Bu kuşakların her biri için kredi koşulları aşağı
daki gibidir:

Öncelik Alanı
*

Ödemesiz Devre Geçiş Dönemi Kalan Dönem
Yıl Faiz($) Yıl Faiz(^) Yıl Faiz(^)

A 65 5 8.5 5 11 8 11.5
B 70 5 7.5 5 10 10 11.5
C 75 6 6.5 6 9 12 11.5
D 75 7 4.0 7 7 10 9.0

İtalya : Turizm sektörüne Devlet ve "Tassa Peril Mezzo- 
giorno" kredi vermektedir. Yüzde 7 olan emlâk vergisi yeni 
inşa edilmiş otellerde yüzde 4'e indirilmiştir.

Portestiz : Devlet, turizm sektörünü kredi ile destekle
mektedir. 15 yıla kadar vergi bağışıklığı, emlak ve endüst
riyel vergilerde 10 yıllık bağışıklık söz konusudur. Ayrıca 
turizm sek* örüne devlet tarafından çeşitli yardımlar yapıl
mak * adır.



İsviçre : Turizm sektörüne yiizde 5.5 - 6.5 faizle kredi 
verilmekte, devlet özel bankaların açtığı krediyi garanti et
mektedir. Faiz sübvansiyonu mevcuttur.

İngiltere : Hibe ve kredi şeklindeki devLet yardımları 
"Ulusal Turist Kurulu"nca verilmektedir. Turizmin özendiril
mesi için "Otel Kalkınma Teşvik Fonları" ihdas edilmiştir. 
Yeni oteller ve tevsiler için yüzde 20 yardım koşulu vardır. 
Özel sorunu olan yörelerde bu koşul yüzde 25'tir.

Yugoslavya : Hizmet sektöründe Ödenen ücretlerde federal 
gelir vergisi alınmamaktadır. Otel ve lokanta teçhizatı alım 
vergisinden muaftır. Yüzde 5.5 faizle turizm yatırımları için 
kredi desteği sağlanmıştır.

ABD ; Bazı eyaletler turizm sektörüne değişik özendirici 
olanaklar sağlamaktadır. Federal düzeyde belirli yörelerdeki 
otel tesislerinin geliştirilmesi için kredi verilmektedir.

Lüksemburg : Otel yatırımları için devlet faiz sübvansi
yonları vermektedir.

III. TÜRKİYE'DE TURİZMİN ÖZENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ 
ÖNERİLER

Türkiye Turizmi'nin Ülke potansiyeline uygun gelişimini 
sağlamak her şeyden önce turizm yatırımlarını arttırmak ve 
mevcut yatırımların ekonomik gücünü çoğaltıcı yönde koruyucu 
tedbirler almakla mümkündür. Ayrıca, turizm yatırımlarında



rantabiiitenin diğer sektörlere oranla düşüklüğü, özendirme 
politikasının düzenlenmesinde bu sektöre ağırlık verilmesini 
zorunlu kılmaktadır.

Turizm yatırımlarını arttırıcı özendirme tedbirleri ve 
olanakları şu şekilde belirtilebilir :

A. Kredi Olanak! arı :

Turizmi özendirme aracı olarak en çok etkin olabi
lecek faktör kredi olanaklarıdır.

Ülkemizde turizm yatırımları, halen Bankamız arar- 
cılığı ile Bankamız özkaynaklarından desteklenmektedir. Ancak 
turizm sektörünün tüm kredi gereksinmelerine cevap verebilmek 
için Bankamız kaynaklarının arttırılması, dolayısıyla yeni 
kaynakların bulunması zorunludur. Yeni kaynakların başında, 
ticari bankaların kredilerinin bir bölümünün Bankamıza akta
rılması gelmektedir.

7 Ocak 1976 tarih ve 15461 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanıp yürürlüğe giren T.C. Merkez Bankası Tebliğinin 1. 
maddesi ile "Ödenmiş sermaye, ihtiyatlar ve bilumum mevduat
tan teşekkül eden kaynakları bir milyar TL. ’nm altında bulu
nan bankaların plasmanlarının yüzde 10'unu; bahse konu kay
nakları bir milyar TL, 'dan fazla (bir milyar dahil) olan ban
kaların ise plasmanlarının yüzde 20'sini projeye bağlı yatı
rım, tevsi ve modernleştirme ile ilgili orta vadeli sanayi, 
maden, gemi inşası, gemi inşa tesisleri ve turizm kredileri 
ile faaliyete yeni girecek bu kabil teşebbüslerin yine orta
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vadeli ve projeli işletme kredilerine tahsis edecekleri" hük
mü getirilmiştir. Aynı tebliğin 3. maddesine göre de "Sözko-- 
nusu oranı 1976 yılı Eylül nihayetinde gerçekleştirememiş 
olan bankalar, eksik orana tekabül eden plasman tutarını T.C. 
Merkez Bankası 'nm uygun göreceği şekilde plase etmek zorun
dadır."

Bu tebliğ doğrultusunda; 3. madde de sözü edilen 
banka plasmanları Bankamıza aktarılabilir ve Bankamız bu fonu 
kullanabilir. Ancak aradaki faiz farkının Devlet tarafından 
sübvanse edilmesi gerekir.

B. Kredi Koşulları :

a) Kredi Oranı: Gelişme ve öncelik merkezlerin
de (en fazla iki merkez olmalıdır) kredi oranı projenin geri 
ödeme gücü gözönüne alınarak yüzde 70'e çıkarılmalı ve kapa^- 
site arttıkça kredi oranının da kademeli olarak artacağı bir 
sistem getirilmelidir.

b) Faiz Oranı: Turizm sektörüne Bankamızca ve
rilen inşaat-tesisat ve mefruşat-teçhizat kredilerine yüzde 8 
faiz uygulanmaktadır. Ancak bu faiz oranı üzerinden alman 
yüzde 25 oranındaki "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi" ve 
masraflarla birlikte yüzde 8'lik faiz oranı yüzde 10.5 - 11'e 
kadar çıkmaktadır. Her ne kadar bu faiz oranı piyasa faiz 
oranının çok altında ise de özellikle geri kalmış yörelerdeki 
projelere de uygulanması ağır bir yük getirmektedir. Bu neden
le bu gibi projelere hem Bankamız sübvanse edilerek çok düşük 
faiz (yüzde 2-3 gibi) uygulanmalı, hem de kademeli ödemesiz 
ve ödemeli devreler getirilmelidir. .



c) Kredi Vadesi: Gerek yatırım dönemi uzun olan 
projelerin uğradığı kaybı önlemek ve gerekse büyük yatırımla
rı daha çok teşvik etmek için belirli büyüklükteki projelere 
faiz kademelenöirnıeleriyle paralel kademelendirme sistemi ge
tirilmelidir. (Yunanistan örneği)

d) Ödemesiz Devre: İlk yıllarda elde edilen ge
lirlerin düşüklüğü ve diğer bazı vadeli borçlanmalar gözönüne 
alınarak ödemesiz devreler belirli büyüklüğün üzerindeki pro
jeler için daha uzun olmalıdır.

e) Kapasite: Asgari kapasite koşulunun bölge
ler itibariyle farklılaştırılmasında yarar görülmektedir.

C. Kredi Uygulama Yöreleri:

Kredi uygulama yörelerinin uzun vadeli plânlara 
dayalı ve turizm gerçeklerine uygun olarak saptanması gerek
mektedir. Uzun vadeli plânlar hazırlanarak turizm piyasasın
da isim yapmış başlıca 1-2 bölgeye kredi tahsisi yoluna gi
dilmesinde yarar vardır.

D. Kredi Dışındaki Yardım ve Katkılar:

Kredinin yanısıra şu olanaklar da düşünülebilir:
V a) Bankanın İştiraki: Dış turizme hitap edebi

lecek belirli büyüklük ve standardın üzerindeki tesislerin 
kuruluşunda devlet, karşılıksız maddi yardımda bulunmalıdır. 
(Bankamızın iştirakinin sağlanması gibi)



b)  Arazi  Tahsis i  :  Turist ik  değeri  yüksek kamu,  

özel  idare  ve  köy  tüzel  k iş i l ik ler ine  a i t  sahalar ın  yat ır ım

cı lara  devr i  veya  kira lanması  o lanaklar ı  sağlanmal ıdır .

c)  Faiz  Farkı :  Ticar i  banka kaynaklar ının  tu

r izme tahsis  edi lebi lmesi  iç in  devletçe  fa iz  sübvansiyonu ve

r i lmel idir .

d)  Al t  Yapı  Olanaklar ının  Sağlanması :  Turist ik  

tes is ler in  yoğunlaşması  i s tenen yörelerdeki  a l t  yapı  yat ır ım

lar ı  kamu taraf ından yapı lmal ıdır .

e)  Öncel ik l i  Yöreler in  Bel ir lenmesi :  Turizme 

e lver iş l i l iğ i  saptanmış  o lan öncel ik  merkezler i  ve  ge l işme 

yöreler i ,  b ir  s ıra lamaya tabi  tutularak i lk  önce  gel iş t i r i l 

mesi  düşünülenden başlayıp  kademel i  b ir  model  ge l iş t i r i lme

l idir .

f )  Döviz  Tahsis i :  Turizm yat ır ımlar ı  iç in  ge

reksinme duyulan i thal  mal ı  tes isat ,  teçhizat  ve  mefruşat ın  

kolayl ık la  i thal inin  sağlanabi lmesi  iç in  iht iyaç  duyulan dö

viz  ve  i thalat  iz inler i  (Türkiye 'de  eşdeğer  imalat  o lmadığı  

takdirde)  yat ır ımcı lara  sağlanmal ıdır .

g)  Personel  Eği t imi:  Turist ik  tes is lere  perso

nel  yet iş t i ren okul lar ın  kapasi te  ve  sayı lar ının  kısa  sürede 

art t ı r ı lması  ve  hizmet  iç i  eği t ime önem ver i lmesi  gerekl idir .  

Ayr ıca  üst  düzeyde tur ist ik  tes is  yönet ic is i  yet iş t i rmek üze

re  dış  ü lkelere  e leman gönderi lmel idir .



h) Pazarlama: Kamunun geniş kapsamlı ve etkin bir 
pazarlama politikası gütmesi bugün için gereklidir. Bu konuda 
şu hususlar önerilebilir:

- Türkiye'nin dış pazarlarda pazarlanmasından 
tek sorumlu kuınıluş olan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nca yü
rütülen propoganda ve tanıtma faaliyetleri daha etkin hale 
getirilmelidir.

- Ülkemizin bir bütün olarak tanıtılması yerine, 
turistik açıdan belirgin özellikleri olan 1-2 bölge saptan
malı ve tanıtım faaliyetlerinde bu bölgelere ilişkin "spot"- 
lar işlenmelidir.

i) Döviz İçin Pirim Olanaklarının Sağlanması: 
"Turizm Müessesesi Belgeli" kuruluşlarca yurda sokulan yaban
cı paralar için belirli oranda sübvansiyon sağlanması döviz 
girdisini arttırmanın yaraşıra döviz kaçakçılığını da önle
yici bir tedbir olarak yararlı görülmektedir.

j) Fiyat Farkı Ödenmesi: Turizm sezonu dışında 
konaklama ünitelerinin yabancılara düşük fiyat uygulaması ve 
farkın devletçe karşılanması, döviz gelirini arttırıcı bir 
tedbir olarak düşünülebilir.

E. Vergi Yükümlülüğü İle İlgili öneriler :

Turizm yatırımlarının özendirilmesi için vergi yü
künün hafifletilmesi veya bir kısmının kaldırılması bir özen
dirme yoludur.



a) Gelir Vergi Açısından: Bugün genel özendirme 
içerisinde geri kalmış yörelerde yüzde 50, gelişmiş yöreler
de yüzde 30 şeklinde uygulama turizmin hızla geliştirilmesi 
amacına ters düşmektedir. Turizmin öncelikle geliştirilmesi 
istenen yörelerin de yüzde 50 oranında yatırım indiriminden 
yararlanmasını sağlayıcı yasal ve genel teşvik tedbirlerinde 
düzenleme yapılmalıdır.

b) Gider Vergisi Açısından: Turizm sektöründeki
kârlılık oranlarıyla kredi maliyeti arasındaki fark oldukça
azdır. Kredi maliyetinin yüksek oluşu turizm yatırımlarını 
yavaşlatıcı yönde etkilemektedir. Bu nedenle 6802 sayılı "Gi
der Vergisi Kanunu"nun 29. maddesine eklenecek bir fıkra ile 
Bankamız muameleleri de "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi
sinden muaf tutulmalıdır.

c) Ehl)-ak Alım Vergisi Açısından: Turizm yatırım
ları için bu vergi oranının düşürülmesi veya turistik belgeli 
tesislerin kullanma amacı değişmediği sürece söz konusu te
sislerin bu vergiden muaf tutulması özendirme açısından et
kin olacaktır.

d) Emlak Vergisi Açısından: "Turizm Müessesesi
Belgesi" almış olan turistik tesisler için 15 yıllık muafi
yet tanınmıştır. Ancak kiraya verilmesi halinde bu muafiyet 
söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle muafiyetin 10 yıla çıka
rılması ve kiraya verilmesi halinde dahi tesisin, kullanım 
amacı değişmemek koşulu ile bu olanaktan yararlanması sağlan- 
rnalıdır.



e) Bina İnşaat Vergisi Açısından: Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı'ndan "Bina İnşaat Vergisi İstisna Belgesi" 
alınması yerine "Turizm Müessesesi Kuruluş Belgesi" alan te
sislerin tümünün bu muafiyetten yararlanması sağlanmalıdır.

f) Gümrük Vergisi Açısından: Turizm yatırımları 
için gereken inşaat, tesisat ve mefruşat gibi yatırım eleman
ları Türkiye'de yok veya yeterli kalitede olmadığı takdirde 
bu elemanların ithali ithalatla ilgili vergi, resim ve harç
lardan muaf tutulmalıdır.

g) Vergi, Resim ve Harç Muafiyeti: Turistik amaç
lı şirketlerin kuruluşunda; diğer ticaret şirketlerinin kuru
luşunda alınan vergi, resim ve harçlar muaf tutulmalıdır. Ay
rıca kredilendirme esnasında alman harç ve mali yüklerin de 
kaldırılması bir özendirme aracı olarak yararlı olacaktır.

h) İrtifak veya İntifa Haklarının İpoteği: Turizm 
yatırımlarını engelleyen mevzuat hükümlerinin yanısıra kira
lık arsalar üzerine yapılsın tesislerin krediye karşılık ipo-/̂  
tek alınamaması uygulamada güçlükler yaratmaktadır. Bu neden
le anılan tesislerin de teminata konu edilmesi ve kredi iste
yen girişimcinin tesis dışında teminat konusu edilecek gay
rimenkul arama zorluğunu önleyecek yasal tedbirler alınmalı
dır.
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