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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkiiatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcr olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu gene! çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyaf 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'Ii yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmaianna toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel ihtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konulannda 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plam'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 
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ÖNSÖZ 

7. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Turizm özel İhtisas 
Komisyonu, 23 Eylül 1993 tarihinde oluşturulmuştur. 

Komisyon Çalışmalarını; 

1. Genel Politikalar, 
2. Yatırım, Finansman, Teşvik, 
3. İşletmecilik, 
4. Tanıtma ve Pazarlama, 
5. Eğitim ve istihdam, 
6. Çevre, Planlama ve Altyapı, 
7. Yasal, Yönetsel Konular, 
S. Avrupa Topluluğu ile İlişkiler, 
9. Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi 

alt komisyonları ile yürütmüştür. 

Genel Politikalar Alt Komisyonu dışındaki alt 
komisyonlar çalışmalarını tamamladıktan ve rapor özetlerini 
hazırladıktan sonra tüm konular, alt komisyon başkan 1 arının 
da üyesi olduğu Genel Politikalar Alt Komisyonunda 
görüşülerek değerlendirilmiş ve sonuçlar, Turizm Bakanlığında 
geliştirilmekte olan Turizm Sektörü Ana Planı (TUSAP) Karar 
Destek Sisteminde de test edilerek 7. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde yapılması gereken çalışmalar "Genel 
Politikalar" raporunda belirlenmiştir. 

Genel Politikalar raporu ve alt komisyon raporlarına ek 
olarak komisyon üyelerinin çeşitli konulardaki kişisel 
görüşleri ayrıca değerlendirilmiş ve bu görüşler rapor ekine 
konulmuştur. 

7. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde 
kurulan ve görevini tamamlayan Turizm özel İhtisas 
Komisyonu'nun seçkin üyelerine bu raporun hazırlanmasındaki 
katkıları için teşekkürlerimi sunarım. 

Dr. İhsan ÇETİN 
Ankara 28.2.1994 Turizm özel ihtisas Komisyonu 

Başkanı 
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- TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELERİ 

Komisyon Başkanı : Dr.İhsan ÇETİN Bilkent Üniversitesi 

Raportör : Sami ORÇUN Turizm Bakanlığı 

DPT Koordinatörleri: Ayhan KILINÇ 
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3- İşletmecil 

Başkan 

Raportör 

Üyeler 

4- Tanıtma ve 

Başkan 

Raportör 

Üye 1er 

:Yılmaz IŞIKÇI 

:Mete SAYICI 

:Vedat BAYRAK 

:Mevhibe CAN 

:Artun ÇAĞLAYAN 

:H.Tahsin ÇELEBİ 

:Bayram DEDEOĞLÜ 

:Levent ERDEM 

:Güz in GÖKER 

:Levent SERAL 

-.Leyla SÜRMELİ 

:önder TAÇ 

-.Hüseyin TÜRK 

Pazarlama: 

:A1 i YALÇIN 

:Aydan HAMAMCI 

:Ata ALPER 

:Sıdıka ATALAY 

:Doç.Dr.Doğan AYHAN 

:Al i ERDİM 

:Beylan ÖZ 

:İge PIRNAR 

:Mete SAYICI 

:Şahin ZAPÇI 

Turizm Yat. Derneği 

Net Holding A.Ş. 

Setur A.Ş. 

Turizm Bakanlığı 

Marina Yat.ve işi.Der. 

Emekli Sandığı 

Turizm Bakanlığı 

Turizm Bakanlığı 

Y.İç Mimar 

Marina Yat.ve işi.Der. 

Net Holding A.Ş. 

Turizm Bakanlığı 

Al fin Tur. A.Ş. 

Turizm Bakanlığı 

Turizm Bakanlığı 

TÜRSAB 

Turizm Yat. Der. 

Hacettepe Üniversitesi 

T.Otelciler Birliği 

Anadolu Tur.İşi.Der. 

Bilkent Üniversitesi 

Net Holding A.Ş. 

Turizm Yat.Der. 
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Eğitim ve 

Başkan 

Raportör 

Üye 1er 

İst ihdam: 

:Özen DALLI 

:Gülsün ARSOY 

:Meral KORZAY 

:Kamuran ÖZGÜN 

:Adem ŞAHİN 

:Doç.Dr.Füsun DİNÇER 

:Faruk ATAYMAN 

:Ünsa1 ŞİNİK 

:Adnan ÖZAKTAŞ 

:Jale AKMEL 

:Faruk ÇAM 

:İsmail BİRCAN 

:Emre KOCAOĞLU 

TUGEV 

TUGEV 

Boğaziçi üniversitesi 

Tur i zm Bakan lığı 

İstanbul Üniversitesi 

İstanbul üniversitesi 

TUROB 

İstanbul Dedeman Otel 

Turizm Bakanlığı 
Eski Müsteşar Yrd. 

Marmara Üniversitesi 

Milli Eğitim Bakanlığı 

İşve İşçi Bulma Kurumu 



6- Çevre, Planlama ve Altyapı: 

Başkan 

Raportör 

üyeler 

:Prof.Dr.Orhan KUNTAY T.Mim.ve Müh.Od.Bir 1 iği 

:Sami KILIÇ 

:Elmas ARI SOY 

: Zekai BAYER 

:Feral EKE 

tJale EMEKDAŞ 

Turizm Bakanlığı 

Turizm Bakanlığı 

T.Doğayı Kor. Vakfı 

Bay.ve iskan Bakanlığı 

Çevre Bakanlığı 

:Erof-Dr.Mine İNCİOĞLU İst.Tek, Üniversitesi 

.-Gülsen KİZİROĞLÜ 

rülya LEKİLİ 

:Rüksan PEKÖZ 

:Remzi SÖNMEZ 

:Güler TÜRKARSLAN 

rismet ÜLKER 

7- Yasal Yönetsel Konuları 

Başkan :Dr.Oktay VARLIEL 

Raportör :Yenal ÜNSELİ 

Üyeler rAIi AĞBAL 

.-Orol ATAMAN 

:Emine ÇAM 

:Bülent ÇÖKER 

:Hüsnü GÜMÜŞ 

:Nuran TALÜ 

Ulaştırma Bakanlığı 

Ulaştırma Bakanlığı 

Bay.ve iskan Bakanlığı 

Şehir Plancısı 

Bay.ve iskan Bakanlığı 

Turizm Bakanlığı 

Turizm Yat.Der. 

Turizm Bakanlığı 

Turizm Bakanlığı 

Mimarlar Odası 

Turizm Bakanlığı 

Tüketiciler Derneği 

Turizm Bakanlığı 

Çevre Bakanlığı 
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8- Avrupa Topluluğu ile İlişkiler: 

Başkan 

Raportör 

Üye 1er 

:Emre ÖZTÜRK 

:Hüsnü GÜMÜŞ 

:Artun ÇAĞLAYAN 

:Bülent ÇÖKER 

:Bahattin ERBİL 

:Me1ahat ERENOĞLU 

:Sera ÖZBAŞAR 

:Kamer RODOPLU 

:Saffet YATAĞAN 

Turizm Bakanlığı 

Turizm Bakanlığı 

Marina Yat ve İşi.Der. 

Başbakan 1ık 

Haz.ve Dış Tic.Müst. 

D.P.T.Müst. 

Turtel A.Ş. 

Bilkent Üniversitesi 

Anadolu Tur.İşi.Der. 

9- Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi: 

Başkan :İsmet ÜLKER 

Raportör :Sezai ÇETİNER 

Üyeler :Ata ALPER 

:Artun ÇAĞLAYAN 

:Ahmet ÇOLAK 

:Tansu GÜRPINAR 

:Nermin İDİKAT 

•.Mümtaz TELLİ 

:Necdet TÜMŞEN 

:İlker YİĞİTARSLAN 

Turizm Bakanlığı 

Turizm Bakanlığı 

TÜRSAB 

Marina Yat.ve İşi.Der. 

Orman Bakanlığı 

Çevre Bakanlığı 

Bay.ve İskan Bakanlığı 

Turizm Bakanlığı 

T.Otelciler Birliği 

Turizm Bakanlığı 
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GENEL POLİTİKALAR 

Turizm sektörü bugünkü ulaştığı yere, yaklaşık otuz 
yıllık bir süreçten geçerek gelmiştir. Geride kalan bu uzun 
zamana rağmen, turizmde "politika" kavramını hangi şekilde 
anladığımızı yinelemekte yarar var. 

Turizm politikası, sektördeki örgütlenmiş   ve 
örgütlenmesi gereken grupların faaliyet ve davranışlarından 
oluşmaktadır. Turizm politikalarına niteliksel ve niceliksel 
politikalar olmak üzere iki farklı eylem aracılığı ile 
ulaşılabilir. Burada kastedilen, sektörün yapısının 
niteliksel yanları ve/veya niceliksel yanlarının 
değiştirilmesidir. Politika bitmeyen bir değiştirme 
eylemidir. Bu eylem doğal ve ekonomik kaynak girdileri ile, 
değişen çevre koşulları ve artan bilgi deneyim birikimleri 
gözönüne alınarak, kesintisiz karar üretilen ve üzerinde 
toplumsal uzlaşma sağlanması gereken bir süreçtir. 

Turizm politikasının ekonomik, sosyal ve çevre için 
temel amaçları üç başlık altında tesbit edilmiştir. 

Rekabet gücü yüksek ve verimli bir turizm ekonomisinin 
geliştirilmes i, 

^Yere 1 halkın ve turistlerin turizmden beklentilerinin 
karş ı lanınası, 

(jp Doğal ve kültürel değerlerin zenginleştirilerek 
sürekli 1 iğinin sağlanması, 

Yukarıda belirtilen amaçların açılımı ise onrKı madde 
halinde aşağıda özetTenmTştir. 

1. Turizm ürünlerinin nicelik, nitelik ve fiatları 
itibari ile mevcut ve gelecekteki talebe uygun olarak ve 
ülkenin arz olanakları dikkate alınarak geliştirilmesi, 

2. Sektörün, yapısal ve fonksiyonel olarak, ulusal 
ekonomiye sağladığı katma değer en üst düzeye çıkarılacak 
şekilde organize edilmesi, 

3. Türkiyenin uluslararası turizm geliri içindeki 
payının arttırılması, 

4. Turistler için en elverişli tatil ortamının 
yaratılması, 

5. Çalışan ya da emekli, tatil gereksinimi duyan her 
kesimden halkın tatil ihtiyacının karşılanması, 
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6. Ulusal ve yerel kimliğin korunması ve 
zenginleştirilerek yaşatılması, 

7. Turizmin sağladığı faydanın halka yaygınlaştırılması, 

8. Doğal ve kültürel kaynakların bugünkü ve gelecekteki 
nesillerin ihtiyaçları dikkate alınarak "sürdürülebilir 
turizm gelişimi” ilkesi çerçevesinde kullanılması, 

9. Doğal ve kültürel kaynakların kullanıma açılması 
kararlarında ve kullanılmaları arasında doğal ve kültürel 
peyzaj il® uyum sağlanması, 

10.Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı yöre ve alanlarda 
yerel yönetimlerin ve halkın turizm ile ilgili kararlara 
katılımlarının sağlanması, 

11.özellikle orta yükseklikteki dağlık ve orraanlık 
yörelerde turizmin, tana ve orman sektörleri ile birlikte 
ele alınması, 

12.Fiziki planların amaçlarına yönelik olarak tavizsiz 
uygulanmasının sağ1 anmas ı, 

13.Dünyada talep yapısındaki yeni eğilimlere bağlı 
olarrak sektörde küçük ölçekli işletmelere yatırım ortamı 
sağlanması, 

14.işletmecilikte personel nitelikler i ve hizmet 
kalitesi yükseltilmesinin sağlanması, hizmet sektöründe 
ser t i f ikasyona geçilmesi. 

yukarıda sıralanan amaçlar ile bu amaçlara varmak için 
öngörülen hedefler zaman zaman karıştırılmaktadır. Bu 
nedenle, sektördeki başarıyı ölçmek zorlaşmaktadır. Amaçlar 
ayrıntılı bîr biçimde dile getirilmektedir. Ancak, her bir 
amaca yönelik hedefler ölçülebilecek şekilde 
belirlenmemektedir. 

Bilindiği gibi turizm dünyada en hızlı büyüyen ve 
değişen bir sektördür. Türkiye turizmi, kurumsallaama. 
uzmanlaşma ve teknik konularda değişme hızına ayak 
uydurmakta zorluk çekmektedir. öte yandan, turizm île 
bîfTıKte~çiZnşan—diğer^iElofİ£.rde,. bu konu 1 ardaki deülsme 
hızı tarizmdekinden de çok geride kalmaktadır. Dolayısıyla 
turtzmden Sağlanacak ~3Svız' ^gelirleri ' hedefine yak1 aşmak 
hariç, diğer amaçların hemen Jılçbirlne.. ulaşılamamıştır. Diğer 
bir' "üeyTşIe^, turizmin kapsadığı konularda, sektörlerin 
arasmda değişmeye ayak uydurmadaki düzey farkı nedeniyle hir 
idarı- kargaşa yaşanmaktadır. 
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Bu tıkanıklığın giderilmesi için önce halen mevcut olan 
Turizm Yüksek Koordinasyon Kurulu’na işlerlik getirilmelidir. 
Fakat kalıcı çözüm Turizm Bakanlığı’nın diğisen koşulların 
gerektirdiği uygulamaları'^ yapabilecek yasal yetkilere sahip 
olması ile mümkün olabilecektir. Bu yed.ki.ier, .yönetsel 
yapıdaki merkeziyetçilikten uzaklaşma eğil imleri ve yerel 
yönetimlerin reorganizasyonu politikaları dikkate alınarak 
düzenlenmelidir. 

Turizm sektöründe gerek kamu, gerek özel kesim açısından 
ulaşılması arzulanan çok sayıda amaç bulunmaktadır. Mevcut 
kaynaklar kısıtlı olduğuna göre, bu amaçlar arasında bir 
tercih kararı verilmesi gerekmektedir. Bazı amaçlar da doğal 
olarak çelişmektedir. 

Türkiye’nin turizm sektöründe beş yıllık dönem sonunda 
bu amaçlara ne oranda ulaşması gerektiği, hedef 1er in sayısal 
olarak tesbit edilmesi ile ortaya konabilir. Hedef değerleri 
fç+ir™"Ç5Tt* sayaçlar kombinasyon söz konusudur. Ancak, bu 
kombinasyonlardan sadece bir tanesi en doğru ve uygun olan 
kombinasyondur ve buna optimum hedef seti diyoruz. 

Dönem sonunda, optimum hedeflere ulaşılabilmesi için 
sektörde gerçekleş t irilmesi gereken çok sayıda ve farklı 
nitelikte eylem/faaliyet bulunmaktadır. Yanı yapılması 
gereken birçok iş vardır. Ancak, bunların bir kısmı optimum 
hedefler için gerek koşul niteliğindedir. Türkiye turizminin 
bugün ulaştığı noktada pazarlama mahkumiyeTreTÎT~“altyapı 
çıkmazı ve çevre kaybı gibi acil durumlar dikkate alınarak bu 
gerek koşullar incelenmiş ve bunların da arasından en önemli 
oian ij:i alt amaç tesbit edilmiştir. Bu iki alt amaç kritik 
nitelÎK'tg~~öTup' hem özel hem de kamu kesimi amaçlarına 
ulaşabilmek için ilk sırada yer alan gerek koşullardır. 
Bunlar; 

Mevcut sermaye stokunda etkinliği artırmak, 
Doğal sermayedeki* aşınmayı azaltmaktır. 

VII. BYKP döneminde gerçekleştirilecek değiştirme 
eylemleri bu iki amaca yönelik olmak durumundadır. Doğal 
olarak üçüncü bir amaç kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu 
da hir iki amaç ile çelişen eylemlerin engellenmesidir. 

* Burada "doğal sermaye" doğal kaynak yerine özellikle 
kullanılmıştır, çünkü, deniz, kum, orman, havadaki oksijen 
vb. turizm hizmetini yaratan toplam sermayenin bir parçasını 
oluşturmaktadır. Nasıl fiziki üst yapı sermayesi olamadan 
turizm yapmak mümkün değil ise, doğal sermaye olmadan da 
turizm yapmak mümkün değildir. Tek fark doğal sermayede 
amortisman yoktur. 
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Uzun mesailer verilerek hazırlanan alt komisyon 
çalışmalarının yukarıda belirtilen çerçevede 
değerlendirilmesi ile çıkan sonuçların bize göre özeti şudur. 

/Î~)mEVCUT SERMAYE STOKUNDA ETKİNLİĞİ_ ARTIRMAYA YÖNELİK 
° POLİTİKALAR': 

<r" a. Mevsimse 11 iğin azaltılması yönündekl eylemler: 

. Yörelerin özelliklerine göre, öncelikle ulusal hava 
taşımacılığının da olmak üzere sezon dışında teşvik primi 
vermek. 

. Ürünü çeşitlendirmek, Kongre, Dağ ve Kış turzmi, 
Termal ve Deniz Termal turizmi, Yat turizmi, Doğa ve Yayla 
turizmi gibi türlerde teşvik sağlamak. 

Üçüncü Yaş ve Gençlik turizmini ayrıca teşvik 
etmek. 

b. Toplu pazarlama ve eşgüdüm eylemleri: 

. Toplu pazarlama gücünü artırmak amacıyla bir şirket 
kurulmasını desteklemek (en az bankanın, bir sigorta 
şirketinin, kamu ve yabancı sermaye ortaklığının katılımı ile 
kurulmalıdır). 

Sektörde meslek kuruluşları statülerinde 
örgütlenmeyi gerçekleştirmek, 

Sektörün ortak fiyat politikası oluşturmasını 
özendirmek, 

c. Yerli tur operatörlerinin yaratılması eylemleri: 

Başarıya endeksli, uzun vadeli, cazip finansman 
imkanlarını sağlamak. 

d. Tanıtma ve Pazarlama eylemleri için gerekli olan 
finansman kaynaklarının yaratılmasına kamu, özel sektör ve 
yerel yönetimlerin katılması, buna ve diğer stratejik 
koşullara bağlı olarak ulusal turizm tanıtması ve pazarlama 
eylemlerinin yanısıra, bölgesel ve yöresel tanıtma ve 
pazarlama eylemlerine önem vermek. 
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e. "Turizmin çeşitlendirilmesinde yeni bir olgu ve tür 
olarak büyük önem taşıyan ulusal ve uluslararası spor 
faaliyetleri ile bu bağlamda 2004 yılı Dünya Olimpiyat 
oyunları ile Türkiyenin turizm tanıtımı arasında somut 
bağları kurmak ve bu olgudan yararlanmak". 

f. öncelikli bölgelerde, mevcut ikinci konutların 
pazarlanması organizasyonunu gerçekleştirmek. 

DOĞAL SERMAYEDEKİ AŞINMANIN AZALTILMASINA YÖNELİK 
POLİTİKALAR:      

a. Turistik yörelerde, arıtma tesisleri ve kanalizasyon 
şebekeleri inşaatlarını gerçekleştirmek, desteklemek. 

b. Turistik yörelerde, çöp toplama ve değerlendirme 
sistemleri kurmak teşvik etmek. 

c. Yatlarda üretilen katı ve sıvı atıkların toplanması 
ve arıtılması için gerekli yatırımların yapılması, teşvik ve 
önlemlerin alınması. 

d. Turizm yörelerinde, doğal deseni zenginleştiren, yapı 
yoğunluğunu azaltan, turizm ürününün çekiciliğini artıran, 
çevreyi koruyan, yerel halkı turizm ile bütünleştiren, ayrıca 
gelir dağılımında iyileşmeyi sağlayan küçük ölçekli tarımsal 
üretimi korumak ve desteklemek. 

e. "Kullanan öder", "Kirleten öder" evrensel ilkesi 
uyarınca kamu eliyle yapılacak teknik altyapının finansmanına 
kullanıcılarında katılımının sağlanması, doğrudan altyapı 
yatırımı yapacakların teşvik edilmesi. 

f. Doğal sermayenin amortisman olmadığı bilincinin 
yerleşmesine katkıda bulunmak. 

III. ÇELİŞEN EYLEMLERİN ENGELLENMESİNE YÖNELİK 
POLİTİKALAR   

a. Mahalli idarelerin eşikleri dikkate almadan ikinci 
konutlar için izin vermesi ve imar mevzuatına aykırı yapılara 
göz yumması sonucu potansiyel eşiklerin aşılmış bulunduğu 
yörelerde yapılanmayı durduracak yasal ve diğer düzenlemeler 
yapmak.(Türk Ceza Kanuna gerekli hükümlerin girmesini 
sağlamak). 
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b. Mevcut altyapı eşiklerinin aşılmış bulunduğu 
yörelerde ise yapılanmanın ertelenmesini sağlamak. 

c. Kendisi altyapı gerektiren altyapıları ertelemek. 

d. Kıyı ve kentlerde büyük ölçekli konaklama 
yatırımlarında teşvikleri kaldırmak. 

öne çıkan iki amaca ulaşmak için uygulanmasını 
önerdiğimiz politikalar sektör için önerilmiş olan amaçlar 
ile çelişmemektedir. Bilindiği gibi yatak sayısını arttırmak, 
döviz gelirini büyütmek için bir araçtır. Döviz geliri, 
mevcut sermayenin daha etkin kullanımı yolu ile daha ucuza 
artırılabilir. 

Alt komisyon raporlarında, 2000 yılı tahminleri 
yapı 1 irken; 

- 15 milyon turist girişi olacağı, 

- Dokuz milyar dolar gelir elde edileceği, 

- Mevcut 300 bin turizm belgeli yatağa ilave olarak 
halen inşaa halinde olanlarla birlikte 300 bin yatak 
ekleneceği, 

- 10.000 yatak yat kapasitesinin 20.000’e çıkacağı, 

- 7.500 kış turizmi, 8.000 termal turizm yatağının her 
birinin en az 30.000 yatağa ulaşacağı beklenmektedir. 

1993 yı1ında, sektör 297 bin yatağı i le dört mi l var 
dolar gelir sağlamıştır. 1 Şubat 1994 tarihi itibariyle 
yatırım belgeli yatak sayısının 276.037 olduğu dikkate 
alındığında, Türkiye’deki belgeli yatak sayısı 573 binin 
üzerine çıkacaktır. 

Mevcut işletme belgeli 297 bin yatakla dört milyar dolar 
kazanan sektörün 573 bin yatakla, aynı doluluk oranında 7.71 
milyar dolar kazanması beklenir. Doluluk oranı şimdiki % 50 
den % 60’a çıkarıldığında bu rakam 9.25 milyar dolara 
yükselecektir. Doluluk oranlarındaki artış sonucu hiçbir 
yatak ilave edilmediği durumda dahi yatak sayısı 
kendiliğinden, 2000 yılı hedefinin üzerinde 687 bin 
eşdeğerine ulaşmış olacaktır. 

Kaldı ki bu hesaplara altıbin’i hemen 
belgelendirilebilecek, toplam 50.000 yatak kapasitelik ikinci 
konutlar dahil edilmemiştir. 

./. . 
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Dolayısıyla dokuz milyar dolarlık turizm geliri hedefi 
için kıyı ve kentlerdeki büyük yatırımların teşviki 
gerekmemektedir. 

Özet olarak, VII. BYKP döneminde turizme tahsis edilen 
kaynaklar, öncelikle mevcut üstyapılardan daha etkin 
yararlanmak ve doğal sermayeyi korumak için kullanılmalıdır. 

Bunun için Bakanlık dahil bütün gruplar bilgi, mali 
kaynak ve örgütlenme yeteneği olanaklarını mevcut sermayenin 
verimliliğini yükseltmek yönünde kullanılmalıdırlar. 
Bakanlık, tüm imkanları ile öncelikli olarak bu tür projeleri 
teşvik etmeli ve desteklenmelidir. 



ALT KOMİSYON RAPOR ÖZETLERİ 



YATIRIM. FİNANSMAN. TEŞVİK ALT KOMİSYONU RAPOR ÖZETİ 

I- GİRİŞ 

Büyüme ihtiyacı içinde alan. özellikle de gelişen 
sektörler için yatırımlar konusu hayati önem taşır. 

Yatırımların sağlam kaynaklara dayanması ise, bizzat 
yatırımın kendisi kadar önemlidir. 

Ülkemizde turizm yatırımları, kamu ve özel kesim 
tarafından gerçekleştir ilmektedir. Son yıllarda Turizm 
sektöründeki üst yapılar özel sektörlerce, alt yapılar kamu 
kesimince yapılmaktadır. 

Kamunun bir görevi de, özel kesimin ekonomik 
faaliyetlerini yürüteceği istikrarlı ortamı sağlamak, 
belirlenen öncelikler yönünde teşvik ve yönlendirmeyi 
yapmaktadır. 

Çünkü, bir yatırım için en önemli faktör, güvenirlik ve 
devamlılıktır. 

II- TURİZM SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

Türkiye de iktisadi politikaların daha geniş bir 
çerçevede tartışılmaya başlandığı J960’lı yıllardan itibaren 
Turizm’in kalkınmaya katkısıve önemi çeşitli çevrelerce 
vıîrgulanm! ş t ir. 

Ancak, Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hedeflerine ve 
gerçekleşme sonuçlarına göre, Turizm Yatırımlarına ayrılan 
pay 1980’1i yıllara kadar toplam sabit sermaye yatırımlarının 
%07’si (binde 7) düzeyini geçememiştir. 

1982 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizm Teşvik 
Kanunu, bugün ulaşılan Turizm Endüstrisinin gelişmesinde 
belirleyici rol oynamıştır. Bu yasanın sağladığı imkan ile. 
Turizm Alan ve Merkezlerinin belirlenmesi ve bu alan-

merkezler de bulunan Kamu arazilerinin yatırımcıya tahsisi 
1982 sonrasındaki hızlı yatırım genişlemesinin en önemli 
etkenlerinden 1. olmuştur. Yatırımların hızlanmasındaki diğer 
öneml i etkenler i 1985-1989___d.önemi teşvik kararnamelerinde 
sektör yatırımların hibe türü teşvik 1 erden erT"yuKseK ÖTanda 
yararlanma imkanının sağlanması; dış ticaret ve kur 
politikalarının libere edilmesi ve yabancı sermaye 
yatırımların teşvikidir. 
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2634 sayılı Turizm Teşvik Yasasını takip eden 10 yıİlık 
dönem sonunda (1983-19921 Türk ..Turizm’i uluslararası 
rekabette yer alan bir endüstri konumuna gelmiştir. 1992 yılı 
sonu itibariyle Türkiye’nin Dünya Turizm gel irlerinden,aldığı 
pay % 1,5 düzeyine ulaşmıştır. Geçen 10 yıllık dönem içinde 
türTzm 'geliri 37Ö"TnTTyw5 dolardan ( 1982) 3,6 milyar dolara 
(1992); Türkiye’ye gelen Turist sayısı ise 1,3 milyon kişiden 
7 milyon kişiye yükselmiştir. 

Son 10 yıllık dönemdeki bu yatırımların sonucu olarak, 
Akdeniz bölgesinde, konaklama yatırımları açısından eri'Tıızlı 
ve isT ikrar11"büyüme Türk Turizm Sektöründe görülmüştür. 

I Dünya Turizm faaliyetleri içinde toplam faaliyetin 
/ 70Ynin yeT aldığı Akdeniz bölgesinde Türkiye’nin payındaki 
I ârfTş~î982-191)2 döneminde sürekli ITfc göstermiştir. 

önümüzdeki dönemde 2000 yılma kadar Dünya Turizm 
| hareketinde yıllık ortalama büyümenin % 4-4,5 düzeyinde bir 
| gelişme eğilimi göstereceği tahmin edilmektedir. 

Türk Turizm Endüstrisinin yer aldığı Doğu Akdeni z 
bölgesindeki faaliyet hacminin dünya ortalamasının üzerinde 
gerçekIeşeceği tahmin^edıImektedir. 

Bu nedenle, günümüzden 2000’li yıllara kadar Türk Turizm 
Endüstrisinde yıllık ortalama % 5’in üzerinde seyreden bir 
büyümenin mümkün olduğu tahmin edilmektedir. 

2000 yılı tahminleri yapılırken 15 milyon turist, 9 
milyar geliri, 600.000 yatajc kapasitesi verileri esas 
alınmıştır. 

rrr- konaklama sektöründe mevcut yatak kapasitesi, devam eden 
YATIRIMLAR VE 7. PLAN DÖNEMİ İÇİNDEKİ BEKLENEN İLAVE YATAK 
YATIRIM TAHMİNİ 

Turizm Bakanlığı İşletmeler Genel Müdürlüğünün 
verilerine göre, 1993 Haziran ayı sonu itibariyle; 
Bakanlıktan Belgeli , işletmede 293 bin (226 bini işletme 
belgeli ile çalışan + 67 bini yatırım belgeli ile çalışan) 
yatak kapasitesi vardır. Yıl sonuna kadar 18 bin yatağın daha 
işletmeye açılacağı tahmin edilmektedir. Bu durura, 1993 
sonunda işletmedeki toplam "belgeli" yatak sayısı 313.085 
olacaktır. 1993 sonu itibariyle yatırımda görünen yatak 
sayısı ise 200.483 adettir. 

Plan dönemi sonuna kadar gerçekleştirilmesi öngörülen 
yatak sayısı ve yatırım tahmini ekteki tabloda 
yeralmaktadır. 
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Ekli tablolarda da görüleceği üzere plan döneminde 

Konaklama tesisleri için: 7.651.260.000 $ 
Yat yatırımları için : 256.266.000 $ 
Yat Bağlama yerleri için: 548.762.000 $ 

olmak üzere toplam yatırım ihtiyacının 8.456.248.000 $ 
olacağı bunun 4.228.124.000 S.lık kısmının özkaynaklardan 
(%50). 1.691.249.000 $.1ık kısmının Teşvik Fonu Kaynaklı 
Kredilerden (%20); 2.536.874.400 $.lık kısmınında Banka 
Kredilerinden (%30) karşılanacağı varsayılmıştır. 

Yatırımların işletme dönemi verimliliğini doğrudan 
etkileyen Eğitim, Alt Yapı ve Pazarlama gibi tamamlayıcı 
fonksiyonlar için verilmesinin zorunlu olduğuna inanılan 
yatırım kalemleri de dikkate alındığında 

Eğitim yatırımları için (%1.5) 126.843.720 $ 
Altyapı yatırımları için (%2.0) 169.124.960 $ 
Pazarlama Faaliyetleri için(%1.5) 126.843.720 $ 

olmak üzere toplam 422.811.400 $ ilave yatırımla birlikte 
8.879.060.400 S.lık bir yatırım hacmi ortaya çıkmaktadır. 

IV- YATIRIM TEŞVİKLERİ İLE İLGİLİ ÖNERİLERİ 

1- Yatırım belgelerinde yeralan teşviklerin tamamı 
uygulanmalı, süre uzatmaları kısıtlayıcı süreler (inşaat 
yasakları, bürokraside beklemeler kredi tahsisinde gecikmeler 
gibi) dikkate alınarak verilmelidir. 

2- Teşvik işlemleri kolaylaştırıİmalıdır. 

3- Teşvik kapsamındaki, krediler ve ödemesiz devrelerin 
ödeme süreleri uzatılmalıdır. 

4- Sektöre ayrılan finans kaynakları artırılmalı, 
zamanında ödemelere, düşük faiz ve öncelikli türlerde hibe 
gibi ek imkanlar sağlanmalıdır. 

5- Büyük Paket Projeleri geliştirilmeli ve teşvik 
ediİme 1idir. 

6- Teşviklerin sürekliliği sağlanmalıdır. 

7- Vergi, resim, harç istisnaları ihracat sayılan hizmet 
ve faaliyetlerle uyumlu hale getirilmelidir. 

8- Mevcut teşviklerini modernizasyon ve yenileme 
yatırımları da teşvik kapsamına alınmalıdır. 

9- Altyapı yatırımları teşvik kapsamına alınmalıdır. 
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10- Eğitim, tanıtma, pazarlama, gibi işletme dönemine 
ait faaliyetler de teşvik kapsamına alınmalıdır. 

11- Turizm sektörüne hizmet verecek Bankacılık hizmet 
güç 1endir i İme 1 idi r. 

12- Dış pazarlarda Seyahat Acentaları, Sivil Havacılık 
şirketleri, Bankaların bir araya gelmesi suretiyle Tur 
Operatörlüğü yapacak kuruluşların gelişmesi teşvik 
ediİme 1idir. 

13- İleri teknoloji destekli tanıtma ve pazarlama 
faaliyetlerine yönelik yatırım ve teknolojilerin kurulması 
desteklenmelidir. 

14- Turizmin benimsenmesini ve gelir dağılımının 
yaygınlaşmasını sağlayacak turizm türleri ile bunların 
yapıldığı yörelerdeki küçük ve orta ölçekli teşebbüslerle 
ferdi katkıların oluşmasını sağlayacak teşvik tedbirleri 
getiri İme 1 idir. 

15- Hizmet ve destek yatırımları teşvik kapsamına 
alınmalıdır.(İşletme Şirketleri v.b) 



İŞLETMECİLİK ALT KOMİSYONU ÖZET RAPORU 

Bugün dünya gayr i saf i hasılasının % 55’ini .teşkil eden 
turizm kökenli gelirlerin önümüzdeki yıllarda da artmaya 
devam edeceği ve ikibinli yıllarda dünya ekonomisinin önemli 
üç iş kolundan birisini teşkil edeceği şüphesizdir. 

Avrupa topluluğu ülkeleri bu pastadan % 4,tL.İjJk pay 
almakta ve bu gayın X 50’den fazlasını da Akdeniz ülkeleri 
pay 1aşmakt adır. 

Sahip olduğu doğal ve tarihsel zenginlikleri ile 
ülkemizin bu Akdeniz ülkeleri arasındaki potansiyeli 
tartışılmaz durumdadır. Bu potansiyel ikibinli yıllarda 
Türkiye’yi turizmde büyük hedeflere taşıyabilecek boyuttadır. 

Nitekim olaya geç soyunu İmasına rağmen V. ve VI. Beş 
Yıllık_Kalkınma Planları uygulamalarında çıkartılan yasa ~ve 
kararnameler,verilen teşvikler sayesinde büyük bir ivme 
kazanılmıştır. Raporumuzda detayları ile verilen rakamlardan 
da~ görüleceği gibi, 9^ yılda dış turizm gelirleri9 kat 
artmış, ihracattaki payı % 25’e ulaşmış, turizm belgeli yatak 
adedi 53615’den 297 611’e yükselmiştir. 

Turizm gelirlerinin % 7’si direkt veya dolaylıithalat 
yolu ile ~yurtdışına gitmekte, % 93’lük kısmı ise cari 
işlemler fazlası yaratmaktadır. Bu hali ile Türk ekonomisinin 
dış^ ödemeler dengesindeki olumlu katkılarına ilaveten 
kendisine mal ve hizmet veren yurtiçi sektörlerde her 1000 
birimlik turizm talebi için 924 birimlik iş hacmi yaratmakta, 
sahip olduğu yüksek istihdam gücü ile (1990 yılında 127 729 
kişi) geniş bir çalışma alanı yaratmaktadır. 

Raporumuzda detaylı olarak verilen değerler yapılan 
karşılaştırmalar ve ulaşılan yorumların bize verdiği mesaj 
şudur. Turizm, Türk ekonomisinin vazgeçilmez temel 
taşlarından birisidir. Bugün dış ticaret açığına, e'nfTasyona 
ve işsizliğe çare arayan devletimizin çizeceği stratejinin 
ağırlığını teşkil etmelidir. Halen dünya turizminden % 1,3, 
Akdeniz ülkelerine düşen paydan % 7j8_ hisse alıyoruz. 
Önümüzdeki VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde’ bu 
hisseyi iki misline çıkarmak ilke alınmalıdır. 

Bu ilkeden hareketle VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde ulaşılması amaçlanan hedefleri şu şekilde 
sıralayabiliriz:   

1- Konaklama sektöründe; 
Yıllık büyüme hızı % 12 
Turist sayısı 15 000 000 
Turizm geliri 9 000 milyon dolar 
Turizm belgeli yatak sayısı 600 000 

olmalıdır. ./.. 
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2- Seyahat acentaları sektöründe; 
Yukarıda hedef alman 600 000 yatağın 

pazarlanabilmesi, doluluk oranlarının yükseltilmesi, çeşitli 
olaylardan etkilenmeyecek bir fiat politikasının 
izlenebilmesi için yeni tur operatörlüğü kurulması teşvik 
edilmelidir. 

3- Deniz turizmi sektöründe; 
sahip olduğumuz kıyı uzunluğu ile kıyaslanamayacak 

derecede az olan yat bağlama kapasitesinin 10 000’e 
ulaştırılması planlanmalıdır. 

4- Yeme-içme-eğlence sektöründe; 
Halen ülkemizde 2,21 olan turist başına geceleme 

sayısının 5’in üzerine çıkartabilmek için gerekli teşvik ve 
düzenlemelere gidilmelidir. 

Bu hedeflere ulaşıldığı takdirde beş yıllık plan dönemi 
süresine turizmin, yıllara göre ekonomiye katkısı raporumuzun 
9 ve 10’cu sayfalarında tablo halinde sunulmuştur. 

Buna göre, beş yıllık plan dönemi süresince toplam; 

Döviz geliri 
Diğer sektörlerde yarattığı talep 
Vergi tahsilatı 
Yaratılan toplam katma değer 

olur. 

Bu hedeflere ulaşabilmek için lüzumlu ekonomik, yasal ve 
kurumsal teşvik ve düzenlemeler raporumuzda geniş olarak izah 
edilmiştir. Sadece paragraf başlarına değinirsek; 

1- Yatırımların finansmanında turizm yatırımlarının 
karakterine uygun teşvik sistemi getirilmelidir. 

önerdiğimiz finansman modeli 
% 40 özkaynak 
% 40 uygun faizli 10-12 yıl vadeli kredi bu krediyi 
yatırımcının dışarıdan kendisinin temin etmesini 
sağlayacak devlet destek ve garantisi. 
% 20 hibe türü nakdi teşvik. 

Eğer hibe türü nakdi teşvik uygulaması getirilemezse 
ikinci alternatif olarak; 

% 50 özkaynak 
% 50 faiz sübvansiyonu sağlanmış kredi düşünülebilir. 

Bu krediye sağlanacak faiz sübvansiyonu; 
Yatırım döneminde % 100, 
İşletme döneminde % 50 olabilir. 

= 33 777 milyon dolar 
= 31 211 milyon dolar 
- 8 416 milyon dolar 
=73 409 milyon dolar 
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Yeni yapılacak konaklama tesislerinin yıllara göre 
yatırım maliyeti raporumuzun 11 ci sayfasında verilmiştir. 
Buna göre plan dönemi sonunda toplam maliyet 5 995 milyon 
dolar tutmaktadır. Yukarıda belirtilen finansman modeline 
göre; 

özkaynak = 2.400 milyon dolar 
Kredi = 2.400 milyon dolar 
Nakdi teşvik = 1.200 milyon dolar dır. 

2- Geçmiş yıllarda turizm sektörünün karakterine uymayan 
kredilendirme ve yaşanan körfez krizi ve terör olayları 
nedeniyle ödeme güçlüğüne düşmüş şirketler hayatiyetlerini 
devam ettirebilmek için tesislerin pazar 1anmasında büyük 
indirimler yapmak zorunda kalmakta ve bu durum turizm 
gelirlerimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tesislerin 
kredi borçlarının rehabilitasyona tabi tutulması zorunludur. 
Bunun parasal değeri takriben 250 milyon dolardır. 

3- Zaman içerisinde yıpranan tesislerin pazar paylarını 
kaybetmeleri ve standartlarını korumaları için 5 ci yıllarını 
doldurduktan sonra yatırım maliyetinin % 25-30’u oranında 
modernizasyon ve yenileme teşviki verilmelidir. Bunun mali 
portresi raporumuzun 11 nci sayfasında yıllara göre 
belirtilmiştir. Plan dönemi sonunda toplam değeri 975 milyon 
dolardır. 

4- Tanıtım ve pazarlama için yıllık turizm gelirinin % 
2’şine eşit, yarısını devletin, yarısını da özel sektörün 
karşılayacağı bir fonun kurulması tavsiye edilebilir. 

5- Kıyı Kanunu’nunda ve ilgili yönetmeliklerde turizm 
sektörünün hayatiyetini etkileyecek şekilde çelişkili tefsir 
ve uygulamalara meydan veren mevzuatın düzeltilmesi 
kaçınılmazdır. Bu konuda raporumuzun 13 cü sayfasında 
etraflıca açıklanan hususların giderilmesi için lüzumlu yasal 
değişiklikler yapılmalıdır. 

6- Turizm kuruluşları ve tesisleri karakterleri gereği 
çok çeşitli mevzuata ve resmi merciye muhatap olmakta ve 
zaman zaman birbirleriyle çelişkili yorum ve kararlar ile 
karşılaşmaktadır. Turizmde gelişmeyi sağlamakla 
görevlendirilmiş kamu kurumlarının tek bir üst yapı 
kuruluşuna bağlı olarak çalışmasını sağlayacak ve 
koordinasyonu tek elde toplayacak yasal düzenlemelere 
gidilmelidir. 

Ayrıca turizm sektörü ile ilgili sektör kuruluşlarının 
da yasal düzeye kavuşturulması zorunludur. 
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7- Tesislerin sınıflandırılmasında fiziki kriterlerin 
yanısıra hizmet kalitesine büyük oranda yer verilmelidir. 
Ayrıca tesislerin yapımında ve teşviklendirilmesinde yöre ve 
gayeye uygun sınıfın seçilmesine dikkat edilmelidir. 

Halen dışarıda pazarlanabilecek nitelikte olan ancak 
Turizm Bakanlığı standartlarının bazı noktalarına uymadığı 
için belediye belgesi ile faaliyet gösteren 187.000 yatağın 
getirilecek bazı kriterler ile turizm işletme belgesine 
bağlanması ve bundan sonra Turizm Bakanlığından belge almadan 
hiçbir turistik tesisin açılmasına izin verilmemesi turistik 
tesislerin tek elden denetlenmesini sağlayacaktır. 

8- Turizm gelirlerinin ihracat geliri kabul edilmesi, 
ihracata tanınan teşviklerden yararlandırılması, örneğin 
ihracatçıya tanınan KDV iadesi ve işletme ihtiyacı için 
getirdiği dövizin % 5’i oranında gümrükten muaf mal ithal 
etme hakkı tanınması sektörün yurtdışındaki rekabet gücünü 
arttıracaktır. 

9- Raporumuzun 16 cı sayfasında detaylı olarak izah 
edildiği şekilde yarım indirime esas matrahın enflasyon 
karşısında kaybolup gitmesini önlemek için, yeniden 
değerlendirme ile yükselen tesis değeri yatırım indirimi 
matrahında esas olmalıdır. 

Kamu arazilerinin tahsisi suretiyle yapılan turistik 
tesislerin binalarının da yeniden değerlendirmeye tabi 
tutulması ve sermayesine eklenebilmesi özellikle sermay 
piyasasına ve halka açılmayı esas alan hükümet politikası 
yanında tamamlayıcı bir faktördür. 

10- Seyahat acentalarına, yurtdışı tur operatörlüğüne 
geçebilmek için özendirici teşvikler getirilmeli ve destek 
ver i İme 1 idi r. 

Bu destek: 

a- Tur operatörlerinin yatırımlarında yatırım indirimi 
sağlanması. 

b- Charter firmaları ile işbirliğinde garantör olunması 
ve belli ölçüde sübvansiyon getirilmesi. 

c- Bu firmaların yurtdışındaki pazarda tutunurken 
yaptıkları masraflardan dolayı ortaya çıkan zararların 
belirli bir süre için Türkiyedeki karından mahsup edebilmesi 
şeklinde olabilir. 
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11- Turizm sektörünün devletin garantisi altında kendi 
kredisini yurtdışı finans kaynaklarından kendisinin bulması 
ana ilke olmakla beraber bu krediyi sağlayamayacak küçük 
ölçekli turizm kuruluşlarına lüzumlu finans desteğini temin 
edecek, ve turizm sektörüne diğer bankacılık hizmetlerini 
sunacak sektör bankası kurulmalıdır. 

12- Büyük şehirlerde kongre merkezlerinin yapımı süratle 
gerçekleştirilmeli ve altyapı yatırımlarının devlet 
tarafından gerçekleştirildiği, işletmeciliğinin özel sektör 
tarafından yapıldığı bir model kurulmalıdır. 

13- Hedef alınan 10.000 yat bağlama kapasitesine 
ulaşabilmek için kamu tarafından yapılacak altyapı 
yatırımlarının sağlam finansman kaynaklarına kavuşturulması 
ve hızlandırılması, üst yapı yatırımlarının yatırımcı ve 
işletmeci özel sektör kuruluşları tarafından raporumuzun 
finans bölümünde belirtilen finans imkanları sağlanarak 
yapılması desteklenmelidir. 

14- Mürettebatsız tekne yapımının teşviki, eskiyen 
teknelerin 3 yılda değiştirilme imkanının sağlanması 
lüzumludur. 

15- Marina yatırımları ile ilgili olarak uygulamada 
çelişki yaratan mevzuat süratle gözden geçirilmelidir. 

16- Yeme-içme-eğlence-casino-a1ışveriş sektörlerinin 
turist sayısını, ortalama geceleme sayısını ve ortalama 
harcama miktarını arttırıcı etkileri ve günümüzde turistin 
kültürel nitelikler yanısıra uluslararası kalite standartları 
ve eğlence aradıkları gözönüne alınarak; 

a- Mega eğlence merkezleri oluşturulması. 
b- Yeme-içme tesislerinin Bakanlık belgesi almalarının 
özendirilmesi. 
c- Belediye belgeli tesislerin standartlarının 
yükse 11 ilmes i. 
d- 4 ve 5 yıldızlı oteller ve 1 ci sınıf lokantalarda 
maliyet dezavantajı getiren farklı KDV uygulamasının 
kaldırıİması. 
e- Casinolardan alınan fonların taksitlendirilmesinin 

sağlanması ve kartlı girişlerde aylık, haftalık, ve 
günlük kart uygulamasına imkan tanınması, 
f- İmalatta kullanılan ve Türkiye’de kısıtlı bulunan 
hammaddelerin gümrüksüz ithaline izin verilmesi, 
g- Asgari 3000 m2.1ik alışveriş merkezleri 
özendirilmesi. 
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h- Türkiye’ye yoğun turist gönderen ülkelerde devletin 
teşvik ve desteği ile özel sektörün kuracağı 
konsorsiyumun mülkiyetin sahip olacağı "Türkiye 
Merkezleri" kurulması ve bu merkezlerin Türk 
yatırımcılara kiralanması imkanları getirilmelidir. 

17- 2000 yılına kadar mevcut hava limanlarının 
kapasitelerinin arttırılması ve yeni yatırımların 
hızlandırılması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. 

18- Deniz ve kara ulaşım yollarının geliştirilmesi ele 
alınmalıdır. 

19- Kıyılarda ve diğer yörelerde atık su, çöp ve altyapı 
sorunları çözümlenmelidir. 

20- İç turizm hareketlerinin hızlandırılması, orta ve 
düşük gelirli kitlelerin tatil imkanlarından 
yararlandırılması için modeller oluşturulması sosyal bir 
görevdir. 

Bunun için; 

a- Düşük faizli tatil kredisi 
b- Taksitle tatile çıkma imkanının sağlanması 
c- özel sektör tarafından işletilen ucuz ve kitle 
turizmine açık tesis kurulmasının özendirilmesi 
d- Yurtiçi fiyatların yurtdışı fiyatların % 25 altında 
tutulması gibi önlemler düşünülebilir. 

<» 
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TANITMA VE PAZARLAMA ALT KOMİSYONU RAPOR ÖZETİ 

DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

1. ikibinli yıllara doğru Türk turizmi rakiplerini 
kıskandıracak bir gelişme trendi ile ilermektedir. Aşağıdaki 
tablo gerek turist sayısı, gerekse turizm gelirleri 
itibariyle dünyada ve ülkemizde son 12 yılda (1980-1992) 
varılan büyüklükleri ve ortalama büyüme hızını 
göstermektedir. 

Ortalama Büyüme Oranı 

Turist Sayısı(Mi İyon) 

1992 (1980-1992) 

Dünya 476 4 . 3 

Türkiye 7 17.95 

)Dünya 279 8.7 

Türkiye 3. ,1 23.20 

etüdlere 

için % 3,5, 
2. Dünya Turizm örgütünce yaptırılan 
uluslarlarası seyahatlerde, 1990-95 yılları 
2000 dönemi için ise % 5 
bakımından artışın, son on 
altında kalarak %10.5 olabileceği varsayımı ile ortaya 
aşağıdaki tablo çıkmaktadır. 

gore, 
1995-

artış öngörülmektedir. Ülkemiz 
iki yıl ortalamasının oldukça 

1995 2000 

Turist Sayısı(Mi İyon) Dünya 534 661 

Türkiye 7.9 13 

Turist Sayısı(Mi İyon) Dünya 351 515 
Tür 5 . 3 10 

TALEBE İLİŞKİN GELİŞMELER 

3. Son yıllarda geleneksel tatil eğilimlerinde önemli 
gelişmeler gözlenmektedir. Tatil yapanların demografik 
özellikleri, destinasyon seçimleri, turistik ürüne ilişkin 
beğenileri, tatile ayrılma zaman ve frekansları eski yıllara 
göre değişik yapı ve nitelikler kazanmıştır. 

FİRSATLAR-TEHDİTLER 

4. Tanıtma ve pazarlama stratejisi, uluslararası ve bölgesel 
plandaki gelişmeler bulundurularak ülkemizin dünya turizmi 
açısından kullanacağı fırsat ve avantajlarla 
karşılaşabileceği güçlük ve olumsuzluklar dikkate alınarak 
be 1 irlenme1idir. 
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ÖNERİLER 

5. Gerek tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinde, gerekse 
ürün oluşturulmasında tutarlı ve etkili stratejiler 
belirleyip kararlar alabilmek için her şeyden önce turizmin 
öznesi olan turistin profiline, seyahat motivasyonlarına, 
beğeni ve beklentilerine ilişkin sağlıklı bilgileri ortaya 
koyabilecek pazar araştırmalarına gereksinim vardır. 

Bu araştırmalar esas itibariyle yurtdışında bölgeler 
bazında seçilecek mahdut sayıda bazı önemli pazar ülkelerde 
gerçekleştirilebileceği gibi, kısmen ülke içinde de 
yapılabil ir. 

6. Tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin finansmanına 
turizmden doğrudan kazanç sağlayan kesimlerin (hazine, 
sektör, yerel yönetimler) katılımları sağlanmalıdır. Turizm 
Bakanlığının koordinasyonunda sağlanacak ve bazı mesleki 
kuruluşların (Türkiye Otelciler Birliği) yasal kimliklerine 
kavuşmalarıyla daha da güç kazanacak olan böyle bir katılım 
sadece ek kaynak yaratmak için değil, kaynak israfını önlemek 
ve imaj birliğini sağlamak yönünden de bilhassa yararlı 
olacaktır. 

T. Sektörün ve yerel yönetimlerin tanıtmaya iştirakleri 
sadece finansal katkı unsuru olarak düşünülmemelidir. Son 
yıllarda gelişen pazarlama yöntem ve stratejileri içinde 
ülkesel tanıtma yanında onu bütünleyen ve yerel özellikleri 
daha çok ön plana çıkaran bölgesel ve yöresel pazarlama 
uygulamaları önem kazanmaya başlamıştır. Gerçekleştirilecek 
bölgesel ve yöresel pazarlama etkinliklerinde sektörün ve 
yerel yönetimlerin ilk planda ve aktif rol almaları bir 
zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

8. Dış pazarlarda değişen tüketici tercihleri dikkate 
alınarak turizmin çeşitlendirilmesine önemle yönelmek 
gerekmektedir. Bu kapsamda geleneksel ürünler imizin(deniz, 
plaj, arkeolojik, gastronomi, folklor v.b.) korunup 
geliştirilmesi yanında; 

9. Turizmin mekan ve zaman itibariyle 
yaygınlaştırılmasını sağlamak ve doluluk oranını artırmak 
amaçı ile; 

- Dış pazarlarda önemi giderek artan bir potansiyel 
oluşturan üçüncü yaş turizmi özendirilmelidir. 

- Uluslararası ilişkilerin giderek her alanda yoğunluk 
kazandığı, küreselleşmenin önemli boyutlara ulaştığı, ulaşım 
ve özellikle iletişim teknolojisinde olağanüstü gelişmelerin 
gözlendiği son yıllarda hızlı bir ilerleme trendi gösteren 
uluslararası kongrelerin, iş turizmi ve incentive 
seyahatlerin gereksinimlerini karşılamak üzere kongre turizmi 
geliştirilmelidir. Bu amaçla ilk aşamada İstanbul’dan başka 
İzmir ve Antalya’da kongre saraylarının yapılmasına 
girişilmelidir. ./.. 
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10. Turizm anlayışında eko turizme, aktif turizme doğru 
gelişen eğilim paralel olarak av ve su sporları, golf, 
trekfcing, rafting, yayla, dağ, kayak turizmi, ornitoloji vb. 
ürün türleri geliştirilmelidir. 

11- Gelirleri daha yüksek düzeydeki tüketici gruplarına 
hitap edecek özellikteki turizm türlerinin (yatçılık, 
kruvaziyer, golf turizmi) geliştirilmesine önem verilmelidir. 

12- Uluslararası nitelikte ilgi ve yankı uyandıracak 
mega projeler düşünülmesinin (Sevi İla Expo, Yaz Olimpiyatları 
vb.) ve bu konuda içte ve dışta (Europalia gibi) ortaya 
çıkacak fırsatların değerlendir ilmesinin yararlı olacağı 
mütalaa edilmektedir. 

13- Turizm pazarlarında dışa bağımlılığı asgariye 
indirmek ve kriz dönemlerinde riski azaltmak amacıyla tek 
dest inasyon "Türkiye" satacak Türk girişimcilerin tur 
operatörlüğü teşvik edilmelidir. 

14- Türk charter şirketlerinin sağlıklı finansman 
yapılarına ulaşabilmesi için yeniden yapılanma kredileriyle 
desteklenmelidir. 

15- Kıtaötesi hava taşımacılarıyla işbirliği 
gel işt iri İme 1 idir. 

16- Sektöre işletme ve pazarlama alt sistemlerinde 
özellikle dağıtım kanallarında rekabet gücü ve verimliliği 
arttırıcı teknolojik yeniliklerin süratle kazandırılması 
gerekmektedir. Bu bağlamda bilgisayarlı iletişim 
sistemlerinin (compüter reservations systems, global 
distribut ion systems gibi) sektörde yaygın kullanımını 
kolaylaştırıcı tedbirler alınmalıdır. 

17- Uluslararası boyutlu turizmin geliştirilmesi için 
benzerlikler gösteren konularda ülkelerarası koordinasyon ve 
işbirliği sağlanmalıdır. 

- Ülkemizin önayak olmasıyla Akdenizin doğu kanadında 
Türkiye, İsrail, Mısır ve Yunanistan’ın katılımlarıyla "EMTA" 
adı altında gerçekleşme safhasına girmiş bulunan örgüt 
çerçevesinde bölgesel işbirliği olanaklarının geliştirilmesi 
önem kazanmaktadır. 

- Doğu Avrupanın piyasa ekonomisine yönelik yeniden 
yapılanması sonucu özellikle KEIB çerçevesinde ortaya 
çıkabilecek yeni işbirliği olanakları değer 1endiriİme 1 idir. 
Bu bağlamda: 

- Halen IN-TOURIST tarafından düzenlenmekte olan trans- 

kafkas, trans-mogol gibi turların Türkiye bağlantılı 
versiyonlarının gerçekleştirilmesi ile ipek yolu 
seyahatlerinin düzenlenmesi. 
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- Batı Avrupa çıkışlı turistler başta olmak üzere tüm 
pazar ülkelere yönelik olarak Karadeniz’e kıyısı olan 
Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerle ortak tur programlarının 
düzenlenmesi, özellikle Karadenizde yatçılığın geliştirilmesi 
mümkün ve yararlı görülmektedir. 

18. AT’de tek pazar uygulaması ile Topluluk içinde her 
türlü kolaylığın sağlandığı ve sınır formalitelerinin 
kaldırıldığı bir dönemde, ülkemize yönelik turist akımının 
hızlandırılması amacıyla, giriş kapılarındaki idari 
formalitelerinin basitleştirilmesi, bazı AT ülkelerine karşı 
konulmuş bulunan vize uygulamasının kaldırılması yararlı 
görülmektedir. 

19. Terörün, giderek azalan şiddette de olsa, bir süre 
daha Türk turizminin gündeminde kalma olasılığı, siyasi 
tanıtımın önemini her zamankinden daha fazla arttırmıştır. 
Şiddet hareketlerinin olumsuz etkilerini asgariye indirmek 
amacıyla, kriz stratejisine dayalı olarak, kapsam, yöntem ve 
zamanlaması iyi belirlenmiş tanıtımın devletin tüm ilgili 
kuramlarınca eşgüdümlü ve öncelikli olarak yapılması 
ge r ekmekt ed i r. 
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EĞİTİM VE İSTİHDAM ALT KOMİSYONU RAPORU ÖZETİ 

örgün turizm eğitiminde dil yeteneği, seçme ve 
yerleştirmedeki sorunlar, eğitim programlarının yetersizliği, 
eğitim üyelerinin yetersizliği, uygulamalı staj eğitiminin 
kurumsallaşmamış olması ve yaygın eğitimde hali hazır 
yürürlükteki süreli, modüler ve sertifika eğitimlerinin 
koordinasyon eksikliği ve verilen sertifikaların kıstas 
olarak çoğu sektör mensuplarınca henüz kabul görmemiş olması 
ana eğitim sorunlarıdır. 

Ayrıca yatırımcı ve işverenin sektör ile ilgili dallarda 
eğitimi ve formasyonu olmaması; işin mevsimlik niteliği ve de 
yeterince eğitilmiş insan kaynaklarının eksikliği 
işletmelerde verimliliği aşırı derecede düşürdüğü ve 
istihdamda gizli işsizliğe yol açtığı işgücüne ilişkin 
sorunlardır. 

Sorunun çözümü için yaygın eğitimlerin ücretli olması, 
bu ücretin bir kısmının eğitimi alan kişi tarafından, diğer 
kısmının da oluşturulacak müstakil bir ortak fondan 
sağlanması benimsenmelidir. Tüm bu çalışmalarda işçi-işveren, 
sendika, meslek kuruluşları ve eğitim birimlerinin ve 
işbirliğinin önemi üzerinde durulmalıdır. 

Ülkemizin nitelik özellikle sayısal yönden yetenekli 
meslek personeline kavuşması için yaygın eğitime özel bir 
önem verilmesi temel bir bulgu olarak ortaya çıkmıştır. 

Başka bir açıdan eğitim ve istihdama yönelik sorunlar ve 
önerileri kaynaklar, yasal düzenlemeler ve organizasyon 
açısından aşağıdaki gibi belirlenebilir. 

I. KAYNAKLAR 

Yaygın eğitimin finansmanı için mevcut yasalarla 
düzenlenmiş kaynaklardan pay alınması: 

- İşletmelerin gelirlerinden kesilecek yüzde, 
Çıraklık ve mesleki eğitim geliştirme ve 

yaygınlaştırma fonundan ayrılacak pay, 
- Turizm Bakanlığı’nın bütçesine konacak ödenek, 

Turizm teşvik fonunun turizm eğitim fonuna 
dönüştürülmesi, 
- Mesleki oda ve kuruluşlardan eğitim fonuna kaynak 
transferi, turizm kredilerinden kaynak temini, 
uluslararası fonlardan proje bazında kaynak teminine 
gidilmesi, 
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- Yaygın eğitimin koordinasyonu ve önerilen kaynaklardan 
elde edilecek fonun biitçelenmesi, TUGEV’in Başkanlık ve 
koordinasyonunda tüm eğitim birimleri, sektör mensupları 
ve sendika temsilcilerinden oluşacak bir komsiyon 
tarafından yürütülmesi, 

II. YASAL DÜZENLEME GEREKTİRECEK ANA SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
önerileri 

1. öğrenci seçme/yerleştirme sınavı ile ilgili yasal 
düzenleme, 

2. Sertifikasyon esasları ile ilgili yasal düzenleme, 
2a. Sertifikasyon Komisyonu 
2b. Sertifikasyon Yürütme Kurulu 
2c. Sertifikasyon Eğitim Türleri 
2d. Sertifikasyon Teşvik Tedbirleri 

3. Turizmde uygulamalı eğitim ile beceri kazandırma 
sürecinin kurumsallaşması için çıraklık yasasının 
geliştirilip baştan düzenlenmesi, 

4. örgün ve yaygın eğitimde programların 
geliştirilmesindeki mevzuat ve yasanın 21. asrın gereğine 
uyarlanması, 

5. ILO ve WTO gibi kuruluşların etkin rol aldığı 
konvansiyonlarda oluşan hizmet sektöründeki standart istihdam 
ve eğitim konuları paralelinde mevcut mevzuat ve 
yasalarımızın bünyemize uygun şekilde baştan yapılanması, 

6. Her düzey ve türdeki eğiticilerle ilgili mevzuat 
düzenlemesi ve eğiticinin kurumlararası seyyaliyetinin 
sağlanması. 

III. ORGANİZASYON GEREKTİREN ÖNERİLERİN ÖNCELİKLERİNE GÖRE 
SIRALANMASI 

1. Yaygın eğitimin örgütlenmesi ve kurumsallaştırılması 
2. örgüt eğitiminde mevcut kurum ve insan kaynaklarının 
geliştirilmesi için yeni yapılanmaların etüdü, 
3. Sertifikasyonda kurumlaşma, 
4. Eğitim kurumlarında ve hizmet işletmelerinde istihdam 
edilenlerin ve de birimlerin kuruluş aşamasında 
verimliliği arttıracak yapılanmaya gidilmesi. 

Sonuç olarak, çözümler yasa, mevzuat ve mevcut 
örgütlerden maksimum faydayı hedefleyerek, kurumlarca 
yönetici görevleri üstlenecek elemanların üstün beceri ve 
niteliklere sahip olmasını sağlayacak düzenlemelere 
gidilmelidir. Bu nitelikteki elemanların esnek strateji ve 
taktikler ile sektördeki verimliliği sağlamaları ana politika 
olarak benimsenmelidir. 

./. ■ 
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ÇEVRE-PLANLAMA-ALTYAPI ALT KOMİSYON RAPORU ÖZETİ 

2000’li yıllara ülkemiz turizmini hazırlamaya 
çalışırken, değişen dış dünya ile bütünleşebilecek, ülkenin 
değişen gereksinimlerini karşılayabilecek yeni bir planlama 
anlayışına planlama-uygulama sürecinde gereksinim 
duyulmaktadır. Raporumuzda planlama sürecindeki gelişmeleri 
değerlendirmek, yeni bir planlama mevzuatı için gerekli temel 
prensibler üzerinde ortak görüş oluşturmak ve bundan 
hareketle yeni turizm planlama pratiğinin ele alınması 
amaç 1 anmakt adır. 

Çalışma üç başlık altında ele alınmıştır. Birinci 
bölümnde, yeni bir planlama mevzuatının hangi gerekçelerden 
hareketle ortaya konulmasının gerektiği; ikinci bölümde 
literatürde ortaya çıkan yeni yönelimler ve tartışmaların 
hangi kavram çiftleri üzerinde geliştiği; üçüncü bölümde ise 
gelişen koşullarda planlama pratiği üzerinde durulmaktadır. 

I. TURİZMDE YENİ BİR PLANLAMA PRATİĞİNE BAKIŞ AÇISININ 
GEREKÇELERİ 

Dünyada yaşanan yeniden yapılanma, ü+kesel turizm 
politikalarında yeni yönelimleri gündeme getirmektedir. 
Ülkemizin de yeni yönelimlerden etkilenmesi son derece 
doğaldır. Bu açıdan, ülkemizde yeniden yapılanma 
gereksinimlerinin gerekçeleri nelerdir sorusu üç grupta 
toplanabilir. 

a- Ulusal ve uluslararası içeriklerde değişim-dönüşüm ve 
gelişmeler vardır. Bunlar kısaca: 

- Nüfus artışı ve göçler, 
- Ekonomik gelişmeler, yerelleşme, küreselleşme, 
- Ekonomide yapısal değişimler ve yeni örgütlenmeler, 
- Gelişmeler karşısında yetersiz kalan yasal-yönetsel 
kurumlaşma, örgütlenmemiş turizm hizmetlerinin bağımsız 
ve mevcut planların dışında kontrolsüz parçalar halinde 
gerçekleşmesi, 
- Altyapı maliyetlerinin büyük boyutlara ulaşması, 

Ulaşım sorunlarının giderek artması ve alternatif 
ulaşım imkanlarının oluşturulamaması, artan turizm 
hareketleri karşısında ulusal ulaşım araçlarının 
yetersiz kalması, 

b- Bilgi toplumuna geçişteki zorluklar: 

ülke bütününde planlamayı yönlendirecek veri 
bankasının oluşturulması, 

- Ülke çapında bilgi ağının kurulamaması, 
- Uluslararası hareketlerin anında izlenememesi. 

• /.. 
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c- Türk toplum hayatındaki gelişme ve dönüşümler 

Yeni dünya ekonomisinin esnekliği küresellisi ve 
karmaşıklığı, turizm planlama pratiğini gelişen yeni sisteme 
adapte edebilecek metadoloji oluşturmayı hedefleyen bir 
planlama mevzuatının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır» 

2- YERLEŞME KURAMLARINDA YENİ YÖNELİMLER 

Esnek üretim sistemi ve esnek kuruluş yeri seçimi, bilgi 
topluaunun temel özellikleri olarak görülmektedir. "Mükemmel 
planlar” hazırlamak yerine, planlamayı, bir bütünlük ve 
verimlilik içinde öğrenmeyi hızlandırmak için kullanmak 
gerekli görülmektedir. Bu bağlamda yeniden yapılanmanın 
gerekliliği sorgulanırken, aşağıdaki kavram ve sözcüklerin 
turizm planlamasında devreye girmesi ve tartışılması 
gerekmektedir. 

Birinci bölümde sıralanan gerekçelerden yola çıkılarak 
öncelikle turizm planlamasının içeriği tartışılmalıdır» 
"Aktarmacı, yorumlayıcı, sorgulayıcı, savunucu" ve "esneklik, 
rekabet, verimlilik, çevrecilik, yenilik" sözcükleri turizm 
planlama pratiği kapsarımda tartışılmalıdır» 

Turizm Planlamasında standartlar mı ve/veya esneklik mi 

Turizm Planlamasında verimlilik mi, performans mı... 

Yenilenemez kaynakların tüketim hızının kontrolü ve 
yenilenebilir kaynakların tüketim hızının yenilenme hızıyla 
dengelenmesi. 

Süreklilik mi ve/veya süreksizlik mi, politik kararlarla 
durdurma mr» 

Doğal, tarihi kültürel değerlerin korunması ve 
geleneksel yapıların yeni yapılanmada kullanılması. 

Parçacılık mı ve/veya Bütünlük mü 

Tekilci mi Çoğulcu mu 

Tek disiplinlilik ve/veya çok disiplinlilik 

çok amaçlı kullanımlar mı ve/veya benzeri yatırımların 
yinelenmesi mi» 
Üretim maliyetlerinin en düşük tutulması ve/veya Esnek üretim 
sistemi yararın en yüksek tutulması Esnek kuruluş yeri 
seçimi. 
ikinci ve üçüncü konutlar mı ve/veya dönüşümlü kullanım mı» 
Yığılmacı mı ve/veya Yapılmacı mı. 
Turizm nerede oluyorsa planlama mı ve/veya Turizm nerede 
olacaksa planlama mı. ./». 
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Plancı mı ve/veya Ge1 işt ir ici-gerçekleşt ir ici(deve 1oper) mi. 
Sektörler arası ilişkileri düzenleyici mi ve/veya ülke 
mekansal gelişmelerini yönlendirici mi. 
Tekelci mi ve/veya Rekabet üstünlüklerinin belirlenmesi mi. 
Bireysel çıkarcılık mı ve/veya Toplum yararı gözönüne 
alınarak verimlilik mi. 

Turizm Potansiyelini kullanandan mı ve/veya Genel bütçeden 
kaynak aktarımı mı. 
Tutuculuk mu ve/veya Yenilikçi, bilgiden yoğun yararlanma mı. 

Tüm yukarıdaki ikilem ve bütünlerin sayısı arttırılabilir, 
tart ışılabi1 ir. 
Kapsamlı planlamanın gereği de budur. Alternatifler 
tartışılmalıdır. 

"Bütünlük ve verimlilik için hangi konular tartışılmalıdır", 
sorusuna yanıtlar çok çeşitli olmakla birlikte aşağıdaki 
şekilde sunulmaktadır: 

1- Planlamada bütünlük felsefesine ters düşen Turizm 
Bölgeleri, Merkezleri ve Alanları vb. parçacı yaklaşım 
polit ikaları 

2- Alternatif ulaşım ve altyapı politikaları 

3- Yaşanabilir bir çevrenin tanımlanması için gerekenler 

4- ■ Çevresel sorunların nasıl çözümleneceği, tarım 
alanlarının, ormanların denizlerin, göllerin su kaynaklarının 
tüm kıyıların vb. nasıl korunacağı ve kullanılacağı 

5- Yeni gelişim alanlarının seçiminde nasıl bir yol 
izleneceği 

6- Turizm planlaması sürecine katılımın nasıl sağlanacağı 

7- Yasal, kurumsal ve yönetsel yetki kargaşasının nasıl 
önleneceği 

8- Plancıların karşılaştığı 
iki 1 emi er(tarafsız1ık/bağ111ık/po1 i tik baskı vb.) 

9- Sanayi, tarım, enerji, ulaştırma, turizm gibi 
sürdürülebilir büyümede öncelikli sektörlerin 
entegrasyonunda, metedolojik yaklaşımın nasıl sağlanacağı 

10- Turizmde çeşitlilik, istem ve arzın dengelenmesinin nasıl 
sağlanacağı 

11- Kombine turizm organizasyonunun ulusal ve uluslararası 
boyutta nasıl sağlanacağı. 

./. • 
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3- DEĞİŞEN KOŞULLARDA YENİ TURİZM PLANLAMA PRATİĞİ İÇİN 
ÖNERİLER 

Değişen koşulların YASAL, YÖNETSEL, KURUMSAL, FİNANSAL 
yapılanmanın değişmesini gerekli kıldığı ve bunun da planlama 
pratiğine etkileri tartışılmalıdır. Bu amaçla, ilgili 
yasalar, merkeziyetçi dikte edici özelliklerinden 
arındın İmal ıdır. 

Ülke bütününü, sektörler bütününü ilgilendiren konular 
temel kararlardır. Bu kararlar geniş bir katılımla 
sağlanabilir. Büyük projeler ekonomik, sosyal, yasal, 
yönetsel, çevresel, mekansal boyutlarda ülkenin sektörel 
gelişme vizyonunu yönlendiren konular olarak ele alınmalıdır. 
Mekana yansıyan programlanmış böylesi tüm "büyük projeler" 
planlamanın dinamik yapısını oluşturmalıdır. 

Projelerin büyüklüğünün belirlenmesi, sorusuna yanıtlar 
iki alt tanımlamayı gerekli kılmaktadır: 

1. Uygulamayı yönlendirici her türlü plan kademesi, 
2. Uygulamaya esas alacak eylem alanları ve programlar. 

Ancak, tüm projelerde değişik seçenekler vardır. 
Esneklik, değişimin, dönüşümün temel taşıdır. Proje üretim 
sürecinde bütünlük, sürekli çalışan ge1 işt irme-araş tırraa- 
proje üretme merkezleri ile mümkündür. Bu merkezlerde çalışan 
plancıların, uzmanlaşmış olması, politik baskı gruplan 
karşısında çaresiz kalmayacak şekilde planlama araçlarını 
mesleki yaratıcılık ile birlikte kullanarak proje üreten ve 
uygulayan disiplinlerarası bir ekip olarak şekillenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, bu merkezler yeni bilgi ağı sistemine 
entegre olmalıdır. Bunların yanısıra, yeni bir proje dilinin 
geliştirilmesi de önem taşımaktadır. 

YASAL VE YÖNETSEL KONULAR ALT KOMİSYONU RAPOR ÖZETİ 
$ 

AÇIKLAMA: 

Yürütme görev ve yetkisinin ancak kanun ile var olduğu, 
kanun olmayan yerde yürütmenin varlığından dahi söz 
edilemiyeceği bilinmekte yasal ve yönetsel konuların 
karşılıklı etkileşimi önem taşımaktadır. 

Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı biçimde 
gerçekleştirilmesi ancak anlaşılabilir ve uygulanabilir 
mevzuat ile mümkündür. 
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HEDEF: 

Çağdaş kamu yönetimi ilke olarak Devletin hukuka bağlı, 
yönlendirici, özendirici, denetleyici işlevleri üstlenmesini 
ve bir kısım görev ve yetkilerini yerel yönetimler ve meslek 
kuruluşları ile paylaşmasını öngörmektedir. 

Bu bağlamda, Bakanlığın görev ve yetkileri yanında 
sektördeki yatırımcı, işletmeci ve pazarlamacıların hak ve 
sorumluluklarını düzenleyen kuralların; 

a- Turizm Ana planında ön görülen ilke ve hedefler 
dikkate alınarak, 

b- Kanun yapma tekniği ve tedvin ilkesine sadık 
kalınarak, 
yeniden düzenlenmesi gereğine inanılmaktadır. 

ÖNCELİKLER: 

1.0- Halen T.B.M.M. Genel Kurulunun onayını bekleyen 
Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun bir 
an evvel yürürlüğe konulması. 

2.0- Turizm Çerçeve Kanununun raporda belirtilen 
içerikte hazırlanarak yürürlüğe konulması. 

3.0- Sektördeki yatırımcı, işletmeci ve pazarlamacıları 
Turizm İşbirliği Kurumu şemsiyesi altında Kamu Kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşları olarak örgütleyecek yasaların 
yürürlüğe konulması. 

4.0- Turizmi Teşvik Kanununun yeniden düzenlenmesi. 

5.0- Turizm Gelirleri Kanununun düzenlenerek yürürlüğe 
konulması. 

6.0- Yerel Turizm idaresinin kıyı alanları yönetim 
modeli esas alınarak oluşturulmasına ilişkin yasal 
düzenlemelerin yapılması. 

Yukarıda başlıklar halinde tanımlanan yasal düzenlemeler 
yapılırken; Bakanlığın ve Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon 
Kurulunun koşul işlemleri ve kararlarının etkinliğinin 
sağlanması, sektörün uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iç 
içe yaşadığı, turizmin uluslararası topluluklara açılan bir 
pencere olduğu, turizm hizmetlerine standardizasyon 
getirilmesi gereği ve tüketiciyi koruyucu hükümleri içermesi 
göz önünde bulundurulmalıdır. 
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AVRUPA TOPLULUĞU İLE İLİŞKİLER ALT KOMİSYON RAPOR ÖZETİ 

"TÜRKİYE’NİN, TURİZM ALANINDA, AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER 
EKONOMİK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ SİSTEMLERİYLE BÜTÜNLEŞMESİ 
EYLEM PLANI" 

Giriş ve Gerekçe: 

Avrupa Birliği ile 1995 yılından itibaren 
gerçekleştirilecek Gümrük Birliği, Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı döneminde, Türk turizm yatırımcıları ye 
işletmecilerine, girdi ve donatım giderinde tasarruf avantajı 
sağlayacaktır. Kısa dönemde döviz gelirlerini sürekli şekilde 
artırarak turizm, Gümrük Birliğinin ülke ekonomisine 
etkilerini olumlu açıdan dengeleyecektir. Avrupa Birliği tam 
üyeliği adaylığı ve diğer bazı bölgesel ekonomik işbirliği 
sistemleri bünyesindeki etkin rolü nedeniyle, Türkiye birçok 
alanda olduğu gibi turizmde de örnek ve önder durumunu 
korumak üzere önceliklerini iyi belirlemek zorundadır. 

Turizm ve Çevre İlişkileri: 

Bu alanda öncelik taşıyan dört grupta incelenebilir: 

a) Tatırımları ve gezi güzergahlarını kapsamak üzere, 
turizm etkinlikleri aşırı yoğunlaşmayı önleyecek şekilde 
yönlendirilmelidir. Bu amaçla Turizm Bakanlığı ve Turizm 
Endüstrisinin yer alacağı 100 milyon dolar bütçeli bir proje 
geliştirilmelidir. 

b) Yatırımların ve işletmelerin özendirilmesi, çevreye 
duyarlık kriterinin ağırlık taşıyacağı şekilde ele 
alınmalıdır. özendirme kaynaklarına, yılda ortalama 500 
milyon dolar eklenmesi gerekecektir. 

e) Turizm Endüstrisinin, çevre altyapısına katkısı bir 
verimlilik etkeni olarak projeiendirilmelidîr. Turizm 
Bakanlığının desteğiyle, Turizm Endüstrimizin bünyesinde 
kurulucak Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Fonu, 
başlanğıçta 200 milyon dolar sermayeye gereksinim 
gö s t ermektedir. 

d) Yatçılık, termal tesisler, animasyon ve doğa sporları 
turizm sektörleri arasına katılmalı ve (b) şıkkındaki 
özendirme önlemlerinden öncelikle yararlandın İmalıdırlar. 
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Avrupa Birliği Rekabet Ortamına Uyumu: 

Konaklama, yeme-içme işletmeleri, seyahat acentaları ve 
ulaştırma şirketlerinin Avrupa Birliğinin serbestleşen 
rekabet ortamına daya iyi uyum sağlamak üzere, olanaklarını 
pekiştirecek ve risklerini azaltacak bir fon şemsiyesi 
altında korunmaları yararlı olacaktır. Turizm Bakanlığının 
desteğine dayalı olarak, Turizm Endüstrisinin katılımından 
oluşacak 500 milyon dolar sermayeli fon, şu gereksininmleri 
karşılayabilecekt ir: 

a) Tüm turistik hizmet üreticilerin, kendi ürünlerinin 
kalitesini yükseltmek yanında personel eğitimi ve olumlu imaj 
yaratma etkinlikleri. 

b) Çeşitli kaynakların özendirme önlemlerinden 
yararlanan turizm kuruluşlarının, Avrupa Birliği mevzuat ve 
politikalarına uyum gerekçesiyle, bu kaynakların 
yardımlarının kesilmesine karşı korunmaları. 

c) Avrupa Birliği vatandaşlarının tüketici olarak 
arayacakları, ülkemizde TS 9000 adı altında kabul edilmiş 
bulunan kalite yönetimi standartlarının "Kalite Belgesinin" 
temini için gerekli giderleri karşılamak üzere, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin gereksinim duydukları mali destek. 

d) Hava ulaşımında aşırı yoğunlaşmanın rekabet açısından 
modern teknolojileri izleme, uygulama ve diğer yandan, 
uluslararası anlaşmalara etkin katılım bağlamında 
gerektireceği ek olanakların karşılanması. 

Turizm Eğitiminde Yasal Çerçeve: 

Ülkemizde bir Turizm Eğitimi Çerçeve Yasası 
oluşturulmasında, turizmde istihdama etkileri Avrupa 
Birliğinde de hissedilen eğitim sorunlarına ortak çözüm 
bulunması açısından yarar vardır. Avrupa Birliğinde diploma 
denkliği ve müfredat uyumu çalışmaları, yakından 
izlendiğinde, gereksinim bulunan şu alanlarda faydalı 
o 1 ab ilecekt ir: 

a) Burs, mübadele olanaklarından yararlanan Türk 
öğrencilerin nitelikli turizm yöneticisi olarak yetişmeleri 
sağ 1anacaktır. 

b) Turizm Endüstrimiz, istihdam ve eğitim arasında 
Avrupa Birliğinin kurmaya çalıştığı dengeye ayak uydurma 
avantajına sahip olacaktır. 
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Tüketici Korunması: 

Turizmde tüketici korunması, hem yasal çerçevenin 
yenilenmesi hem de denetim yöntemlerinin karşılaştırılması 
bakımından Avrupa Birliği ile işbirliğinne gidilmesinde 
gereksinim bulunan bir araştırma ve uygulama alanıdır. Genel 
olarak, yakınma ortaya çıktığında karar merciini belirleyici 
hukuk kurallarının saptanması da uluslararası işbirliğini 
gerekt irmektedir. 

a) Avrupa Birliğinde, hizmet satışının söz konusu 
bulunduğu birçok alanda olduğu gibi, paket turların 
pazarlanmasında, seyahat organizatörü ile tüketici arasında 
"sözleşme" esas alınmıştır. Bu uygulama, tazminat etkileri 
ile birlikte Türk mevzuatına yansıtılmalıdır. 

\ 

b) Turist yakınmaları konusunda, Ispanya’da Turizm 
Bakanlığının bölgesel örgütünce sonuçlandırılan yaygın "form" 
uygulaması, diğer birçok Avrupa Birliği ülkesinde olduğu 
gibi, Türkiye’de de örnek alınmalıdır. 

Küçük ve Orta ölçekli İşletmeler: 

Avrupa Birliğinde rekabet özgürlüğünün korunmasının 
simgesi haline gelmiş bulunan bu kuruluşlar için oluşturulan 
enformasyon ve dayanışma sistemlerinden, ülkemizdeki turizm 
alanında etkinlik gösteren işletmelerin yararlanma olanakları 
geliştirilmelidir. 

Sonuç: 

Avrupa Birliği ve diğer ekonomik uluslararası işbirliği 
sistemleriyle bütünleşme hedefleri doğrultusunda, Devlet ve 
Turizm Endüstrimizin yakın işbirliği bu dönemde de yoğun 
şekilde sürdürülmelidir. Devletin araştırma, yönlendirme ve 
uluslararası işbirliği etkinliklerini artırmasına karşılık, 
Endüstrimiz kendi bünyesinde finansal örgütlenmenin 
avantajını eğitim ve altyapının iyileştirilmesine daha çok 
katkıda bulunarak, dünya piyasasında rekabet gücünü 
pekiştirme yönünde kullanmalıdır. 
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TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ALT KOMİSYONU 
RAPOR ÖZETİ 

VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Turizm Özel İhtisas 
Komisyonu, Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Alt 
Komisyonu 7 Ekim 1993 günü toplanarak yapmış olduğu iki 
oturum sonucunda aşağıda yer alan konuları görüşmüştür. 

Durum Tesbit i: 

Yeni turizm politikaları uyarınca, turizm yatırımlarının 
yoğunlaştığı kıyı yöreleri dışında özellikle İç Anadolu ve 
Karadeniz Bölgelerinde var olan Turizm olanaklarının 
değerlendirilmesi ve bu yolla bölgeler arası kalkınma 
dengesinin kurulması ve turizm yoluyla katkıda bulunulması 
öngörülmektedir. 

Hedefler: 

öncelikle turizm yatırımlarının yoğunlaştırılmış 
bulunduğu Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyı yörelerinde yılboyu 
turizm yapılması ve bu amaçla turizmin çeşitlendirilmesi. II. 
önceliğin ise diğer bölgere verilmesi. 

- Bu bağlamda gerek kıyı, gerek diğer bölgelerde önem 
taşıyan turizm tür ve olanakların belirlenmesi. 

- Yatırım aşamasında ise öncelikli alan veya merkezlerin 
belirlenmesi, ve bu alan ve merkezler üzerinde öncü-örnek 
uygulamalara ağırlık verilmesi. 

- İç ve Dış turizme dönük doğal ve kültürel çevresi ile 
uyumlu orta ve küçükboy turizm yatırımları ile aile 
işletmelerinin özellikle teşvik edilmesi ilke ve hedefleri 
benimsenmişt ir. 

1) Türkiye kıyı ve kıyı termal turizmine çok elverişli 
iklim koşullarına, kıyı olanaklarına ve deniz suyu 
bileşimlerine sahip bulunmaktadır. 

Bu doğal kaynak değerlere bağlı olarak öncelikle Güney 
Ege ve Batı Akdeniz kıyı bölgelerinde "Deniz Termal ve 
Sağlıklı Yaşam Merkezler i’nin" kurulması, bu bağlamda ana 
sezon dışında özellikle 3. Yaş turizmine ağırlık verilmesi ve 
Kongre turizminin teşvik edilmesi. 

2) Yat turizminde, yabancı bayraklı yatların giriş 
yapmalarının yanısıra, yerli veya yer 1i-yabancı firma 
işbirliği halinde YAT CHARTER’cı1 iğinin teşvik edilmesi, yat 
kışlama, bakım ve onarım olanaklarının artırılması. 

./. . 
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3) Doğu Karadeniz bölgesinin "Yat Charter 
Taşımacılığına" açılması ve bölgede mevcut liman ve balıkçı 
barınaklarından çok yönlü yararlanılması (Ek liste II) bu 
amaçla İstanbul üzerinden Hava ve deniz yolu taşımacılığının 
teşvik edilmesi ve desteklenmesi mümkün ve yararlı 
görülmüştür. 

4) Türkiye, Dağ ve Kış turizmi bakımından zengin kaynak 
alanlarına sahiptir. Dağcılık sporu ve Dağ turizmi bakımından 
yoğun sayılabilecek bir Dış turizm talebi, Kış sporları ve 
Kış turizmi bakımından ise yoğun bir iç turizm talebi ile 
karşı karşıya bulunmaktadır. 

a) Bu genel tesbitlerin ışığında VII. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı döneminde ayrıca Büyük Ağrı Dağı, Rize Kaçkar 
Dağı, Hakkari Cilo ve Sat dağları, Kayseri-Erciyes ve 
Niğde-Toros Aladağlar Dağ turizmi bakımından yeterli bir 
tanıtmaya konu olmalıdır. 

b) Bursa-Uludağ, Bolu-Köroğlu dağı, Kayseri-Erciyes, 
Erzurum-Pa1andöken ve Kars-Sarıkamış kayak merkezleri yeterli 
alt ve üstyapı yatırımlarına kavuşturularak KIŞ 
TURİZMi’ne açılmalıdır. Bu alanlar yaklaşık 100.000 
kayakçı/gün ve 200.000 yataklık potansiyel arz kapasitesine 
sahip bulunmaktadır. 

c) Dağ ve Kış Turizmi ile bağlantılı olarak dağ ve orman 
köylerinin bulunduğu yörelerin kalkınmasına Dağ ve Kış 
turizmi yoluyla katkıda bulunulması sağlanmalıdır. 

d) Kış turizmi ile bağlantılı olarak Batı Akdeniz, Bolu- 
Köroğlu dağı ve Doğu Karadeniz dağlık yörelerinde her ilde 
bir veya iki yayla merkezinin geliştirilmesi. 

e) özellikle dağ ve orman köyleri ile yayla 
merkezlerinin geliştirilmesinde bu yörelere özgü otantik yapı 
ve sivil mimari özelliklerin gözönüne alınması, korunması ve 
geliştirilmesi öngörülmelidir. 

5) Türkiye Sağlık turizmine elverişli zengin termal 
kaynak ve deniz termal olanaklarına sahip bulunmaktadır. 

Ekli listede (Ek-3) yer alan I. dereceden önemli otuz 
adet termal kaynak 600 litre/kişi/gün/banyo yöntemi ile 
yaklaşık 300.000, banyo/kişi/gün dolayısıyla 300.000 termal 
yatak arzı sunmaktadır. 

VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde aşağıda 
isimleri belirtilen 6-7 kaplıca merkezinin sosyal-termal 
turizm amaçlıy diğer 6-7 merkezin ise turizm amaçlı İç ve Dış 
turizm ağırlıklı olarak geliştirilmesi yararlı ve gerekli 
görülmüştür. 

./. . 
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Sosyal Amaçlı Termal Merkezler 

1- Balıkes ir-Gönen 

2- Konya-Ilgın 

3- Sivas-Sıcak Çermik 

4- Ankara-Haymana 

5- Erzurum-Pas in 1 er 

6- Van-Hasanabdal 

7- Siirt-Bi1loris veya Bingöl Kös 

Turizm Amaçlı Termal Merkezler 

1- Istanbul-Yalova 

2- Çanakkale-Kestanbol 

3- Deniz 1i-Pamukkale 

4- Muğla-Sultaniye 

5- Ankara-Seyhamamı ve Kızılcahamam 

6- Adana-Haruniye 

7- Samsun-Ladik 

6) Tüm ülke sathında avlanma eylemleri yerine "gözleme 
eylemlerinin" teşvik edilmesi ve desteklenmesi. 

Doğal çevre ve kaynak değer olarak ulusal ve 
uluslararası boyutta önem taşıyan kıyı kesimleri, göl ve 
sulak alanlar ile kara parçalarının milli park veya doğa 
koruma parkları olarak değerlendirilmesi ve tanıtımına 
öncelik verilmesi yararlı görülmüştür. 

b) Akarsu turizmi hareketlerin öncelikle Çoruh nehri 
orta çığrı ile Antalya Köprüçay üzerinde yoğunlaştırılması 
öngörülme 1idir. 

7) 2004 Yılı Dünya Olimpiyat oyunlarının İstanbul’da 
yapılması ile ilgili talep ve tanıtma sürecinin yeniden 
başlatılması, 2004 yılı Olimpiyatlarına yönelik tüm 
girişimler ve tanıtma faaliyetlerinin Turizm tanıtma 
faaliyetleri ile ilintili kılınması ve VII. Beş Yıllık 
Kalkınma Planında bu konuda bağlayıcı hüküm bulunması gerekli 
ve yararlı görülmüştür. 

./. . 
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8) Uiusal ve uluslararası Gençlik turizmi geliştirmek 
amacı ile Gençlik hostel1eri ve kampları teşvik edilmelidir. 

9) Kıyı termal, Kış ve Yayla turizminde orta ve küçük 
boy yatırımlar ile aile işletmeciliğini teşvik ve kredilerle 
desteklemek, geleneksel ve yöresel mimari özellikler içerecek 
şekilde hazırlanmış veya ödüllü yarışmalar ile elde edilmiş 
mimari proje yardımında bulunmak. 

10) İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Antalya, 
Samsun, Diyarbakır, Trabzon ve Erzurum gibi büyük şehir 
konumundaki kentlerde yaşayan halkımızın günübirlik, hafta 
sonu veya mevsimlik dinlenme ve tatil gereksinimlerini 
giderici çalışmalara önem verilerek yerel yönetimlerle 
işbirliği yapılması, mali kaynak ve proje yardımında 
bulunulması önem taşımaktadır. 

11) Özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz gibi öncelikli 
turizm yörelerinde yer alan II. Konut yapıların (yaklaşık 
500.000 yatak kapasitesi) etaplar halinde İslah edilerek İç 
ve Dış turizme dönük olarak değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

12) İç turizm hareketleri kapsamında "Sosyal turizm" 
hareketlerinin geliştirilmesi amacıyla, Emekli Sandığı, SSK 
ve Bağkur gibi Sosyal Güvenlik Kurullarının aktif veya emekli 
üyelerinin tatil gereksinmelerini karşılayacak yatırım 
türlerinin belirlenmesi ve bu konuya VII. Beş Yıllık Planda 
gönderme yapılması komisyonumuzca yararlı görülmüştür. 



EK: 1 

Dağ ve Kış Turizminde Genel Durum Tesbiti ve öneri Yatak 
Sayı 1arı: 

Turizmde aşama yapmış Fransa ve İtalya gibi Akdeniz 
ülkeleri ile Avusturya örnek alındığı zaman; Dağ ve Kış 
turizmine hizmet veren yatak sayısı toplamının genel yatak 
sayısı içinde 1/2 ile 1/4 oranında yer tuttuğu görülür. VII. 
plan döneminde Türkiye için ise 1/10 oranının esas alınması 
öner ilmektedi r. 

Genel Yatak Dağ ve Kış Turizmi 
Sayıları Yatak Sayıları 

Fransa 4.350.000 900.000 

Avusturya 1.100.000 600.000 
Türkiye 300.000 7.000 

öneri (1999) 600.000 60.000 
60.000x25= 1.500.000 kişi/yıl(*) 

Sağlık Turizmi İçin Genel Durum Tesbiti ve öneri Yatak 
Sayıları: 

Sağlık turizminde de benzer durumlar ile 
karşılaşılmaktadır. Sağlık turizminde daha yoğun bir taleple 
karşılaşıldığı halde, yine 1/10 oranı ve "25 kişi/l 
yatak/yıl" yöntemine göre yatak sayısı önerimiz aşağıda 
belirtilmiştir. 

Mevcut Yatak Sayısı: Mevcut Termal Yatak Sayısı 

300.000 8.000 

öneri Yatak Sayısı: öneri Termal Yatak Sayısı 

600.000 60.000 

60.000 yatak x 25=1.500.000 kişi/yıl 

(*) "25" rakamı; 1 yatak/25 turist/yıl olarak kabul 
ediİmiş t i r. 
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EK: II 

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE MEVCUT ÖNEMLİ LİMANLAR VE BALIKÇI 
BARINAKLARI 

I) Yat Limanı Olmaya Elverişli Limanlar ve Balıkçı 
Barınakları: 

1) Ardeşen Limanı 
2) Rize Limanı 
3) Apaklı Limanı 
4) Yomra Limanı 
5) Akçaabat Limanı 
6) Çarşıbaşı Limanı 
7) Giresun Limanı 

II) Yat Yanaşma Yeri Olmaya Elverişli Balıkçı Barınakları: 

1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

Kemalpaşa Balıkçı Barınağı 
Arhavi 
Pazar 
çaye1 i 
İyidere 
Görele 
Tirebolu ” " 
Gtilyeıl ı 
Mersin " 
Yalıköy 
Bo1 aman 

III) Yat Bakım Yeri Olmaya Elverişli Limanlar: 

1) Rize Limanı 
2) Trabzon Limanı 
3) Giresun Limanı 

Kaynak; Turizm Bakanlığı, 1992 
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Birinci Derecede önemli ve öncelikli Termal Kaynaklar 

Kaplıcanın Akım Değeri Banyo Kapasitesi 
Yeri ve Adı Litre/Sn. 600 Litre/Kişi/Gün 

Adana-HARUNİYE 25 3600 

Afyon-SANDIKLI 87 12528 
A f yon-GECEK,ÖMER 90 12960 

Amasya-TERZİKÖY 30 4320 

Ankara-SEY 20 2880 

Balıkes ir-GÖNEN 60 8640 

Bingöl-KÖS 125 18000 
Bo1u-BÜYÜKKAPLICA 20 2880 

Bursa-ARMÜTLU (x) 22 3168 
Bursa-YENİ VE KÜKÜRTLÜ 15 2160 

Çanakkale-KESTANBOL (x) 25 3600 
Denizli-PAMUKKALE 500 72000 
Diyarbakır-ÇERMİK 21 3025 
Erzurum-PASİNLER 100 14400 
Eskişehir-ÇARDAK 40 5760 
İst anbu1-YALOVA 20 2880 
İzmir-ÇEŞME (x) 50 7200 
İzmir-DOĞANBEL (x) 50 7200 
İzmir-BALÇOVA 28 4032 

Kırşehir-TERME 57 8208 
Kütahya-HERLEK 40 5760 
Küt ahya-MURATDAĞI 20 2880 

Konya-ILGIN 100 14400 
Manisa-KURŞUNLU 21 3024 
Muğla-SULTANtYE (x) 72 10368 
Nevşehir-KOZAKLI 40 5760 
Samsun-LADİK 30 4320 
Siirt-BİLLORİS 260 37440 
Sivas-S.ÇERMİK 120 17280 

Sivas-BALIKLI ÇERMİK 40 5760 
Rize-AYDER 16 2304 

Yozgat-SARIKAYA 35 5040 

2179 313766 (xx) 

(x) Deniz kıyısında yeralan kaynaklar 
(xx) Banyo/kişi/gün= Termal Yatak Kapasitesi 
NOT: Değişiklik hakkı saklıdır. 

Fiziksel ve ekonomik verilerin değişmesi halinde, 
öncelik sıralaması da değişir. 

Kaynak: ÜLKER, ismet., Sağlık Turizmi, 
Turizm Bakanlığı Yayınlan, 1988 
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ALT KOMİSYON RAPORLARI 

47 



YATIRIM, FİNANSMAN, TEŞVİK ALT KOMİSYONU RAPORU 

I- GİRİŞ 

Büyüme ihtiyacı içinde olan, özellikle de gelişen 
sektörler için yatırımlar konusu hayati önem taşır. 

Yatırımların sağlam kaynaklara dayanması ise, bizzat 
yatırımın kendisi kadar önemlidir. 

ülkemizde turizm yatırımları, kamu ve özel kesim 
tarafından gerçekleştiriİmektedir. Son yıllarda Turizm 
söktöründeki üst yapılar özel sektörlerce, alt yapılar kamu 
kesimince yapılmaktadır. 

Kamunun bir görevi de, özel kesimin ekonomik 
faaliyetlerini yürüteceği istikrarlı ortamı sağlamak, 
belirlenen öncelikler yönünde teşvik ve yönlendirmeyi 
yapmaktadır. 

Çünkü, bir yatırım için en önemli faktör, güvenirlik ve 
devanı! 11 ıkt ır . 

II- TURİZM SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

Türkiye de iktisadi politikaların daha geniş bir 
çerçevede tartışılmaya başlandığı 1960’lı yıllardan itibaren 
Turizm’in kalkınmaya katkısı ve önemi çeşitli çevrelerce 
vurgu lanmış tır. 

Ancak, Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hedeflerine ve 
gerçekleşme sonuçlarına göre, Turizm Yatırımlarına ayrılan 
pay 1980’ li yıllara kadar, toplam sabit sermaye 
yatırımlarının %07’si(binde 7) düzeyini geçememiştir. 

1982 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizm Teşvik 
Kanunu, bugün ulaşılan Turizm Endüstrisinin gelişmesinde 
belirleyici rol oynamıştır. Bu yasanın sağladığı imkan ile, 
Turizm Alan ve Merkezlerinin belirlenmesi ve bu alan-
merkezler de bulunan Kamu arazilerinin yatırımcıya tahsisi 
1982 sonrasındaki hızlı yatırım genişlemesinin en önemli 
etkenlerinden 1. olmuştur. Yatırımların hızlanmasındaki 
diğer önemli etkenler; 1985-1989 dönemi teşvik 
kararnamelerinde sektör yatırımların hibe türü teşviklerden 
en yüksek oranda yararlanma imkanının sağlanması; dış ticaret 
ve kur politikalarının libere edilmesi ve yabancı sermaye 
yatırımların teşvikidir. 
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Bu dengede, reel olarak yıllık ortalama % 20 oranında 
büyüme gösteren sektör yatırımlarının toplam sabit sermaye 
yatırımlar içindeki payı, 10 yıllık dönemde, %07 (binde yedi) 
den %4.9 seviyesine yükselmiştir. Kesimler itibariyle; özel 
Sektör Yatırımları içinde % 6’lık pay ile 4. sıraya yükselen 
Turizm Yatırımlarındaki bu gelişmenin sonucu olarak konaklama 
alt sektöründe 10 yılda 70 bin belgeli yatak kapasitesinden 
198 bin yatağa ulaşılmıştır. 

2634 sayılı Turizm Teşvik Yasasını takip eden 10 yıllık 
dönem sonunda (1983-1992) Türk Turizm’i uluslararası 
rekabette yer alan bir endüstri konumuna gelmiştir. 1992 yılı 
sonu itibariyle Türkiye’nin Dünya Turizm gelirlerinden aldığı 
pay %1.5 düzeyine ulaşmıştır. Geçen 10 yıllık dönem içinde 
turizm geliri 370 milyar dolardan (1982) 3,6 milyar dolara 
(1992); Türkiye’ye gelen turist sayısı ise 1.3 milyon kişiden 
7 milyon kişiye yükselmiştir. 

Konaklama sektöründeki bu hızlı yatırım gelişmesinin 
Turizm endüstrisinin diğer alt sektörlerini (ulaştırma, yeme- 
içme, hediyelik eşya ve eğlence) 1988 sonrasında hızlı bir 
biçimde etkileyerek diğer yatırımlarda da genişleyici bir 
etki yarattığı izlenmiştir. 

Son 10 yıllık dönemdeki bu yatırımların sonucu olarak, 
Akdeniz bölgesinde, konaklama yatırımları açısından en hızlı 
ve istikrarlı büyüme Türk Turizm Sektöründe görülmüştür. 

Dünya Turizm faaliyetleri içinde toplam faaliyetin 
%70’inin yer aldığı Akdeniz bölgesinde Türkiye’nin payındaki 
artış 1982-1992 döneminde süreklilik göstermiştir. 

önümüzdeki dönemde 2000 yılına kadar Dünya Turizm 
hareketinde yıllık ortalama büyümenin %4-4.5 düzeyinde bir 
gelişme eğilimi göstereceği tahmin edilmektedir. 

Türk Turizm Endüstrisinin yer aldığı Doğu Akdeniz 
bölgesindeki faaliyet hacminin dünya ortalamasının üzerinde 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Bu dengede, günümüzden 2000’li yıllara kadar Türk Turizm 
Endüstrisinde yıllık ortalama % 5’in üzerinde seyreden bir 
büyümenin mürıkün olduğu tahmin edilmektedir. 

Yatak sayısının belirleyici kapasitesini oluşturduğu ve 
diğer yan ve tamamlayıcı yatırımların bunun birer türevi 
olduğu gerçeğinden hareket edilerek turizm sektörünün 
gelişiminin devamını temin edici mevzuatın ve teşvik 
tedbirlerinin yeni yatırım ve hizmet dallarının gelişmesinde 
sağlayacağı şekilde düzenlenmesi için öngörülen hususlar 
raporumuzda değerlendirilmesine çalışılmıştır. 

2000 yılı tahminleri yapılırken 15 milyon turist, 9 
milyar geliri, 600.000 yatak kapasitesi verileri esas 
alınmıştır. 
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111-KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE MEVCUT YATAK KAPASİTESi , DEVAM 
EDEN YATIRIMLAR VE 7. PLAN DÖNEMİ İÇİNDEKİ BEKLENEN İLAVE 
YATAK YATIRIM TAHMİNİ 

Turizm Bakanlığı işletmeler Genel Müdürlüğünün 
verilerine göre, 1993 Haziran ayı sonu itibariyle; 
Bakanlıktan Belgeli, İşletmede 293 bin (226 bini işletme 
belgesi ile çalışan + 67 bini yatırım belgesi ile çalışan) 
yatak kapasitesi vardır. Yıl sonuna kadar 18 bin yatağın daha 
işletmeye açılacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, 1993 
sonunda işletmedeki toplam "belgeli" yatak sayısı 313.085 
olacaktır. 1993 sonu itibariyle yatırımda görünen yatak 
sayısı ise 200.483 adettir. 

Bu durumda plan dönemi sonuna kadar gerçekleştirilmesi 
öngörülen yatak sayısı kadar ve yatırım tahmini ekteki 
tabloda yeralmaktadır. 

Yat ve Marina işletmelerinin tahminlere göre; bu alt 
sektörde, belgeli 13.100 yat yatağı olduğu belgesizlerle 
birlikte ise toplam yat yatağının 30.000 olarak tahmin 
edilmektedir. 7. plan döneminde 12 bin yatağın yatırımının 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Yat bağlama yerlerinde ise mevcut 5.600 olan yat 
limanlarındaki yat bağlama imkanının, 7. plan dönemi içinde 
19.000 yeni yat bağlama imkanı yaratacak yat limanı 
yatırımlarına gerek göstereceği tahmin edilmektedir. 

Ekli tablo konaklama, yat ve yat limanı yatırım 
tahminlerine ilişkin verileri içermektedir. 

Ayrıca yakın dönemlerde eksikliği fazlaca duyulmaya 
başlayan Eğitilmiş personel ihtiyacının giderilmesi ile 
mevcut ve yeni 1. kapasitenin tanıtımı ve pazarlama 
imkanlarının geliştirilmesine yönelik yatırım tablosu daha 
geniş kapsamlı düzenlenmiştir. 

Tabloların tetkikinden de görüleceği üzere plan 
döneminde 

Konaklama tesisleri için 
Yat Yatırımları için 
Yat Bağlama yerleri için 

7.651.260.000 $ 
256.266.000 $ 

548.762.000 $ 
olmak üzere toplam yatırım ihtiyacının 8.456.248.000 $ 
olacağı bunun 4.228.124.000 $.lık kısmının özkaynak1 ardan 
(5550 ), 1.691.249.000 $.iık kısmının Teşvik Fonu Kaynaklı 
Kredilerden (5520 ); 2.536.874.400 $.lık kısmınında Banka 
Kredilerinden (5530) karşılanacağı varsayılmıştır. 
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Yatırımların işletme dönemi verimliliğini doğrudan 
etkileyen Eğitim, Altyapı ve Pazarlama gibi tamamlayıcı 
fonksiyonlar için verilmesinin zorunlu olduğuna inanılan 
yatırım kalemleri de dikkate alındığında 

Eğitim yatırımları için (XI.5) 126.843.720$ 
Altyapı yatırımları için{%2.0) 169.124.960$ 
Pazarlama faaliyetleri için(Xl.5) 126.843.720 $ 

olmak özere toplam 422.811.400 $ ilave yatırımla birlikte 
8.879.060.400 $.lık bir yatırıra hacmi ortaya çıkmaktadır. 



YILLAR 
(A) 

KONAKLAMA BELGELİ 
YATAK SAYISI 

(8) 

(*) 
YATAK 

BAŞI 
MALİYET 

(C) 

TOPLAM 
MALİYET 
(BxC):D 

ÖZKAYNAK 
(Dx.50) 

KREDİ 

TEŞVİK FONU 
KAYNAKLI KREDİ 

(Dx.20) 

BANKA 

KREDİSİ 
(Dx.30) 

1995 30.000 23.004 690.120.000 345.060.000 138.024.000 207.036.000 

1996 40.000 24.154 966.160.000 483.080.000 193.232.000 289.848.000 

1997 50.000 25.362 1.268.100.000 634.050.000 253.620.000 380.430.000 

1998 62.000 26.630 1.651.060,000 825.530.000 330.212.000 495.318.000 

1999 110.000 27.962 3.075.820.000 1.537.910.000 615.164.000 922.746.000 

TOPLAM: 292.000 7.651.260.000 3.825.630.000 1.530.252.000 2.295.378.000 

YAT YATIRIMI FİNANSMANI 

($) KREDİ 

BELGELİ YATAK TOPLAM TEŞVİK FONU BANKA 

YILLAR YATAK SAYISI MALİYETİ MALİYET ÖZKAYNAK KAYNAKLI KREDİ KREDİSİ 

(A) (8) (0 (8xC):D (Dx. 50) (Dx.20) (Dx.30) 

1995 2.000 19.181 38.362.000 19.181.000 7.672.400 11.508.600 
1996 2.300 20.140 46.322.000 23.161.000 9.264.400 13.896.600 

1997 • 2.400 21.147 50.752.800 25.376.400 10.150.560 15.225.840 

1998 2.500 22.204 55.510.000 27.755.000 11.102.000 16.653.000 

1999 2.800 23.314 65.279.200 32.639.600 13.055.840 19.583.760 

TOPLAM: 12.000 256.226.000 128.113.000 51.245.200 76.867.800 

YAT 8AÜLANA KAPASİTELİ YAT LİMANI YATIRIM FİNANSMANI 

YAT BAĞLAMA 
KAPASİTELİ YAT 
LİMAN YATIRIMI 

YILLAR (Toplam Yat Sayısı) 
(A) (B) 

($) 

YAT BAŞI 
MALİYETİ 

(0 

TOPLAM 
MALİYET 
(BxC)-D 

ÖZKAYNAK 

(Dx.50) 

KREDİ 

TEŞVİK FONU 
KAYNAKLI KREDİ 

(Dx.20) 

BANKA 
KREDİSİ 
(Dx,30) 

1995 3.000 25.950 77.850.000 38.925.000 15.570.000 23.355.000 
1996 3.800 27.248 103.542.400 51.771.200 20.708.480 31.062.720 
1997 3.900 28.610 111.579.000 55.789.500 22.315.800 33.473.700 
1998 4.000 30.040 120.160.000 60.080.000 24.032.000 36.048.000 

1999 4.300 31.542 135.630.600 67.315.300 27.126.120 40.689.180 

TOPLAM 19.000 548.762.000 274.381.000 109.752.400 164.628.600 

NOT: Yatakbaşı maliyetlerde yıllık % 5 artış öngörülmüştür. 
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yedihci 5 yiluk kalkinm puni bonbİKDE (1995-1999) 
IVRtZH SEKTÖRÖKÖH- FİNANSHAHl (Altyapı, eğitin ve pazarlana yatır «im hariç) 

YIILAR TOPLAR «ALÎYE! 
(A) 

ÖZKAYNAK- 
(8*.50) 

KREDİ 

TEŞVİK FOKU 
KAYKAKII KREDİ 

(Bx.20) 

BANKA 

KREDİSİ 
(Bx.30) 

1995 1106.332.000 403.166.000 141.266.400 241.899.600 
1996 1. .116.024.400 558.012.200 Z2J. 204.880 334.807.320 
1997 1.430.431.300 715.215.900 286.086.360 429.129.540 

1998 1.1124.730.000 913.365.000 365.346.000 548.019.000 

1999- 3.276.729.800 1.638.364.900 655.345.960 983.013.940 

TOPLAK 8.456.Z48.000 4.228.124.000 1.691.249.600 2.536.874.400 
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TURİZM SEKTÖRÜNDE EĞİTİM YATIRIMLARININ FİNANSMANI 

TOPLAN NALİYET EĞİTİN YATIRIMLARININ 

Konaklama, Yat MALİYETİ TEŞVİK FONU 
YILLAR ve Yat Limanı Topla» Maliyetin ÖZKAYNAK KAYNAKLI KREDİ 

Yatırımları % 1.5'i (* 50) (i 50) 

1995 806.332.000 12.094.980 6.047.490 6.047.490 

1996 1.116.024.400 16.740.366 9.370.183 8.370.183 

1997 1.430.431.800 21.456.477 10.728.239 10.728.239 

1998 1.826.730.000 27.400.950 13.700.475 13.700.475 

1999 3.276.729.800 49.150.947 24.575.474 24.575.474 

TOPLAN: 8.456.248.000 126.843.720 63.421.860 63.421.860 

TURİZM SEKTÖRÜNDE ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI 

TOPLAM MALİYET ALTYAPI YATIRIMLARININ 
Konaklama, Yat MALİYETİ TEŞVİK FONU 

YILLAR ve Yat Limanı Topla» Maliyetin ÖZKAYNAK KAYNAKLI KREDİ 
Yatımları \ 2’si (t 50) (i 50) 

1995 806.332.000 16.126.640 8.063.320 8.063.320 

1996 1.116.024.400 22.320.488 11.160.244 11.160.244 

1997 1.430.431.800 28.608.636 14.304.318 14.304.318 
1998 1.826.730.000 36.534.600 18.267.300 18.267.300 
1999 3.276.729.800 65.534.596 32.767.298 32.767.298 

TOPLAN: 8.456.248.000 169.124.960 84.562.480 84.562.480 

TURİZM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA TEŞVİKLERİ 

TOPLAM MALİYET PAZARLAMA FAALİYETLERİNE 

Konaklasa, Yat DEVLETÇE AYRILACAK 
YILLAR ve Yat Limana KAYNAK 

Yatımları. Topla» Maliyetin t 1.5’i 

1995 806.332.000 12.094.980 
1996 1.116.024.400 16.740.366 

1997 1.430.431.800 21.456.477 

1998 1.826.730.000 27.400.950 

1999 3.276.729.800 49.150.947 

TOPLAM: 8.456.248.000 126.843.720 
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YEDİNCİ 5 YIIUK KAI.KIKHA PIA8I DÖNENİNDE (1995-1999) 
TURİZH SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANI (Altyapı, eğitil ve pazarlaıa yatımları dahil) 

YILLAR 
TOPLAR KALİYET 

Altyapı ve 
Eğitil dahil 

ölKAYRAK 
Altyapı ve Eğitil dahil 

KREDİ 

TEŞVİK FONU 
KAYNAKLI KREDİ 

BANKA 
KREDİSİ 

1995 814.553.620 417.276.810 187.472.190 241.899.600 
1996 1.155.085.254 577.542.627 259.475.673 334.807.320 
1997 1.480.496.913 740.248.457 332.575.394 429.129.540 
1998 1.890.665.550 945.332.775 424.714.725 548.019.000 
1999 3.391.415.343 1.695.707.672 761.839.679 983.018.940 

TOPLAN: 8.752.2L6.680 4.376.10a.340 1.966.077.660 2.536.874.400 

■T 
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IV- YATIRIM TEŞVİKLERİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER 

1- Yatırım belgelerinde yeralan teşviklerin tamamı 
uygulanmalı, süre uzatmaları kısıtlayıcı süreler (inşaat 
yasakları, bürokraside beklemeler kredi tahsisinde gecikmeler 
gibi) dikkate alınarak verilmelidir. 

2- Teşvik işlemleri kolaylaştın imalıdır. 

3- Teşvik kapsamındaki, krediler ve ödemesiz devrelerin 
ödeme süreleri uzatılmalıdır. 

4- Sektöre ayrılan finans kaynakları artırılmalı, 
zamanında ödemelere, düşük faiz ve öncelikli türlerde hibe 
gibi ek imkanlar sağlanmalıdır. 

5- Büyük Paket Projeleri geliştirilmeli ve teşvik 
veri İme 1idir. 

6- Teşviklerin sürekliliği sağlanmalıdır. 

7- Vergi, resim, harç istisnaların ihracat sayılan 
hizmet ve faaliyetlerle uyumlu hale getirilmelidir. 

8- Mevcut teşviklerin modernizasyon ve yenileme 
yatırımları da teşvik kapsamına alınmalıdır. 

9- Altyapı yatırımları teşvik kapsamına alınmalıdır. 

10- Eğitim, tanıtma, pazarlama, gibi işletme dönemine 
ait faaliyetler de teşvik kapsamına alınmalıdır. 

11- Turizm sektörüne hizmet verecek Bankacılık hizmeti 
güçlendirilmelidir. 

12- Dış pazarlarda Seyahat Acentaları, Sivil Havacılık 
Şirketleri, Bankaların bir araya gelmesi suretiyle Tur 
Operatörlüğü yapacak kuruluşların gelişmesi teşvik 
edilmelidir. 

13- İleri teknoloji destekli tanıtma ve pazarlama 
faaliyetlerine yönelik yatırım ve teknolojilerin kurulması 
desteklenme 1idir. 

14- Turizmin benimsenmesini ve gelir dağılımının 
yaygınlaşmasını sağlayacak turizm türleri ile bunların 
yapıldığı yörelerdeki küçük ve orta ölçekli teşebbüslerle 
ferdi katkıların oluşmasını sağlayacak teşvik tedbirleri 
getirilmelidir. 

15- Hizmet ve destek yatırımları teşvik kapsamına 
alınmalıdır.(İşletme Şirket1eri vb.) 
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Komisyonumuza TURSAB, TYD, Yatçılık Sektörü, gibi 
kuruluşlar ve komisyon üyeleri tarafından gönderilen 
raporların birer örnekleride ekte yer almaktadır. 

Turizm alanında beklenenlerin sağlanması, bu sahadaki 
yatırımların artmasına, yatırımların gerçekleşmesi de finans 
kaynakların yeterli ve zamanında tahsis edilerek teşvik 
özelliğini kaybetmemelerine bağlı bulunmaktadır. 

Yatırımların ve işletmelerin finansmanını doğrudan 
etkileyen teşvik uygulamaları müteşebbis, idare ve bankalar 
arasındaki koordinasyonun derecesi ile yakından ilgili 
bulunmaktadır. 

İŞLETMECİLİK ALT KOMİSYONU RAPORU 

A. GİRİŞ 

Seyahat etmek, dinlenmek, eğlenmek, spor yapmak ve 
kültürlerini genişletmek insanların vazgeçilmez beşeri 
istekleridir. Bu istek turizm olayının yaratıcı unsurudur. 
İnsanların çalışma saatlerini azaltarak kendilerine ayıracak 
zamanı arttırma çabaları, ulaşım araçlarındaki gelişmeler, 
turizm olayının sürekli gelişeceğinin ifadesidir. 

Turizm günümüzdeki bu anlamanı II. Dünya Savaşından 
sonra kazanmaya başlamış, devamlı artan bir eğri izlemiştir. 
Bugün dünya ticaretinde, petrolden sonra ikinci sırayı turizm 
işgal eder. Nitekim, 1980 yılında yılda 285 milyon kişi dünya 
turizmine katılırken, 1990 yılında bu rakam 425 milyona 
çıkmıştır. Artış oranı on yılda % 49’dur. 

Dünyada dış turizm gelirleri 1980 yılında 102 milyar 
dolar iken, bu değer 1990 yılında 230 milyar dolar olmuştur. 
Artış oranı on yılda % 125’tir. Bunlara bir de iç turizmden 
sağlanan diğer gelirleri eklersek, dünyada turizmin doğurduğu 
ticaret hacmi 2,5 trilyon dolara ulaşır. 

Başka bir ifadeyle, bugün dünya safi hasılasının % 55’i 
turizm kökenli gelirlerden oluşmaktadır. Turizm sektöründe 
çalışan eleman sayısı 112 milyon kişidir, yani çalışan her 15 
kişiden bir kişi turizm sektöründe istihdam edilmektedir. 

Turizmin önemini ve dünyadaki boyutlarını bu şekilde 
ortaya koyduktan sonra, VII. beş yıllık kalkınma planında yer 
alması gereken turizm hedeflerini daha net bir şekilde 
belirleyebilmek için, Türk turizminde eriştiğimiz değerleri, 
tam üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Topluluğuna dahil 
ülkelerle, özellikle aynı denizi paylaştığımız, aynı tarihsel 
ve kültürel değerlere sahip olduğumuz Akdeniz ülkeleri ile 
mukayese etmekte fayda vardır. 
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1991 yılında yaşanan Körfez Krizi ve 1993 yılında 
karşılaşılan terör olaylarının ülkemiz turizminde son üç 
yılda doğurduğu dalgalanmalar yüzünden yanıltıcı bilgiler 
edinmemek için bu karşılaştırmaları, kararlı bir durum 
gösteren 1990 yılı değerleri üzerinden yapacağız. 

1990 yılında Avrupa Topluluğu ülkelerine gelen yabancı 
turist sayısı 81 milyon kişidir. Bunun % 50’si yani 41 milyon 
kişi İspanya, İtalya ve Yunanistan’a gitmiştir. Aynı yıl 
Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı ile 5 370 000 kişidir. 

1989 yılında Avrupa Topluluğu ülkelerinde gerçekleşen 
yabancı turist gecelemesi 478 580 000 gecelemedir. Bu 
gecelemeden yukarıda adı geçen üç Akdeniz ülkesinin aldığı 
pay 204 114 000 ’dir, oranı % 43’tür. Aynı yıl Türkiye’deki 
yabancı turist gecelemesi 11 865 000 olabilmiştir. 

Aynı tarihte turist başına düşen geceleme sayısı 
ortalaması ise; 

İspanya’da 
Yunanistan’da 
İtalya’da 
Türkiye’de 

6,48 geceleme 
5,25 
4,57 
2,21 " dir. 

Yine 1989 yılında Avrupa topluluğuna dahil ülkelerin dış 
turizm gelirleri 88,7 milyar dolara ulaşmış, bu gelirlerin % 
37’,si yani 32,4 milyar doları gene bu üç Akdeniz ülkesinde 
yapılmıştır. Türkiye’nin dış turizm gelirleri ise 1989 
yılında 2,5 milyar dolar, 1990 yılında 3,2 milyar dolardır. 

i spanya’da 
Yunanistan’da 
1talya’da 
Türkiye’de 

Bu mukayeseleri daha fazla uzatmadan sonucu toparlarsak; 
görülür ki, Avrupa Topluluğu ülkelerinin turizm pastasından 
bu üç ülke takriben % 40 oranında pay alırken, gerek doğal, 
gerek tarihsel değerlerle bu üç ülkeden hiç te aşağı kalmayan 
Türkiye’nin payına turizm gelirlerinde % 3,6, yabancı turist 
gecelemesinde % 2,5 pay düşmektedir. 

n gayr 
er den; 

% 9,4 
% 7,3 
% 4,5 
% 3,2’ 
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Bu rakamlar aldığımız yolu küçümsemek için değil; yolun 
neresinde olduğumuzu belirleyebilmek ve ufkumuzun boyutlarını 
görebilmek için verilmiştir. Unutmayalım ki, IV. beş yıllık 
plan dönemi başlangıcında, "Turizm Teşvik Çerçeve 
Kararnamesi" ile bu işe ilk defa soyunurken, 58 242 turizm 
işletme belgeli yatak, 653 088 yabancı turist, 1 405 311 
turist gecelemesi ve 381 milyon dolar turizm gelirine 
sahiptik. V. ve VI. beş yıllık kalkınma planları döneminde bu 
yarışta gösterdiğimiz performans ve ilerleme hızı ise bütün 
Avrupa Topluluğu ülkelerinin çok üzerinde ve birinci 
sıradadır. 

örneğin, yıllık yabancı turisti girişinde Türkiye’de 10 
yılda 5 katı artış olmuş ve sadece 1988/1987 yılında % 28 
artış hızına erişilmiştir. Dünya Turizm Teşkilatı ve O.E.C.D. 
raporlarına göre bu artış hızı ile Türkiye birinci sırada yer 
almaktadır. Bizi ikinci sırada takip eden İrlanda’da bu oran 
% 11,9’dur. Diğer bütün AT ülkelerinde % 5’in altında, hatta 
bir kısmında gerileme eğilimindedir. Yunanistan’da bu oran - 
%1,8’e, İtalya’da -%1,6’ya, Ispanya’da -%11,4’e düşmüştür. 

Yine 1989/1988 yılları arasında, konaklama kapasitesi 
artış oranında Türkiye %22,6 artış hızı ile birinci olmuştur. 
O tarihlerde ikinci olan Finlandiya’nın artış oranı %9,7’dir. 
Diğer . bütün Avrupa ülkelerindeki artış oranı %6’nm 
altındadır. Bunlar Türkiye’nin turizm kapasitesinin yüksek ve 
başarabilme şansının fazla olduğunu gösteren sevindirici 
rakamlardır. 

IV. beş yıllık Kalkınma Planının bitiminden bugüne 
kadar 9 yılda dış turizm gelirlerimiz takriben 9 kat 
katlanmış; 1988 yılından itibaren bu gelirlerin toplam 
ihracattaki payı %20’nin altında olmamıştır. 1990 yılından 
beri ise (1991 Körfez Krizi hariç) bu oran %25 dolayındadır. 
Turizm gelirlerinin sadece %7’si direkt veya dolaylı ithalat 
yoluyla yurt dışına gitmekte, %93’lük kısmı ise cari işlemler 
fazlası yaratmaktadır. Bu haliyle 1988 yılından beri turizmin 
Türk’ekonomisinin dış ödemeler dengesindeki olumlu katkıları 
tartışılmaz boyuttadır. 

Turizm gelirlerinin bir diğer özelliği de, kendisine mal 
ve hizmet veren veya üretilen turizm ürünlerini kullanan 
diğer yurt içi sektörlerde doğurduğu iş hacmidir. Turizm bu 
şekilde 33 sektörü etkilemekte, turizmdeki 1000 birimlik bir 
talep bu sektörlerde 924 birimlik bir talep doğurmaktadır. 
Bunu parasal olarak ifade edersek, 1992 yılında iç ve dış 
turizmde takriben 4,5 milyar dolarlık bir talep yaratıldığına 
göre, o sene turizmin Türk ekonomisinde yarattığı iş hacmi 
8,66 milyar dolardır. 

./. . 

59 



Turizmin çalışma hayatına ve devletin vergi kazancına 
etkilerini de bir örnekle belirtirsek, 1990 yılında turizm 
belgeli konaklama tesislerinde yatırım veya işletme 
aşamasında 127 720 kişi çalışmış, bunlara toplam o günkü kur 
değeri üzerinden 1,13 milylar dolar ücret ödenmiştir. 
İşçilere ödenen 1,13 milyar doların %64’ü yani 723 milyon 
doları SSK primi, stopaj ve ücret vergisi olarak devlete geri 
dönmüştür. Aynı yıl ödenen net dolaylı vergiler ise 377 
milyon dolardır. O halde kurumlar vergisi hariç turizm 
sektörü 1990 yılında devlete 1,1 milyar dolar tutarında vergi 
ve SSK primi ödemiştir. 

Bütün bu değerlerden çıkartacağımız bir sonuç vardır. 
Türkiye’nin' Akdeniz ülkeleri arasında turizm potansiyeli 
yüksektir. Son iki beş yıllık plan döneminde hızlı 
ilerlemeler kaydetmiştir. Bu hızlı ilerleme şüphesiz 1985 
yılı ve onu takip eden beş yıl içerisinde turizmin 
"kalkınmada özel önem taşıyan sektör" kapsamına alınması ve 
hibe teşvik primi gibi maddi teşvik araçlarının devreye itici 
güç olarak sokulması sayesinde olmuştur. Sektör kendisine 
tanınan bu imkanları iyi kullanmış; Türk ekonomisine 
fevkalade ekonomik katkılar sağlamıştır. Gayri safi milli 
hasıladaki payını %1’den %3’e; döviz gelirlerindeki payını 
%5’den %3’e, ihracaat gelirlerindeki payını %25’e 
yükseltmişt ir. 

Turizmin kendisine verilen teşviklerle ekonomiye 
sağladığı katkıları daha iyi görebilmek için, gene aynı dönem 
içinde hiç bir teşvikin esirgenmediği ihracat sektörü ile 
karş11 aş tıralım. 

1986-1990 yılları arasında ihracata 3167 milyon dolar, 
turizmi ise toplam 422 milyon dolar maddi teşvik verilmiştir. 
Bu teşviklerle turizmde 10566 milyon dolar, ihracatta 53896 
milyon dolar döviz geliri sağlanmıştır. Yani turizme verilen 
her 1 dolar teşvik 25 dolar döviz geliri getirirken, ihracata 
verilen her 1 dolar sadece 17 dolar döviz getirmiştir. 

Döviz gelirinin ortalama yıllık artış hızı turizmde 
%38,9, ihracatta %12,6’dır. 1986-1990 yılları arasında beş 
yıllık periyotta toplam artış turizmde %239,5, ihracatta 
%71,8’dir. Yani beş yılda turizmde verilen teşvik ihracatın 
1/7,5 iken sağladığı gelir ihracatın 1/5’i, teşvik edilen 1 
dolar başına döviz getirisi ihracatın 1,5 katı; döviz 
gelirinin artış oranı ihracatın 3,3 katıdır. üstelik 
ihracatın bu getirilerini devam ettirebilmesi için her yıl 
belli bir düzeyde teşvik edilmesi gerekirken; turizme yönelik 
teşviklerin getirisinin, turizm yatırımının ekonomik ömrü 
boyunca sürdüğünü de unutmamak gerekir. Bu müsbet verilerine 
rağmen turizm teşviklerinin son yıllarda zaman zaman tartışma 
ve tenkit konusu olması; her yıl değiştirilen teşvik 
kararları ile budanmaya çalışılması kaderin bir cilvesidir. 
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Başından beri yapılan karşılaştırmaların, verilen 
değerlerin, ulaşılan yorumların bize verdiği mesaj şudur: 
Turizm, Türk ekonomisinin vazgeçilmez temel taşlarından 
biridir. Bugün dış ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe 
çare arayan devletimizin çizeceği stratejinin ağırlığını 
teşvik etmelidir. Halen dünya turizminden %1,3, Akdeniz 
ülkelerine düşen paydan %7 ,8 hisse alıyoruz. Önümüzdeki VII 
beş yıllık kalkınma planı döneminde bu hisseyi iki misline 
çıkarmak hedef alınmalıdır. 

Komisyonumuz bu ana ilkeden hareketle, sektörün 4 ana 
biriminin ayrı ayrı problemlerini ele almış, hedefe ulaşmak 
için gerekli çözüm yollarını araştırmış ve önermiştir. 

B. KONAKLAMA SEKTÖRÜ VE SORUNLARI 

1. YATAK SAYISI 

1.1. Mevcut Durum ve Plan Hedefleri 

1993 yılında faaliyet gösteren konaklama tesislerinin 
toplam yatak kapasitesi: 

Turizm işletmesi belgeli tesislerde =231.822 
Turizm yatırım belgesi ile çalışan tesislerde = 65.789 

Toplam 297.611 

Bunlara ayrıca Belediye Belgesi ile faaliyet gösteren 
tesislerdeki yatakları da eklemek gerekir. Kesin bir 
envanteri olmamakla beraber bu tesislerde de standart dışı 
ancak Turizm Bakanlığı disiplinine girebilecek ve dışarıda 
pazarlanabilecek nitelikte 187.000 yatak bulunduğunu kabul 
edebi liriz. 

Bu durumda toplam yatak sayısı 484.611 olarak 
düşünülebilir. 1990 yılında 219.000 turizm belgeli yatağımız 
vardı ve 5.389.308 yabancı turist gelmiş ve 3.225 milyon 
dolar turizm geliri elde edilmişti. 

Bu değerler: 

turizm belgeli yatak başına 25 turist 
turist başına 598 dolar etmektedir. 

1992 yılında tahminen 282.000 turizm belgeli yatağa 
erişmiş; 7.076.096 yabancı turist gelmiş ve 3.639 milyon 
dolar döviz bırakmıştı. Bu değerler de: 

. turizm belgeli yatak başına 25 turist, 
. turist başına 514 dolar etmektedir. 
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Bu değerleri baz alırsak 1993 yılında yaşanan terör 
olaylarının menfi etkisi olmasaydı, mevcut yatak kapasitesi 
ile takriben; 

. 7.440.000 yabancı turist, 
4.130 milyon dolar turizm geliri elde etmemiz 

gerekirdi. 

VII. beş yıllık kalkınma planı sonunda bu rakamları 
ikiye katlamak hedef alındığına göre, ulaşılması hedef alınan 
değerler; 

Turist sayısı 
Turizm geliri 
Büyüme hızı 
Turizm belgeli yatak sayısı 

= 15.000.000 

= 9.000 milyon dolar 
= % 12 
= 600.000 olmalıdır. 

Belediye belgeli yataklarda da aynı oranda bir artış 
olacağı düşünülürse toplam yatak sayısı 900.000’e erişebilir. 

1.2. Yatak Sayısında Hedefe Ulaşma İmkanı 

a. 1993 yılında 297.611 turizm belgeli yatak faaliyet 
hal indedir. 

b. Toplam 126.695 yatak ise inşa halinde olup inşaat 
seviyesi ve takribi tamamlanabileceği yıllar şöyledir: 

% 90’dan fazlası tamamlanmış 
% 70-%90’ı tamamlanmış 
% 40-%70’i tamamlanmış 
% 40’ın altında tamamlanmış 

Toplam 

c. Bu durumda yeni yapılması 
yatak sayısı 175.694 olmaktadır. 

3.255 yatak 1994’de biter 
17.065 yatak 1994’de biter 
35.148 yatak 1994 ve 1995’te 
71.227 yatak 1995 ve 1996’da 

126.695 yatak 

gereken turizm belgeli 

d. İnşa halindeki yataklardan %40’ın üzerinde yapılmış 
olanların yarısı ile, daha yukarı seviyede tamamlanmış 
olanların hepsi 1994 yılında bitirilerek hizmete sokulabilir. 
Bunun sağlanabilmesi için yarım kalmış tesislere verilmesi 
planlanan kredilerin zamanında ödenmesine işlerlik 
kazandırılması şarttır. Halen bu mekanizmanın istenen süratte 
işlediği iddia edilemez. Bu sağlandığı takdirde VI. beş 
yıllık plan sonunda 340.000 turizm belgeli yatak işletmede 
bulunur ve belediye belgelilerle beraber toplam yatak sayısı 

geçer. 
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e. Bu durumda VII. beş yıllık plan dönemi sonunda yani 
2000 yılı başlangıcında erişilmesi hedef alınan 600.000 
turizm belgeli yatağa ulaşmak için bu plan döneminde 
yapılacak turizm belgeli yatak sayısı 260.000 yatak eder. Bu 
değere % 12 yıllık büyüme hızı ile erişilebilir. 

1986-1990 yılında büyüme hızımızın % 13’ün üzerinde 
olduğu düşünülürse, % 12’nin erişilmeyecek bir artış oranı 
olmadığı görülür. Ancak unutmayalım ki o dönemde turizm 
yatırımları, yukarıda da izah edildiği gibi teşvik tedbirleri 
ve hibe kredilerle büyük çapta destekleniyordu. Aynı desteği 
veya benzerini VII. beş yıllık kalkınma planı döneminde de 
sağlamak şarttır. Bu konuya yatırımların finansman bölümünde 
ayrıca değinilecektir. 

f. Bu durumda işletme veya yatırım belgesi ile 
faaliyette bulunan turizm belgeli konaklama tesislerinin 
yıllık yatak kapasitesi şöyle olur: 

1993 yıl ı = 297.611 turizm belgeli yatak VI . plan dönemi 
1994 yılı = 340.000 tt tt II VI . p 1 an dönemi 
1995 yıl ı = 380.000 t» »t tt VII . plan dönemi 
1996 yılı = 430.000 İt İt tt VII . plan dönemi 
1997 yılı = 480.000 t» tt tt VII . plan dönemi 
1998 yılı = 540.000 tt tt tt VII . plan dönemi 
1999 yılı = 600.000 tt ff tt 

VII . plan dönemi 

2. YATIRIMLARIN FİNANSMANI 

Turizm yatırımları, geri dönüşü uzun vadeli, 
sermaye/hasıla oranı yüksek; siyasal, sosyal, doğal ve 
ekonomik olaylara çok duyarlı, dolayısıyla da girişimciler 
için fazla cazip olmayan riskli yatırımlardır, öte yandan 
bizim gibi ülkelerde ülke ekonomisine sağladığı faydalar da 
tartışılmaz bir gerçektir. 

Bu özellikleri nedeniyle, turizmde başarılı ülkelerde, 
turizm yatırımları hükümetler tarafından özendirilmekte, 
bilhassa yatırımlara hibe, faiz ve vergi sübvansiyonları gibi 
nakdi teşvik araçları vazgeçilmez şekilde uygulanmaktadır, 
örneğin; Ispanya’da, turizm yatırımlarına, yatırımların 
ortalama % 35’i düzeyine ulaşan hükümet sübvansiyonları 
verilmekte; bunun yanı sıra sektöre yönelik kredilerde faiz 
oranlarında indirim ve kredi geri ödemelerinde 12 yılı kadar 
uzanan vade tanınmaktadır. Yunanistan’da ise % 35’in altına 
inmeyen özkaynak limitleri üzerindeki turizm yatırımlarında, 
% 15-45 arasında değişen hibe türü teşvik öngörülmekte; 
ayrıca faiz oranlarında % 50’ye kadar indirim yapılmaktadır. 
2,5 milyar drahmiye kadar olan yatırımlara devletin 
karşılıksız sermaye katılımı ve % 40 ile % 100 arasında 
değişen yatır indirimi gibi diğer maddi teşvikler de 
uygulanmaktad . ./.. 
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Hibe türü teşviklerin en ileri boyutta izlediği örnek 
ise Portekiz’dedir. Portekiz’deki teşvik sistemi içinde, 
yatırım tutarı 1,6 milyon doları geçen turizm yatırımlarına 
toplam yatırımın % 60’ı düzeyinde hibe türü nakdi teşvik 
verilmektedir. Yatırımlarda aranan öz kaynak oranı ise % 25- 
30’dur. Ayrıca maximum 1,1 milyon dolar tutarındaki 
yatırımlara da yatırımın %75’ine kadar olan kısmının 
finansmanında kullanılacak krediler için büyük faiz 
kolaylıkları sağlanmaktadır, özet olarak, Avrupa topluluğunun 
Akdenizli turizm ülkeleri, hibe şeklindeki teşvik araçlarını 
ulusal ekonomide kullanırken, topluluk kaynaklarından da 
kredi ve teşvik imkanı sağlamaktadır. 

Türkiye’ye gelince, turizm yatırımlarının teşviki için 
1980’ li yılların başında hazırlanan genel çerçeveye ilişkin 
düzenleme, 1982 yılında turizm teşvik kanunu ile yaşama 
geçirilmiş; 2634 sayılı Yasa ile bir yandan turizm bölgeleri, 
turizm alanları ve turizm merkezlerinin saptanması ve 
geliştirilmesi ile alt yapıya ağırlık verilirken, bir yandan 
da turizm yatırım ve işletmelerinin teşvik edilmesine ilişkin 
hükümler getirilmiştir. 2634 sayılı yasanın getirdiği 
teşvikler kamu arazilerinin 49 yıllığına tahsisli ve turizm 
geliştirme fonundan düşük faizli kredi verilmesinden ibaret 
kalmıştır. Bu teşvikler 1983-1985 döneminde, sektördeki 
yatırım eğilimi üzerinde fazla etkili olmamıştır. Nitekim 
turizm belgeli yatak sayısı 1980 yılında 56.000’den 1984 yılı 
sonunda sadece 68.300’e çıkabilmiştir. 

Turizm sektörünün 1985 yılı program dönemi ile birlikte 
"kalkınmada özel önem taşıyan sektör" kapsamına alınması, 
1986 yılının ikinci yarısından itibaren de özellikle hibe 
türü teşviklerle desteklenmesi sonucu 1986-1992 döneminde 
turizm yatırımlarının hızla arttığı gözlenmiştir. 1984 
yılının 68.300 işletme belgeli yatağı 1992 yılında 219.900’e 
yükselmiştir. Bu dönemde kaynak kullanımı destekleme primi 
adıyla verilen hibe türü bu teşvik, toplam yatırımın % 13’ü 
dolayındadır. Yukarıda verdiğimiz örneklerle 
karşılaştırıldığında ne kadar düşük kaldığı açıkça 
görülmesine rağmen; o dönemdeki turizm yatırımlarına 
kazandırdığı ivme büyük olmuştur. 

1992 yılından itibaren K.K.D.P. sistemi kaldırılmış, fon 
kaynaklı kredi (FKK) uygulamasına geçilmiştir. İki yılı 
ödemesiz beş yıl vadeli bu kredi her şeyden önce bu kısa 
vadesi nedeniyle turizm yatırımlarının realitesine aykırıdır. 
Ayrıca ödemesiz dönemde % 10 faiz, takip eden 3 yılda %30 
faiz uygulanacağı belirtilmesine rağmen, bürokrasi 
formaliteleri ve kaynak yetersizliği nedeniyle sistem 
işlememekte; yatırımcı Türkiye Kalkınma Bankası’nm 
LTPR+%3,91 (Long Term Prime Landing Rate) yaklaşık % 10 
faizli japon yeni kredisine mahkum edilmektedir. Japon 
yeninin kur farkı % 85-90 arasında olduğuna göre, kredi 
maliyeti % 100’ü bulmaktadır. Bu yeni uygulamanın faturası 
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meydandadır. 1992 yılının 219.900 olan işletme belgeli yatağı 
1993 yılında ancak 231.822’ye ulaşabilmiştir. Bu rakamın 
içerisinde eski teşviklerle yapımına başlanmış yatırımlar da 
vardır. 

Sonuç olarak, halen uygulanan nakdi teşvikler, turizm 
yatırımlarının yapımını özendirmeye yetmez. Ağır faiz yükü 
altında ezilen, finans zorlukları içerisinde bunalan 
turizmin, yatırım açısından, bu plan döneminde hedef 
aldığımız % 12 büyüme hızına erişmesi beklenemez. 

VII. beş yıllık kalkınma planında hedef aldığımız 
600.000 turizm işletme belgeli yatağa erişmek istiyorsak, 
turizm sektörü yatırımlarının özelliklerine uygun koşullarda, 
Akdeniz ülkelerindeki uygulamalara benzer hibe türü nakdi 
teşviklerle teşvik edilmesi şarttır. 

1985-1990 döneminde başarı ile yaşanmış deneyim 
göstermiştir ki, turizm projelerinde en az % 20 tutarında 
hibe türü nakdi teşviklere ihtiyaç vardır. 

önerdiğimiz finans model it 

% 40 özkaynak 
% 40 uygun faizli 10-12 yıl vadeli kredi 
% 20 hibe türü nakdi teşviktir. 

Alınacak % 40 kredinin yurt dışı kredi şartlarına uygun 
Libor faizle kullandırılması, 3 yılı ödemesiz 10-12 yıl 
vadeli olması şarttır.. Yatırımcının ihtiyacı olan bu krediyi, 
devletin destek ve garantisine sahip olduğu takdirde, dünya 
orta ve uzun vadeli para piyasalarından kendisinin daha kolay 
bulabileceği kanısındayız. 

Eğer hibe türü nakdi teşvik uygulaması getirilemezse, 
ikinci alternatif olarak, 

% 50 özkaynak 
% 50 faiz sübvansiyonu sağlanmış kredi düşünülebilir. 

Bu krediye sağlanacak faiz sübvansiyonu; 

Yatırım döneminde % 100 

İşletme döneminde % 50 olmalıdır. 
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3. YILLARA GÖRE BEKLENEN TURİST SAYISI VE DÖVİZ GELİRİ 

Yıl Turist Sayısı Turizm Gel ir i{mi İyon dolar) 

1994 8.500.000 4.726 
1995 9.500.000 5.282 
1996 10.750.000 5.977 
1997 12.000.000 6.672 
1998 13.500.000 7.506 
1999 15.000.000 8.340 

Döviz gelirinin hesabında beher yabancı turistin 
bırakacağı döviz miktarı 556 dolar olarak kabul edilmiştir. 
Bu değer; 

1990 yılı turist başına döviz geliri = 598 
1992 yılı turist başına döviz geliri = 514 doların 
ortalamasıdır. 

Turistin ülkemizde kalış süresini 2,37 gecelemeden (1992 
yılı değeri) diğer Akdeniz ülkelerinin seviyesine 
yaklaştırabiIdiğiraiz anda, şüphesiz turist başına döviz 
gelirimiz artacaktır. örneğin 1990 yılındaki gibi 598 
dolar/turist değerini gerçekleştirebi1irsek plan dönemi 
sonunda ulaşılması hedef alman 9.000 milyon dolar turizm 
geliri gerçekleşir. 

O halde, turist başına geceleme sayısını arttırmak, plan 
döneminin bir diğer hedefi olmalıdır. Golf, casino, eğlence, 
yat, gezi gibi turizm çeşitlerine verilen önem bu sayıyı 
arttırmakta etken olur. 

Toplam turizm geliri, 

6 yılda = 38.503 milyon dolar, 
VII. plan döneminde = 33.777 milyon dolara erişir. 

4. YILLARA GÖRE EKONOMİYE KATKI (milyon değer olarak) 

Diğer 
Sektörlerde 

Yıl Döviz Geliri Yarattığı Talep Vergi Tahsilatı Top 1am 

1994 4.726 4.367 1.178 10.271 
1995 5.282 4.881 1.316 11.479 
1996 5.977 5.523 1.439 12.989 
1997 6.672 6. 165 1 .663 14.500 
1998 7.506 6.936 1 .870 16.312 
1999 8.340 7.706 2.078 18.124 

Toplam38.503 35 .578 9.594 83.675 
VII. Plan 
Dönemi33 777 31.211 8.416 73.404 
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5. MEVCUT TESİSLERİN REHABİLİTASYONU 

a. Yatırım safhasında KKDP’lerinin zamanında ödenmeyişi 
nedeniyle tesislerin ağır şartlarla krediler, 

b. Kalkınma Bankası’ndan yüksek faizle kullanılan yen ve 
dolar kredilerinin ağır maliyeti, 

c. Sektörün geri ödeme şartlarına uygun olmayan 7 yıl 
vadeli kredilerin yarattığı ödeme güçlükleri, 

d. Körfez krizi esnasında yaşanan buhran yüzünden 
ödenemeyen ana para ve faizlerin (Fibor+%3,5) gibi para 
piyasasında rastlanmayan bir faiz ortalaması ile ertelemenin 
yarattığı finans güçlükleri nedeniyle, 

Halen işletme safhasında bulunan şirketlerin büyük bir 
kısmı, mali sorunlar içerisindedir. 1991 yılından beri hala 
bir çözüme kavuşturulamayan bu sorunlar, özellikle 1993 
yılında yaşandığı gibi anormal pazar şartlarında, yatırımcı 
üzerinde panik yaratıyor, borcunu ödeyebilmek umuduyla büyük 
indirimler pahasına müşteri teminine çalışılıyor. İndirilen 
fiyatların ertesi sene yükse İt i lebi İme zorluğunu gözönüne 
alırsak ne denli bir döviz kaybı ile karşı karşıya kalındığı 
kolayca görülür. O halde, bu şekilde ödeme güçlüğüne düşmüş 
tesislere bir rehabilitasyon uygulanması herşeyden önce, 
hedef alınan döviz gelirlerinin sağlanabilmesi için 
zaruridir. 

6. MEVCUT TESİSLERİN MODERNİZASYONU 

Konaklama tesisleri zaman içerisinde yıpranan 
tesislerdir. Pazar paylarını kaybetmemeleri için 
standartlarını korumak, günün değişen şartlarına ayak 
uydurmak zorundadır. Bu mecburiyet özellikle tesisler beş 
yaşlarını doldurduktan sonra kendisini daha fazla 
hissettirir. Toplam yatırım maliyetinin % 25-30 oranında 
modernizasyon ve yenileme masrafı kaçınılmaz olur. Bu yüzden 
5 yılını doldurmuş tesislere bu gaye için kullanılmak üzere 
modernizasyon ve yenileme teşviki verilmelidir. Bunun mali 
portresi VII. beş yıllık plan döneminde; 

1994 yılında 200 mi İyon dolar 
1995 219 ft ft 

1996 225 f» ft 

1997 169 W »t 

1998 106 rt ft 

1999 256 n ft 

Toplam 1. 175 mi iyon dolar 

VII.Plan Dönemi 975 mi İyon dolar 
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7. YAPILACAK KONAKLAMA TESİSLERİNİN TOPLAM YATIRIMI 

Yat irim Rehabi1itasyon Modernizasyon Top 1am 
Yıl Milyon Dolar Milyon Dolar Milyon Dolar Mi İyon 

1994 500 250 200 950 

1995 725 - 219 944 

1996 1.020 - 225 1.245 

1997 1.250 - 169 1.419 
1998 1.500 - 106 1 .606 

1999 1 .500 - 256 1 .756 

Toplam 6.495 250 1 . 175 7.920 

VII.Plan 
Dönemi 5.995 - 975 6.950 

Görülüyor ki 1994-2000 yılları arasında 6 yılda toplam 
7.920 milyon dolar yatırım yapılacak, bu yatırımla 38.503 
milyon dolar döviz geliri elde edilecek, 83.675 milyon dolar 
ekonomiye katkı sağlanacaktır. VII. plan döneminde ise 5 
yılda toplam 6.950 milyon dolar yatırım yapılacak, 33.777 
milyon dolar turizm geliri elde edilecek, ekonomiye 73.404 
milyon dolar katkı sağlanacaktır. 

8. TANITMA, PAZARLAMA 

VII. kalkınma planı sonunda 15 milyon turisti hedefleyen 
bir. ülkede tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin özel olarak 
ele alınması, plan dönemi süresince bir program ve bütçeye 
bağlanması şarttır. Bunun için yıllık turizm gelirinin 
takriben % 2’sine eşit bir fonun tanıtmaya tahsisi; bu fonun 
% 50’sinin devlet tarafından karşılanması, bakiye % 50’sinin 
sektörün bütün kurumlarından belli kistelyumlara göre 
toplanmasını mecburi kılan yasal düzenlemelerin yapılması 
zaruridir. Yaratılan bu fon, özel sektör ağırlıklı bir vakıf 
veya kuruluşun emrine verilmeli, tam profesyonel bir 
çalışmayla bölgesel tanıtıma ağırlık verilmelidir. 

9. PERSONEL İHTİYACI 

Mevcut turizm işletme belgeli tesislerin sınıflarına 
göre dağılımı şöyledir: 

4 ve 5 yıldızlı oteller 
3 yıldızlı oteller 
2 ve 1 yıldızlı öteler 
Tatil köyleri 
Kampingler 
Pans iyon 1ar 
Apart otel, motel, v.s. 

% 26 
% 22 

% 27 
% 15 
% 3 

% 3 
% 4 
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Bu dağılıma göre ortalama 2,5 yatak için 1 personele 
ihtiyaç duyulur. Bu hesaba göre plan hedefine ulaşıldığında 
240.000 turizm personeline ihtiyaç olacaktır. Mevcut yatak 
kapasitesine göre halen 120.000 personelimizin olması ve VII. 
kalkınma planı süresince yeni 120.000 personelin 
yetiştirilmesi gerekir. 

Halen sahip olduğumuz personel potansiyeli, bu 
potansiye 1 İden hareketle plan hedefine ulaşabilmek için 
yapılacak eğitim çalışmaları ayrı bir alt komitenin inceleme 
konusu olduğundan burada daha fazla detaya girilmeyecektir. 

10. KIVI KANUNU İLE İLİŞKİLER 

Dünya turizm pastasından aldığımız payı arttırmaya 
çalışırken, vitrinimizi süsleyecek en güzel malımız sahip 
olduğumuz tarihsel değerler ile, hiçbir Akdeniz ülkesinin 
rekabet edemeyeceği henüz kirlenmemiş denizimiz ve 
sahi 1lerimizdir. Nitekim 1985 yılında başlatılan turizm 
hamlesinde dayanağımızı bu zenginlikler teşkil etmiş; halen 
sahip olduğumuz turizm belgeli yatağın %62’si Ege ve Akdeniz 
bölgesinde toplanmıştır. 

VII. beş yıllık plan döneminde diğer turizm çeşitlerine 
eğilsek de, gene de yatırımların ağırlığını tarihsel 
yörelerle bu sahiller teşkil edecektir. Bu yüzden sahip 
olduğumuz bu potansiyeli hem koruyacak, hem de turizmin 
istifadesine sunacak düzenlemeleri daha açıklıkla yapmak 
mecbur iyetindeyi z. 

Üzülerek belirtelim ki 1980 * 1 i yıllarda turizm teşvik 
yasasını ve çeşitli teşvik tedbirlerini getirmemize rağmen ne 
04.04.1990 tarihli ve onu değiştiren 01.07.1992 tarihli kıyı 
kanununda, ne de bu kanunla ilgili çıkartılan yönetmeliklerde 
turizme ayrılmış belirgin hiçbir düzenleme yoktur. Hatta, 
2634 sayılı turizm teşvik yasasına göre yayınlanan turizm 
yatırım ve işletmelerinin niteliklerine ilişkin 
yönetmeliklerde kıyılardaki turizm işletmelerinde bulunması 
öngörülen tesis ve teçhizatlar ile mevcut kıyı yasası ve 
yönetmeliği aykırılık içindedir. Mahalli idarelerin ve 
çeşitli kamu birimlerinin turizm teşvik yasası ile çelişkili 
tefsir ve uygulamalarına rast lanıİmaktadır. 

örneğin; 

a. Kıyılarda bulunan turizm işletmelerinin plaj 
tesislerinde duş, soyunma kabinleri, su sporlarına ait 
araçların muhafazası için mahaller, güneşlenme yerleri ve 
teçhizatı bulundurma mecburiyeti varken; kıyı yasası ve 
yönetmeliğine göre kıyı kenar çizgisi ile kıyı şeridi 
arasında yer alması zaruri bu tesislere müsaade edilmemekte, 
mahalli idareler tarafından büyük ecri misil cezalarına konu 
oİmaktadır. 
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b. Gene aynı şekilde bu gibi tesislerin deniz sporları 
için denize iskele yapmaları ecri misil konusudur. Hatta son 
bir yazı ile su kayağının sahilden 200 m. uzakta yaptırılma 
mecburiyeti getirilmiştir. 

c. Turistik tesislerin önlerini yeşillendirmeleri, güzel 
ve temiz bir görünüm kazandırmaları kaçınılmaz bir zaruret 
iken geçmişte çizilmiş kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan, 
turistik tesislerle bağdaşmayacak görünümdeki toprak 
alanların bu gaye ile yeşillendirilmesi de gene yasaya aykırı 
sayılmaktadır. 

d. Yeni kıyı kanununda kıyı kenar çizgisinden içeriye 
doğru 50 m.lik kısım yöre halkının günübirlik eğlence ve 
dinlenme gereksinimlerine ayrılmaktadır. Bu durumda turistik 
tesislerin önünde en az 50 m. derinliğinde bir piknik şeridi 
oluşturulmaktadır. Fertleri sosyal, kültürel ve ekonomik 
yönden büyük farklılıklar gösteren ülkemizde bu manzara 
yabancı turist ile bağdaşmayacaktır. 

e. Gene kıyı yönetmeliğinin ilgili maddesinde, sahil 
şeridinde de (yani kenar çizgisinden 100 m. içeriye kadar 
olan kısmında) tümüyle duvar, çit, parmaklık vb. 
yapılamayacağı hükme bağlanmaktadır. Oysa ki bu kısım 
tesislerin tapulu arazisidir ve 50-100 m.lik kısmı turistik 
tesislerin kullanımına verilmiştir. Bu durumda tesisin 
emniyetini, düzen ve temizliğini kısaca işletmesini sağlamak 
imkansızdır. 

Bu ve buna benzer örnekleri sıralamak mümkündür. Sonuç 
olarak, kıyıdaki belgeli turistik tesisler, faaliyetlerinin 
özellikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün 
olmayan iş kolları arasına alınmalı, bu tesislere, turistin 
emniyeti, huzuru, rahatı ve istifadesi için, kıyı yasasında 
bazı ayrıcalıklar tanınmalıdır. 

Bu istek kıyıların betonlaşması anlamına gelmemelidir. 
Türkiye’ye hiçbir katkısı olmayan ikincil konutlara, turizm 
sektörü olarak daima karşıyız. VII. plan döneminde de 
şüphesiz karşı olmaya devam edeceğiz. Sahildeki yapılaşma, 
kıyılardaki yoğunluk, doğanın korunması, denizin temizliği 
gibi konularda ödün verilmesini elbette düşünmüyoruz. Ancak 
turizm yapacak ve turizm gelirlerimizi arttıracaksak, 
turistin, denizden, kumsaldan, güneşten yararlanmak için 
geldiğini, huzur içerisinde ve azami şekilde bunlardan 
istifade imkanının verilmesi gerçeğini de belirtmek 
İst iyoruz. 
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11. KURUMSAL YAPILAŞMA 

Bir turistik yatırım projesinin geliştirilmesinde; 
sektörün kalkınmada öncelikli sektörler arasında yer 
almasına, turizm teşvik yasası ve diğer çeşitli teşvikler ile 
desteklenmesine rağmen, gerek yatırım, gerek işletme 
safhasında mülki idareler, belediyeler, Orman Bakanlığı ve 
Orman Bölge Müdürlükleri, Milli Emlak Müdürlüğü, Ulaştırma 
Bakanlığı, Çevre Bakanlığı v.s. gibi çeşitli bakanlık ve kamu 
daireleri ile ayrı ayrı temas etmek icap etmekte, bu 
kurumların zaman zaman turizm teşvik yasası veya birbirleri 
ile çelişkili yorum ve kararları ile karşılaşılmaktadır. Bu 
durum tıkanıklıklara ve zaman kayıplarına neden olmaktadır. 

Turizmde başarılı olmuş ülkelerde gelişmeyi sağlamakla 
görevlendirilmiş kamu kurumlan genellikle tek bir üst yapı 
kuruluşuna bağlı olarak çalışmaktadır. Böylece organizasyone1 
sistem bütünlüğü sağlanmakta, koordinasyon ve karar yetkisi 
ile sorunlara hızlı ve zaman kaybetmeden çözüm bulunmaktadır. 

Hedeflenen değerlere kısa zamanda ulaşabilmek için bizde 
de böyle bir uygulamaya gidilmesi, Turizm Bakanlığı’nm bu 
koordinasyonu sağlayacak, bu yönde yetkili kılınacak bir yapı 
ve organizasyona dönüştürülmesi, bu konuda yasal 
düzenlemelerin yapılması gereklidir. Bu arada sektör 
kuruluşlarının da yasal düzeye kavuşturulması lüzumludur. 

12. SINIFLANDIRMA 

a- Yukarıda belirtildiği gibi 4-5 yıldızlı oteller, 
halen mevcudun % 26’sma erişmekte fakat bu otellerin çoğu 
sahip olduğu yıldızın gereği fiyatlarla sat 11 anlamaktadır . 
Doğal olarak da sundukları hizmet 4-5 yıldızlı otelin hizmet 
seviyesine erişememektedir. Bu durum ileride şikayet 
yaratacak ve yurtdışında Türkiye’deki tesisler için standart 
kargaşasına sebep olabilecek boyutlara ulaşabilecektir. 

Halen tesislerde fiziki kriterlere göre yıldız 
verilmektedir. Oysa turizm herşeyden önce bir hizmet 
sektörüdür. 5 yıldızlı otelde 5 yıldızlı otel servisi 
vermediğiniz müddetçe fiziki değerleri ne olursa olsun bu 
oteli dışarıda 5 yıldız kategorisinde sunamazsınız. O halde 
yıldızlamada fiziki kriterlerin yanısıra hizmet kalitesine 
büyük oranda yer verilmelidir. 

Ayrıca tesislerin yapımında ve teşvik 1 endirilmesinde 
yöre ve gayeye uygun sınıfın seçilmesine dikkat edilmelidir. 
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b- Halen 187.000’i dışarıda pazarlanabilecek nitelikte 
olmak üzere 291.000 yatak belediye belgesi ile faaliyet 
göstermekte ve Turizm Bakanlığı bakanlık belgeli olmadığı 
için bu tesisleri denetleyememektedir. Bu durum bir denetim 
kargaşası yaratmaktadır. Dışarıda pazarlanabilecek nitelikte 
olmasına rağmen Turizm Bakanlığı standartlarının bazı 
noktalarına uymadığı için Bakanlık işletme belgesi verilmeyen 
bu 187.000 yatağın da getirilecek bazı kriterlerle turizm 
işletme belgesine bağlanması ve bundan sonra Turizm 
Bakanlığından belge almadan hiçbir turistik tesisin 
açılmasına izin verilmemeni bu kargaşanın ortadan 
kaldırılabilmesi için lüzumludur. 

13. TURİZMİN İHRACAT TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMASI 

İhracat gelirimizin % 25’inden fazla döviz getirmesine 
rağmen, turizm gelirleri hizmet geliri kabul edilmekte, 
ihracata tanınan teşviklerden yararlandırılmamaktadır. 

Mesela: 

a- İhracatçıya tanınan KDV iadesi, turizmde yoktur. 
Turizm sektörünün de bu haktan yararlandırılması, yurt dışına 
yaptığı, bedelini döviz olarak getirdiği satışlardan KDV 
iadesi alması pazardaki rekabet gücümüzü arttıracaktır. Ortak 
pazar ülkelerinin pazar içi turizm gelirlerini arttırahiİmek 
için birbirlerine verdikleri destek yanında bu kaçınılmaz bir 
ihtiyaçtır. Bu sağlanamadığı takdirde yurt dışına yapılan 
turizm satışlarında, ortak pazar ülkelerindeki en düşük KDV 
oranının uygulanması sistemine gidilmelidir. 

b- Ayrıca ihracatçıya, işletme ihtiyacı için, yaptığı 
ihracatın % 5’i oranında gümrükten ve fondan muaf mal ithal 
etme hakkı tanınmaktadır. Yabancı müşteriye kendi 
alışkanlıklarını ve damak zevkini aynen vermek: mecburiyetinde 
olan turizm sektörü için de bu hakkın tanınması adil bir 
karar olacaktır. 

14. YENİDEN DEĞERLENDİRME VE YATIRIM İNDİRİMİ 

a- Evvelce de belirtildiği gibi turizm yatırımları 
yatırım/hasıla oranı yüksek yatırımlar olduğu gibi ilk üç yıl 
kâr etmeyen işletmelerdir. Bu özelliği nedeniyle, yüksek 
enflasyon karşısında yatırım indirimine esas matrah zaman 
içerisinde kaybolup gitmekte, turizm yatırımcısı yatırım 
indiriminden beklenen nemayı alamamaktadır. Bu nedenle 
yeniden değerlendirme ile yükselen tesis değeri yatırım 
indirimi matrahında esas olmalıdır. 
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b- Kamu arazilerinin tahsisi suretiyle yapılan turistik 
tesislerde binalar yeniden değerlendirmeye tabi 
tutulamamakta, bu da zaman içerisinde tesislerin gerçek 
değerini düşük göstermektedir. Sermaye piyasasına ve halka 
açılmayı esas alan hükümet politikası yanında bu husus 
turizmci için büyük bir dezavantaj doğurmaktadır. Bu 
dezavantajı ortadan kaldıracak düzenlemelere gidilmelidir. 

C. SEYAHAT ACENTALARI RAPORU 

2000’li yılların turizm endüstrisini planladığımız 
bugünlerde Türkiye’de turizmin ulaşmış olduğu seviye, son 
yıllardaki gelişme trendi, yapacağımız çalışmalarda bizleri 
olumlu yönde etkilemektedir. 

Turizm endüstrisi gelişmeye devam edecektir, bu gelişme 
Türkiye’de Dünya ve Avrupadan çok daha hızlı olacaktır. Bu 
endüstrinin ithalat bağımlılığının son derece düşük olması, 
uluslararası rekabete açık olması plan döneminde Avrupa 
Topluluğu ile entegre olacak Türkiye’nin doğru strateji 
tesbiti, kaynaklarının dikkatli tahsisi ve kalıcı bir turizm 
politikası ile ülke kalkınmasına yardımcı olacağı bir 
gerçekt ir. 

Seyahat Acentaları uzmanlaştıkları konular itibariyle 
turizm endüstrisinin en önemli sektörlerinden biridir. 

Bunlar: 

A- Bilet satış acentaları, 
Yerel hizmet veren incoming acentalar, 
Yöresel turlar düzenleyen acentalar, 
Toplantı ve kongre düzenleyen acentalar, 
İş seyahatleri düzenleyen acentalar, 
İş promosyonu amaçlı turlar düzenleyen incentive 
acentalar, 
Tur operatörlerinin seyahat paketlerini satan 
perakendeci retail acentalar 

gibi tek tip işte uzmanlaşan Uzman Seyahat Acentaları. 

B- Birkaç işi birden yürüten Büyük Seyahat Acentaları 
C- Çeşitli ülkelere paket turlar üreten Tur Operatörleri 
olarak faaliyet göstermektedirler. 

Bakanlığın verilerine göre Türkiye’de Seyahat 
Acentalarinin sayısal gelişimi 1987 yılında 652 iken 1993 de 
1593’e varmıştır. Bu hızlı gelişme ile beraber sektörün 
problemleri de artmıştır. Ana hatları ile vereceğimiz 
konularda plan döneminde gerekli politikaların üretilmesi ile 
seyahat acentalarının ülke turizminin kalkınmasında 
üzerlerine düşen görevi başarı ile yapacağı kanısındayız. 
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1- Seyahat acentalarımn uluslararası rezervasyon 
ağlarına bağlanmaları, bilgisayar teknolojisi kullanmaları 
üzerlerine düşen görevi başarı ile yerine getirebilmeleri 
için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla bilgisayar 
teknolojisi kullanmaları teşvik edilmelidir. 

Seyahat acentaları Covia, Reuters, Start(Amadeus), 
Worldspan gibi rezervsayon sistemlerine bağlantılarında döviz 
üzerinden kira ödemekle beraber, bu sistemlere ait dar kurum 
stopajını da ödedikleri için maliyetleri artmaktadır. Bu 
kiraların destekleme prim kapsamına alınması ve vergi 
muafiyeti getirilmesi lüzumludur. 

Ayrıca bilgisayar yatırımları için teşvik ve kredi 
veri İme 1idir. 

2- Seyahat acentalarımn kurumlaşması, özkaynak 
oranlarının plan dahilinde arttırılması strateji olarak kabul 
ve teşvik edilmelidir. Belli bir konuda uzmanlaşan küçük 
seyahat acentalarımn büyümesi, belli ölçeklere ulaşması 
hedef alınmalıdır. 

3- Turizm sektörünün devletin garantisi altında yurtdışı 
finans kaynaklarından kendi kredisini sağlaması ana ilke 
olmakla beraber yurtdışından kredi sağlayamayacak küçük 
ölçekli acentalara hizmet verecek kaynakları, sorumlulukları 
ve idaresi tam tanımlanmış bir banka veya finans kurumu 
kurulması gerekmektedir. Bu kuruluş bu gibi acentaların 
ihtiyacı olan özkaynak ve kredilerin temini, leasing yolu ile 
otomasyon yatırımlarının finanse edilmesi, yurtdışı 
alacakların factor edilmesi, batak müşteriler için bilgi 
tutulması gibi görevleri üstleneceği gibi devletin garantisi 
altında sektörün alacağı krediler için düşük faizli teminat 
mektupları da verir. 

4- 1993 yılında yaşanan terör olayları yabancı tur 
operatörlerine bağımlı olmanın ne denli ağır faturalar 
yarattığım ortaya koymuştur. 

Yatak sayısını ve turizm gelirlerini ikiye katlamayı 
planlarken tur operatörlüğü müessesine ciddi olarak eğilmek, 
yurtdışında Türk tur operatörlerinin kurulmasını özendirmek 
ana hedef olmalıdır. 

Büyük seyahat acentaları yurtdışında şirket satınalarak 
veya şirket kurarak, o pazarda şirket ağlarına girerek, 
çeşitli bölgelerde toptancı acenta olarak pazarlama yaparak, 
katalog ve broşür bastırarak, charter işleri yaparak, gerekli 
garantileri vererek Türkiye’ye yolcu gönderme işini 
hızlandırmalıdır. 
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Yabancı devlet tur operatörlerinin köşebaşlarını 
tuttuğu, kendileri için faydalı politikalar ürettiği bir 
pazarda barınmak ve büyümek kolay değildir. Zaman içinde 
kendi ülkesini pazarlamak isteyen bir acentanm yurtdışı 
faaliyeti için bugün herhangi bir teşvik mevcut değildir. 
Sermayesini cebinden koyup o ülkeye gittiği gibi yaptığı 
pazarlama, bastığı broşür, ödediği masrafların hiçbiri için 
destek yoktur. 

Bu nedenlerle yurtdışı tur operatörlerine özendirici 
teşvikler getirilmeli, destek verilmelidir. 

Bu destek: 

a- Tur operatörlerinin yatırımlarında yatırım indirimi 
sağlanması 

b- Charter firmaları ile işbirliğinde garantör olunması 
ve belli ölçülerde sübvansiyon getirilmesi 

c- Yurtdışındaki tur operatörü Türkiye’deki bir turizm 
firmasının kuruluşu ise yurtdışındaki pazarda tutunurken 
yaptığı masraflardan dolayı ortaya çıkan zararlarını 
Türkiye’deki karından mahsup edebilmesini sağlamak şeklinde 
ol ab i lir. 

5- özellikle büyük şehirlerde kongre merkezleri yapımı 
süratle teşvik edilmeli ve altyapı yatırımlarının devlet 
tarafından gerçekleştirildiği, işletmeciliğinin özel sektör 
tarafından yapıldığı bir model kurulmalıdır. 

6- Seyahat acentaları personelinin eğitimine özel önem 
verilmeli ve şirket bünyelerinde bu tip projeleri uygulayan 
acentalar teşvik edilmelidir. 

7- Tarihsel ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz Türk 
Cumhuriyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında turizmin 
teşvik edilmesi, o yöre halkının Türkiye’yi görme, gezme ve 
tanıma imkanının yaratılması sosyal bir görev olduğu gibi 
uzun vadede ekonomik işbir1iklerine de vesile olacaktır. 

Mesafenin uzunluğu ve yol masraflarının fazlalığı bu 
turistik işbirliğinin doğmasında şimdilik engel teşkil 
etmektedir. O nedenle belli kıstaslar dahilinde bu ülkeler 

ile yapılacak turist alış-verişinde ulaşım sübvansiyonları 
tanınması düşünülmelidir. 
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D. DENİZ TURİZMİ RAPORU 

DENİZ SEKTÖRÜ ALT BÖLÜMLERİ VE HAL-İ HAZIRDAKİ DURUMU 

Limanlar, çekek yerleri, yanaşma yerleri, tamir bakım 
istasyonları gibi deniz sektörü ana yapı tesisleri ile yat 
imalatı, yat işletmeciliği ve yabancı bayraklı yatların 
işletme temsilciliği gibi konuların bir arada bulunduğu 
birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak görebileceğimiz bu 
çalışma sektöründe, yatırını bittikten ve işletme safhasına 
geçildikten sonra, ağır yatırım finans maliyetleri 
dolayısıyla işletmecilik neredeyse imkansız hale gelmektedir. 
Bir taraftan hedeflenen yatırım teşvikleri, yat 
işletmeciliğinde dünya piyasalarında çekiciliğini ve 
pazarlama önceliğini maalesef kaybetmiş bulunan mürettebatlı 
yat imalatına yönelmiştir. Diğer taraftan teşvik olunan 
mürettebatsız yat ithali uzun vadeli bir çerçeve içerisinde 
öngörülmektedir (5 yıl değişme yasağı). 3 yıldan daha yaşlı 
teknelerin satış zorluğu nedeniyle işbu teknelerin yapım ve 
işletmeleri, teşvik olunsalar dahi pazarlanmaları müşkül hale 
gelmektedir. 

Bunlara bağlı olarak tamir ve bakım işletmeciliği ise 
sermayesi ve yatırım teşviki hemen hemen hiç olmadığından 
dolayı devamlı olarak yabancı uyruklu kişi ve kuruluşların 
tekelinde kalmaktadır. Yat limanlarının ve çekek yerlerinin 
rantabıl olarak işletilebilmesi için gerekli işletme 
sermayesinin ağır bir yatırım yükünden yeni kalkmış bir 
sermayedar topluluğundan beklenmesi olanaksızdır. Burada kamu 
kuruluşları niteliğinde bulunan devlet mülkiyetindeki yat 
limanları işbu konuya dahil olunmamıştır. Yeni kurulucak veya 
kurulması planlanacak yat limanlarının yatırım safhasında 
turizm sektörünün alt yapısı olduğunu ve bu şekilde 
değerlendirilmeleri gerektiğini unutmamak gerekir. Büyük bir 
oranda ülkemizin karakteristik özelliği olan yatırımcı ile 
işletmecinin aynı kişi veya kuruluş olması göz önünde 
bulundurulur ise, bu gibi projelerde temin olunacak iç ve dış 
menşeli kredilerin muhakkak işletme sermayesini havi olmasına 
dikkat etmek gerekir. 

Netice olarak, evvelce işaret ettiğimiz devlet 
garantisinde olmak kayıt ve şartı ile yabancı menşeli finans 
kurumundan sermayedarın bizzat kendisi tarafından kredisini 
temin etme olanaklarının sağlanması, projenin muhakkak bir 
bütün olarak ele alınması ve yatırımı bir an evvel işletme 
safhasına sokabilmek için idari düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir. 
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Şöyle ki: 

1- ALT YAPI DÜZENLEMELER! 

Yukarıda anılan sabit ye değişmez turizm yatırımlarının 
ülke ekonomisinde ve dolaylı olarak çevresel ve hatta sosyal 
tesir sahalarında düzenleyici bir kontrol mekanizmasına 
ihtiyacı olduğu ortadadır. Turizm Bakanlığımızın makro 
düzeyde hazırlanacak ve bilahare nokta detaylarına inilmesi 
gereken bir proje ve planlama çalışmasını sonunda orta ve 
uzun vadede yapılması gereken ile yapılabilecek yatırım 
sınırlarının çok iyi belirlendiği bir teklif ile karar 
merciine sunması gerekmektedir. Bu konuda böyle bir makro 
projenin gerçekleşebilme fizibilitesinin özel ve kamusal 
olarak finanse edilebilecek bölümlerinin tara tesbiti ve 
bunlara göre hedef seçilmesi gerekmektedir. Karayolları, 
limanlar, elektrokomünikasyon, su ve kanalizasyon gibi asgari 
ihtiyaçların? nokta detaylarında gerçekleşmesi düşünülen 
sabit yatırım projelerinden evvel harekete geçirilmesi 
elzemdir. 

Altyapı yatırımlarının devlet imkan ve desteği ile, 
böylesine bir planlama çerçevesinde özel sektörün 
özendirilmesi gözönünde bulundurularak, gerekli bölge ve 
yerlerde biran evvel realize edilebilmesi gerekmektedir. 
Devlet bünyesi içerisinde bu yatırımların hızlı olarak 
gerçekleşmesinde ön şart muhakkak ki idari reformdan 
geçmektedir. Bilindiği üzere Ulaştırma Bakanlığı Yatırımlar 
Genel Müdürlüğü tarafından yüklenilen bu ağır görev, yeterli 
bütçe imkanı tahsis olonamadığından, son 5 yıl içerisinde 
zayıf kalmış, hatta gerekli ihtiyaca cevap veremez durumda 
bulunmaktadır. Temennimiz; devletçe bu göreve memur edilmiş 
bulunan Ulaştırma Bakanlığımızın idari olarak yatırımlar 
konusunda adeta yarı özerklik verilerek dış merkezlerde bu 
konu hakkında resen kredi arayabilir, bulabilir ve bu konuda 
taşıyacağı devlet güvencesi ile sektörümüze yardımcı olabilir 
bir hüviyete bürünmeğidir; gene idari olarak işbu Ulaştırma 
Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünün yukarıda anılan 
altyapı inşaası için ayrı bir bölüm tesis etmesidir. Aksi 
takdirde tüm yurt sathına yayılmış bir hizmet mecburiyeti bu 
çalışmaları son derece yavaş bir oluşuma sokacaktır. Burada 
aranılan diğer altyapı yatırımlarının durdurulması değil; 
bilakis bu gibi yatırımların devletin öngöreceği hız ve 
büyüklükte devam etmesiyle beraber serbest döviz imkanını 
arttırıcı ve gene bu gibi yatırımlara yardımcı olabilecek 
turizm sektörünü hızlandırmasıdır. 
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2- TESİS PROJE VE PLANLAMASI 

Kısa ve orta vadeli planlamaların deniz turizmi 
sektöründe de makro düzeyde hazırlanmakta bulunan Turizm 
Bakanlığımız Turizm Makro Planı mucibince sektöre tatbikinin 
sağlanması gerekmektedir. Bu planlamanın tesbiti ve onayından 
sonra seçilecek hedeflerin maliyetinin kesin olarak tesbiti 
seçilecek model oranları dahilinde yapılmalıdır. Şöyle ki; 

a. Kısa Vadeli Planlama 

Kısa vadeli projeksiyon içerisinde hal-i hazırda yatırım 
safhasında bulunan deniz sektörü yapı ve vasıtalarının 
maliyet bedel toplamlarının dış kaynaklı kredi ile 
sağlanmasının imkansız olduğu ortadadır» Bu noktada çözüm 
konaklama tesisleri yarım kalmış yatırımlarının tamamlanması 
için verilen fon kaynaklı ve ucuz maliyetli kredinin deniz 
sektörü için de ivedilikle harekete geçirilmesi ile 
mümkündür» Burada önerilmiş olan çözüm kanımızca doğru ve 
başlamış yatırımları bitirtici bir karakter arz etmektedir» 

b. Orta Vadeli Planlama 

Orta vadeli planlama çerçevesinde ülkemizin 2000 yılma 
turizm gelirlerindeki artışla girmesini destekleyecek bir 
sistemin oluşturulması için konaklama sektöründe öngörülen 
300.000 yataklık ilave kapasite ile deniz sektöründe 
öngörülen 10.000 yat bağlama kapasitesi hedef kabul 
edilmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için deniz sektöründe de 
konaklama sektörü için önerdiğimiz gibi kuruluşların kendi 
finans ihtiyaçlarını dış piyasadan kendi fizibilitelerine 
dayanarak kendilerinin temin etmeleri; ancak bu konuda 
devletin garantör olarak teminat mektubu olanaklarını 
seferber etmesi, ayrıca % 20 hibe kredi sübvansiyonuna 
gidilmesi gerekmektedir. 

3- AMİR KANUNLAR VE DİĞER YÜRÜTME ESASLARI 

ülkemizde turizm faaliyetlerini teşvik edecek ve 
düzenleyecek sadece 2 adet yasa vardır. Bunlar 2634 sayılı 
Turizm Teşvik Kanunu ile 1618 sayılı Seyahat Acentaları 
Birliği Kanunu’dur. Ancak turizmde bütün alt sektörleri 
düzenlemek yerine katı bir şekilde kontrol etmeye çalışan, 
teşvik etmek yerine kösteklemeye çalışan, birçoğu 1930’lardan 
kalmış yasalar ile yürütülen Maliye, İçişleri, Gümrük, 
Bayındırlık, Sağlık gibi konularda sadece yasa getiren bir 
zihniyet hakimdir. Bu konuda; müdir bakanlıkların kamu 
görevlileri bu gibi yasalara uydukları takdirde turizmi 
baltaladıklarını bilmelerine rağmen bu mevzuata uymadıkları 
takdirde memurin kanunu çerçevesinde haklarında kanuni 
takibat açılabileceğinden çekindikleri için adeta görev 
yapamaz bir duruma gelmişlerdir. ./.. 
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Bu durum çeşitli kamu birimleri ile münasebeti en fazla 
olan deniz sektöründe daha fazla hissedilmektedir. 

Netice olarak; bütün saymış olduğumuz bu kamu 
kuruluşlarının vazife ve selahiyet kanunlarının teker teker 
elden geçirilmesi veya daha kolay ve hızlı bir çözüm olarak 
yukarıda sıralamış olduğumuz turizm faaliyetlerinin tamamını 
bünyesinde barındıran ve bu faaliyetleri düzenleyen bir 
turizm kanununun hazırlanarak yürürlüğe girmesinde büyük 
fayda vardır. Ancak bu mevzuat ve yasal değişiklik 
yapılabildikten sonradır ki raporda evvelce işaret edildiği 
gibi turizm ile ilgili kamu birimlerinin tek bir üst yapı 
kuruşuluna bağlı olarak çalışmalarını sağlayacak bir 
organizasyona gidilmesi bu kuruluşun; örneğin Turizm 
Bakanlığının bu yönde koordinasyon ve karar yetkisine sahip 
kılınması gerekmektedir. 

E. YEME-İÇME, EĞLENCE, CASİNO, ALIŞVERİŞ SEKTÖRÜ RAPORU 

Ülkemize gelen yabancı turistlerin turizm sektörüne ve 
dolayısıyla ülke ekonomisine kazandırdıkları döviz 
gelirlerini maksimuma çıkaran alışveriş, yeme-içme, casino 
alt sektörü son yıllarda büyük bir dinamizm içine girmiş ve 
çağdaş tesisler yaratma yolunda hızlı adımlarla 
i 1erleraişlerdir. 

Körfez krizinin etkisi ile turizmin diğer dallarında 
görülen olumsuz gelişmeler bu sektöre de yansımış, ancak 1992 
ve 1993 yıllarında sektör hızlı bir toparlanma içine 
girmiştir. 

özellikle OECD ülkelerinden gelen turistlerin en az 
konaklama ünitelerine ödedikleri bedel kadar alışveriş ve 
otel dışı yeme-içme tesislerinde harcama yaptıkları 
gözlenmektedir. Sadece alışveriş sektöründe 1992 yılında OECD 
ülke turistlerinden turizm gelirleri haricinde 500 M$ 
civarında bir hasılat elde edildiği tahmin edilmektedir. 

Son yıllarda daha istikrarlı bir çalışma ortamına giren 
casino işletmeciliğinin ülkemize çektiği özel grupların 
sektörün döviz girişlerine pozitif katkısı olmuştur, 
özellikle İsrail’den yurdumuza gelen turistlerin artışında bu 
sektör önemli bir unsurdur ve İsrail pazarı bu sayede Türkiye 
turizmine kazandırılmıştır. 
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Çağdaş dekorasyon ve pozitif işletmecilik anlayışı ile 
Avrupa’da ismini duyurmaya başlayan bu sektör ülkemiz 
turizmine katkılarının dışında vergi ve fon ödemeleri ile 
kamuya da önemli bir gelir sağlamaktadır. 1993 yılında bu 
sektörde tahahkuk eden vergi ve SSDF meblağı bugüne kadar 45 
M$ a ulaşmış ve ayrıca Turizm Bakanlığının da 9 M$ ı aşan 
katkı temin etmiştir. Bu katkının bugüne kadar yarısı 
yurtdışı tanıtım fuarlarında kullanılmıştır. Yeni 
düzenlemelerle bu katkıların iki misline çıkacağı 
beklenmektedir. 

Casino sektörünün ülke ekonomisine makro katkılarının 

yanısıra işletmeler bazında önemli özellikleri vardır: 

1- Kiracısı oldukları işletmeye ödedikleri kira yoluyla 
hem karlılık açısından hem de nakit akış açısından büyük 
katkıları vardır. 

2- Günümüzde sadece oyun oynamak amacı ile çeşitli 
ülkelere seyahat eden büyük bir turist toplululğu oluşmuştur 
ve bunlar gittikleri otellere hareket ve gelir 
getirmektedirler. 

3- Casinolar sektörde sık sık meydana geldiği gözlenen 
krizler dönemlerinde de işletmeler için adeta bir dengeleyici 
unsur olmaktadırlar. Aksi halde iş azlığından sabit 
giderlerini ve işçiliğini karşılayamayıp kapanma noktasına 
gelecek olan birçok işletme casino gelirleri sayesinde kriz 
at tatmaktadırlar. 

4- Bu faydaların yanısıra casinoların devlet 
denetiminden uzak bırakılmasının toplumda çeşitli sosyal 
yaralar açabileceği bir gerçektir. Bu gerçekten hareket eden 
Turizm Bakanlığı bu hakkı sadece 500 yataklı 5 yıldızlı 
oteller ile 1 nci sınıf tatil köylerine vererek ve sadece 
yönetmelikte belirtilen 6 ilde toplayarak ve giriş-çıkışları 
kart sistemine bağlayarak belli bir disiplin altına almıştır. 

Alışveriş, yeme-içme, casino alt sektörünün Türkiyede 
tatil yapma alternatifini daha cazip hale getiren özelliği 
vardır. Bu yönü ile yurtdışından gelen ve içeride oluşan 
turizm gelirlerini ve dolayısıyla katma değerini arttırıcı üç 
direkt etkisi vardır: 

1- Gelen turist sayısının artması, 
2- Ortalama geceleme sayısının artması, 
3- Kişi/gün başına ortalama harcama miktarının artması. 
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TEDBİR VE ÖNERİLER 

Önümüzdeki 5 yıllık plan döneminde bu alt sektörlerle 
ilgili alınması gereken tedbir ve uygulanmasında yarar 
görülen öneriler şunlardır: 

YEME-İÇME-EĞLENCE SEKTÖRÜ 

1- Günümüzde yabancı turistin kültürel, otantik, 
folklorik geziler yanında enternasyonal standartta eğlence de 
aradıkları bir gerçektir. Bu ihtiyaca cevap verebilmek 
amacıyla oluşturulacak büyük eğlence kompleksleri teşvik 
edilmelidir. Bunun için: 

a- Mega eğlence merkezleri için turistik yöreler ile 
kent merkezlerinde arazi tahsisine imkan tanınmalı 

b- Bu arazilerin alt yapılarına fiili yapım ve teşvik 
yolu ile devlet katkısı sağlanmalı 

c- Bu bölgelerdeki işleticiler teşvik edilmelidir. 

2- Yeme-içme tesislerinin turistin konforunu, rahatını 
sağlayacak dekorasyon ve hijyenik imkanlara sahip olması, 
hizmet anlayışının geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için 
otellerde olduğu gibi bütün yeme-içme tesislerinin Turizm 
Bakanlığından belge alması ve bakanlığın denetimi altında 
tutulması sağlanmalıdır. 

Konaklama sektöründe olduğu gibi plan dönemi sonunda 
turizm mevzuatında gerekli koordinasyon sağlanarak sektörün 
tek makama bağlanmasında fayda vardır. 

3- 4 ve 5 yıldızlı oteller ile 1 nci sınıf lokantalarda 
yiyecek ve içecek KDV oranının yüksek olması maliyet 
açısından büyük zorluklar getirmektedir. 

Turizm sektöründe hizmet eden işletmelerde tek bir vergi 
oranı uygulanması faydalı olacaktır. Bu sektörde verilecek 
servislerin pazarlamasının 1 yıl önceden yapılması 
dolayısıyla vergi değişikliklerinden de etkilendirilmemeleri 
gerekir. 

CASINO SEKTÖRÜ 

1- Casinolardan alınan fonlarda taksitlendirme 
sağlanmalıdır. 

2- Kartlı giriş uygulamasına önem verirken aylık, 
haftalık ve günlük kart uygulamasına imkan tanınmalıdır. 
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TURİSTİK ALIŞVERİŞ SEKTÖRÜ 

1- İhraç mallarında olduğu gibi sektörün en önemli gelir 
kaynağı olan el halıcılığı maliyetlerinin asgariye 
indirilmesi için ihraç konuu olan imalatta kullanılan ve 
Türkiye’de kısıtlı olan hammaddelerin gümrüksüz ithaline izin 
ver i İme 1 idir . 

2- Asgari 3000 m2 kullanım alanına sahip alışveriş 
merkezlerinin yapımı özendirilmeli ve bu tesisler turistik 
yatırım ve işletme kredilerinden yararlandırıİmalıdır . Bu tür 
yatırımlara arazi tahsisi sağlanmalıdır. 

3- Türkiye’ye yoğun turist gönderen ülkeler (İngiltere, 
Fransa, Almanya, İtalya) ile İskandinav ülkeleri, büyüme 
potansiyeli olan USA ve Japonya gibi pazarlarda devletin 
teşvik ve desteğiyle özel sektörün kuracağı konsorsiyumun 
mülkiyetine sahip olacağı "Türkiye Merkezleri" kurulmalı ve 
bu merkezler Türk yatırımcılara ki ralanmalıdır. 

Bu merkezlerde otantik Türk yemekleri, çağdaş Türk 
konfeksiyon ürünleri, geleneksel Türk elişi ürünleri, çağdaş 
bankacılık ve monodestinasyon Türkiye acentaiarmın mal ve 
hizmetlerinin satışı organize edilerek gerek Türkiye’nin 
tanıtılması gerekse bu ürünlerimizin satışının yurtdışmda 
yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir. 

Turizm sektöründe ürün hizmet olduğu ve hizmette kalite, 
temizlik, modernlik ve estetik direkt olarak gözetilmesi 
gereken standartlar olduğu için tesislerin sık sık 
modernizasyon, tevsi ve revizyon yatırımları gündeme 
gelmektedir. 

Mevcut teşvik şartlarını yerine getiremeyen tesislerde 
bu yatırım ihtiyaçları da karşılanamamakta veya çok pahalıya 
mal olmaktadır. Bu nedenle yatırımlarda konaklama tesislerine 
sağlanan teşviklerin yeme-içme-eğlence-casino-alışveriş 
sektörüne de sağlanması, proje alt limitinin düşürülmesi veya 
kaldırılması gerekmektedir. 
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TANITMA VE PAZARLAMA ALT KOMİSYONU RAPORU 

DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

1- İkibinli yıllara doğru Türk turizmi rakiplerini 
kıskandıracak bir gelişme trendi ile ilerlemektedir. 
Aşağıdaki tablo gerek turist sayısı, gerekse turizm gelirleri 
itibariyle dünyada ve ülkemizde son 12 yılda (1980-1992) 
varılan büyüklükleri ve ortalama büyüme hızını 
göstermektedir. Tabloda görüldüğü gibi, söz konusu dönemde 
ülkemize gelen turist sayısı dünya ortalama artış oranının 4 
katını aşmış, turizm gelirlerimiz 3 kat daha fazla artmıştır. 

Ortalama Büyüme Oranı % 
1992 (1980-1992) 

Turist Sayısı(Mi İyon) Dünya 476 4.3 
Türkiye 7 17.96 

Turizm Ge1 ir i(Milyar $)Dünya 279 8.7 
Türkiye 3.64 23.20 

2. Böylece geçen 12 yıllık dönem içinde Türkiye’nin 
turist kabul eden ülkeler arasındaki yeri 29. sıradan 16. 
sıraya, turizm gelirleri bakımından da, 29. sıradan 18’e 
yükselmiştir. Bir başka anlatımla ülkemizin dünya turizminden 
aldığı pay turist sayısı bakımından % 0.32’den % 1.49’a; 
turizm gelirleri bakımından % 32’den % 1.3’e çıkmış 
bulunmaktadır. (Ek:1) Bu sonuç memnuniyet verici olmakla 
beraber, Türkiye turizm alanında sahip olduğu potansiyel 
üstünlüklere uygun bir pozisyondan henüz uzak bulunmaktadır. 

3. Talep kompozisyonuna bakıldığında, 1992 verilerine 
göre, ülkemize gelen yabancıların % 46.5’inin OECD, % 45’inin 
Doğu Avrupa ve % 8.5’nin diğer ülkelerden oluştuğu 
görülmektedir. Aynı yıl gerçekleşen gecelemeler açısından 
bakıldığında OECD ülkelerinin önemi daha da dikkati 
çekmektedir. Belgeli konaklama tesislerinde geceleme yapan 
yabancıların % 89.3’nü OECD ülkeleri oluştururken, Doğu 
Avrupa ülkelerinden yapılan gecelemeler sadece % 4.2, diğer 
ülkeler ise % 6.5 düzeyinde olmuştur. 

4. Dünya Turizm örgütünce yaptırılan etüdlere göre, 
uluslararası seyahatlerde, 1990-95 yılları için %3.5, 1995- 
2000 dönemi için ise % 5 artış öngörülmektedir. Ülkemiz 
açısından artışın, son on iki yıl ortalamasının oldukça 
altında kalarak, turist sayısı bakımından % 10.5; turizm 
geliri bakımından % 15 olacağı olabileceği varsayımı ile 
ortaya aşağıdaki tablo çıkmaktadır. Böylece, mevcut 
koşullarda olağanüstü bir değişiklik olmadıkça, 2000 yılında 
ülkemizin dünya turizminden aldığı payın 551.3 den % 2.06 ya 
yükselmesi ve Türkiye’nin turizmden en yüksek gelir sağlayan 
ilk on ülke arasına girmeyi başararak, dünya turizminde hak 
ettiği asgari yeri almış olması beklenmektedir. ./.. 



1995 2000 

Tur İst Sayısı(Mi İyon) Dünya 534 661 
Türkiye 7.9 13 

Turizm ge1 ir i(Milyar $) Dünya 351 515 

Türkiye 5.3 10 

5. Turizmde son yıllarda konaklama tesislerinin belli 
bir kapasiteye ulaşmış olması, ayrıca ortalama doluluk 
oranının yıllardan beri % 50’yi aşamayan bir düzeyde 
seyretmesi tanıtma ve pazarlamanın önemini daha da 
arttırmıştir. 

6. Turizm Bakanlığınca tanıtma ve pazarlamaya ayrılan 
ödeneğin son 5 yıl içinde 5 kat artarak 25 milyon dolar’a 
yükselmesi, ve bunun Turizmi Geliştirme Fonu, Tanıtma Fonu ve 
Döner Sermaye gibi bazı destek kaynaklarla 31 milyon dolar’a 
ulaşması çok olumlu bir gelişmeyi ifade etmektedir. 

7. Ancak Türkiye karşı karşıya bulunduğu uluslararası 
çetin rekabet koşulları ve yeni pazarlarda yer alma 
zorunluluğu yanında, aynı zamanda çok sancılı, yer yanı 
istikrarsızlık içinde olan bir bölgede yer almaktadır. Türk 
turizmini pazarlamak bu nedenle çok yoğun bir çabayı, çok 
daha büyük kaynakları gerektirmektedir. 

. TALEBE İLİŞKİN GELİŞMELER 

8. Son yıllarda geleneksel tatil eğilimlerinde önemli 
gelişmeler gözlenmektedir. Tatil yapanların demografik 
özellikleri, destinasyon seçimleri, turistik ürüne ilişkin 
beğenileri, tatile ayrılma zaman ve frekansları eski yıllara 
göre değişik yapı ve nitelikler kazanmıştır. 

9. Pazar ülkelerde demografik yapı, yaşlı nüfusun 
dikkati çeker ölçüde artışı yönünde gelişmektedir. Üçüncü 
çağ turist grubu adaylarının sayısı ve demografik bütün 
içindeki payı giderek büyümektedir. 

10. Seyahat eğilimlerindeki gelişmeler genel olarak 
şöyle özetlenebilir: 

- Kişi başına harcanabilir ge1 ir(persone 1 discretionary) 
disposable income) düzeyindeki sürekli iyileşmeler tatil 
yapanların sayısını ve tatillerin demokratikleşme oranını 
arttırmaktadır. 

- Tatilleri ülke dışında geçirme eğilimi de artmaktadır. 

84 



Kısa süreli (4 günden az) tatillerin ve iş 
seyahatlerinin sayısı esas tatillere göre daha hızlı artış 
göstermektedir. Böylece yıl içinde bir den fazla tatil sayısı 
da artmaktadır. 

- Son dakika rezervasyonları(last minute decisions) son 
yıllarda seyahat acentalarını ciddi organizasyon sorunları 
ile karşı karşıya bırakacak ölçüde artmıştır. 

- Kışın kullanılan tatillerin, yaz tatillerine göre daha 
hızlı bir artış eğilimi gösterdiği, bazı Avrupa ülkelerinde 
1988-1992 yılları arasında yaz tatilleri oranında % 3.4 
artmasına karşın, kış tatillerinin % 11.2 oranında arttığı 
görülmektedir. 

Uzak mesafeli destinasyonlara talep giderek 
artmaktadır. 

11. Turistlerin tatil anlayışı ve beklentilerinde de 
değişmeler olmuştur. Ana unsurunu insanların oluşturduğu 
turizm geçmişteki basit tanımının, yani seyahat ve 
konaklamanın çok dışına taşmış, uygarlık kavramı içinde akla 
gelebilecek pek çok çağdaşlık anlamının karşılıklı 
tamamlayıcı niteliklerini içeren yepyeni bir kimliğe 
bürünmüştür. 

Son yıllarda aktif tatile doğru bir kayma miişahade 
edilmektedir. Dinlenmek, pasif kalmak, hiçbir şey yapmamak 
"far niente” anlayışı yerine insanlarla temas etmek, 
eğlenmek, değişiklik yaratmak, bazı hobilerini tatmin etmek 
gibi etkinlikler önem kazanmıştır. 

Bireysellik, yani turistin kendisine özellikle 
hazırlanmış bir ürünün sunulduğunu görme arzusu ön plana 
geçmeye başlamıştır. Bu bağlamda konulu seyahatler, kişilere 
geniş seçim olanağı tanıyan, çok alternatifli ürün tipleri ve 
çeşitlilik önem kazanmıştır. 

Birşeyler keşfetme, yerel örf ve adetleri tanıma, 
değişik sanat olaylarını izleme gibi kültürel ağırlıklı 
seyahatler, klasik güneş-deniz ağırlıklı seyahatlere tercih 
edilmektedir. Bu itibarla tek başına "sejour" programı yerine 
"sejour" + "circuits" veya sadece "circuits" programları daha 
çok aranmaktadır. 

12. Dünyada toplumun çevreyle ilgisi giderek artan bir 
duyarlılığa dönüşmüştür. Çevre insanlara, günlük 
yaşantılarını sürdürdükleri yere oranla, bütün doğal 
unsurları ile çeşitlilik ve olumlu bir çelişki sunabildiği 
ölçüde çekiciliğini koruyabilmektedir. 
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13. Bilgisayarlı enformasyon ve rezerasyon sistemlerinin 
(Computer Reservation Systems "CRS", Global Distributions 
Systems "GDS") turizm sektöründe kullanılmaya başlamasının 
sağladığı saydamlık, tüketiciyi turistik ürün seçimi 
konusunda daha bilinçli ve kaprisli hale getirmekte ve 
giderek daha çok bilgi, daha çok seçenek talep eden bir 
turist tipi ortaya çıkmaktadır. 

14. Ve nihayet AT içinde tek pazar oluşumu sürecinin 
başlatılmış olması ve Orta ve Doğu Avrupa’da bloklaşmanın 
çözülmesiyle ortaya çıkan yeni durum talebi etkileyen önemli 
gelişmeler arasında yer almaktadır. 

FIRSATLAR-TEHDİTLER 

15. Mevcut koşullar ve uluslararası talep eğilimlerine 
ilişkin gelişmeler dikkate alındığında 7. plan dönemine 
girerken Türkiye’nin dünya turizm pazarındaki fırsatları ve 
tehlikeleri nelerdir. 

16. Fırsatlar: 

. Moda ülke 

. Yeni ve modern turizm ürünü 

. Ürün çeşitliliği açısından zengin potansiyel 

. Bozulmamış çevre 

. Kirlenmemiş deniz 

. Göreceli fiyat avantajı 

. özgün kültürel kimlik 

. Zengin insan dokusu 

. Geleneksel konukseverlik, hoşgörü 

. Devletin turizm sektörünü özendirme politikası 

. Giderek gelişen "sektördeki profesyonellik" 

. örgütleşme yolunda atılan adımlar 
. Otelciler Birliği 
. Rehberler Birliği 

Yerel yönetimlerin turizme yaklaşımları ve 
doğrudan rol alma eğilimleri 
. "Keşfedilmemiş Avrupa" imajı 
. Doğu Avrupa ve Orta Doğu’daki siyasi gelişmelerin 
işbirliğine sağlayacağı olumlu ortam 

17. Tehditler: 

. Avrupa’da tek pazarın etkileri 
Avrupa kaynaklı uluslararası turizm trafiğinde 

aza İma 
Bir süre daha sürme ihtimali olan ekonomik 

durgunluk 
. Almanya’daki ırkçı saldırılar 
. Turizm sektörünün terörist faaliyetlere platform 
olarak seçilme eğilimi 
. Bölgedeki politik istikrarsızlık ./.. 
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PAZAR ÜLKELER 

18. Fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesi sonucu 
Türkiye’nin yöneleceği "klasik", "yeni" ve "potansiyel" 
pazarlar 

Avrupa: Türkiye için korunması ve geliştirilmesi gereken 
birinci derecede önemli geleneksel pazardır. 

ABD + Kanada: Kıta ötesi pazar olarak Türkiye için 
potansiyel vaad etmektedir. 

- Avrupa ve "Orient" imajı 
- Daha ucuz-affordable-olması 

- Batı kültürünün çıkış noktası 
- Bölgede istikrar unsuru, laik demokratik ülke imajı, 
bölgesel işbirliği içine girmiş(Türkiye-Mısır-israi1) 
- Avrupa’ya yönelik talep düşüşünden pay alma olanağı 
(Asya-Pasifik’e kayan talebin ülkemize yönlendirilmesi) 

Japonya + D.Asya-Pasifik: Japonya ve son yıllarda hızla 
gelişen bir ekonomik güç düzeyine yükselen ve dünya 
pazarındaki payını son 10 yıl da ikiye katlamış olan Asya- 
Pasifik bölgesindeki ülkeler (dört kaplan:G.Kore, Singapur, 
Tayvan, Hong Kong) önemli bir potansiyel pazar 
oluşturmaktadır. 

Ortadoğu + Arap ülkeleri: Son yıllarda başta İsrail 
olmak üzere Ürdün, Mısır gibi ülkelerden Türkiye’ye giderek 
artan ve değerlendirilmesi gereken bir ilgi mevcuttur.(Turizm 
Bakanlığınca yurtdışında kısa bir süre önce faaliyete 
geçirilmiş bulunan yeni bürolardan çoğunun kıtaötesi 
pazarlarda "Los Angeles, Ottawa, Sidney, Singapur" açılmış 
olması söz konusu pazarlara verilen önem bakımından olumlu 
bir atılımı ifade etmektedir. 

19. Stratejik yaklaşımla tanıtım yapılırken; 

- Tanıtım türleri (siyasi, ekonomik, kültürel, turizm) 
arasında koordinasyon ve hedeflere varmada üstlenecekleri 
görev, zamanlama v.s.nm belirlenmesi, 

Kaynak temini ve kullanımındaki rasyonellik, 
kampanyalar arasında işlevsel bütünlük sağlanması, 

özel kesim ve kamu işbirliği tanıtım/pazarlama 
ikilemi: sektörün pazarlama işlevini üstlenmesi, kaynak 
yaratması, örgütlenmesini tamamlaması, dış baskılara karşı 
koyulabilecek çözümler üretmesi(tur operatörlüğü) yatay 
ve dikey entegrasyonlarla değişken çevresel faktörlere 
duyarlı bir yapıya kavuşması, 

./. • 
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- Verilecek mesajların, hedef kitlesi tanımlanmış, hedef 
kitleye azami ulaşmayı (impact) sağlayabilecek medya planları 
yapılmış ve etkinliği test edilmiş profesyonel kampanyalarla 
iletilmesi, 

Bu kampanyaların yine profesyonelce hazırlanmış 
tanıtıcı malzeme üretimi, fuar, workshop, basın toplantısı, 
basın bülteni vb. ülke imajını doğru, objektif bilgilendirme 
temeline göre oluşturmayı hedefleyen tanıtmaya ve satış 
geliştirmeye dönük etkinliklerle desteklenmesi , 

- Tüm bu etkinliklerin ve kullanılacak araçların pazarın 
özelliklerine göre farklılaştırılmış, dengeli, birbirini 
bütünieler ve maksimum sinerji yaratma çerçevesinde 
kullanmayı hedefleyen biçimde dizayn edilmiş olması 
gerekmektedir. 

ÖNERİLER 

20. Gerek tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinde, gerekse 
ürün oluşturulmasında tutarlı ve etkili stratejiler 
belirleyip kararlar alabilmek için her şeyden önce turizmin 
öznesi olan turistin profiline, seyahat motivasyonlarına, 
beğeni ve beklentilerine ilişkin sağlıklı bilgileri ortaya 
koyabilecek pazar araştırmalarına gereksinim vardır^ 

Bu araştırmalar esas itibariyle yurtdışmda bölgeler 
bazında seçilecek mahdut sayıda bazı önemli pazar ülkelerde 
gerçekleştirilebileceği gibi, kısmen ülke içinde de 
yapılabilir. 

21. Tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin finansmanına 
turizmden doğrudan kazanç sağlayan kesimlerin (hazine, 
sektör, yerel yönetimler) katılımları sağlanmalıdır. Turizm 
Bakanlığının koordinasyonunda sağlanacak ve bazı mesleki 
kuruluşların (Türkiye Otelciler Birliği) yasal kimliklerine 
kavuşmalarıyla daha da güç kazanacak olan böyle bir katılım 
sadece ek kaynak yaratmak için değil, kaynak israfını önlemek 
ve imaj birliğini sağlamak yönünden de bilhassa yararlı 
olacaktır. Aşağıdaki tabloda, bazı ülkelerde özel sektör ve 
yerel yönetimlerin tanıtma giderlerine % 5Qfye varan 
oranlarda katkıda bulundukları görülmektedir. 

Bazı ülkelerin Tanıtma Bütçeleri ve Katılım Oranları 
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Tanıtma Bütçesi 

Ülke (Milyon $) Devlet Payı(%) Diğer(%)(x) 

Avusturya 

İngiİtere 
Amer ika 

Fransa 

İspanya 

47 
76 

89 
85 

35 

60 
55 

80 
63 

50 

40 

45 

20 
37 

50 

(x) Sektör kuruluşlarını, yerel yönetimleri, ticaret 
odalarını vb. kapsamaktadır. 

Kaynak: OECD Turizm Komitesi Dokümanı 18.11.1992 

22. Sektörün ve yerel yönetimlerin tanıtmaya iştirakleri 
sadece finansal katkı unsuru olarak düşünülmemelidir. Son 
yıllarda gelişen pazarlama yöntem ve stratejileri içinde 
ülkesel tanıtma yanında onu bütünleyen ve yerel özellikleri 
daha çok ön plana çıkaran bölgesel ve yöresel pazarlama 
uygulamaları önem kazanmaya başlamıştır. Gerçekleştirilecek 
bölgesel ve yöresel pazarlama etkinliklerinde sektörün ve 
yerel yönetimlerin ilk planda ve aktif rol almaları bir 
zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

23. Dış pazarlardaa değişen tüketici tercihleri dikkate 
alınarak turizmin çeşitlendirilmesine önemle yönelmek 
gerekmektedir. Bu kapsamda geleneksel ürünlerimizin (deniz, 
plaj, arkeoioi, gastronomi, folklor vb.) korunup 
geliştirilmesi yanında; 

24. Turizmin mekan ve zaman itibariyle 
yaygınlaştırılmasını sağlamak ve doluluk oranını artırmak 
amacı ile: 

- Dış pazarlarda önemi giderek artan bir potansiyel 
oluşturan üçüncü yaş turizmi özendirilmelidir. 

- Uluslararası ilişkilerin giderek her alanda yoğunluk 
kazandığı, küreselleşmenin önemli boyutlara ulaştığı, ulaşım 
ve özellikle iletişim teknolojisinde olağanüstü gelişmelerin 
gözlendiği son yıllarda hızlı bir ilerleme trendi gösteren 
uluslararası kongrelerin, iş turizmi ve incentive 
seyahatlerin gereksinimlerini karşılamak üzere kongre turizmi 
geliştirilmelidir. Bu amaçla ilk aşamada İstanbul’dan başka, 
İzmir ve Antalya’da da kongre saraylarının yapılmasına 
girişi İme 1 idi r . 
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Uluslararası kongrelerin ülkemizde yapılmasında bir 
çekim unsuru olarak kullanılacak festival, folklor 
gösterileri, sergi gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin 
kongreler takvimine uyumlu biçimde düzenlenmesine özen 
gösteri İme 1 idir. 

. Şimdiye kadar mahdut sayıda ülkede (İngiltere, Fransa) 
gerçekleştirilen kongre ve incentive "workshop"larının özel 
sektörle işbirliği halinde Almanya, ABD, Japonya başta olmak 
üzere diğer ülkelere de yaygınlaştırılmasına çalışılmalıdır. 

25. Turizm anlayışında eko turizme, aktif turizme doğru 
gelişen eğilimlere paralel olarak av ve su sporları, golf, 
trekking, rafting, yayla, dağ, kayak turizmi, ornitoloji vb. 
ürün türleri geliştirilmelidir. 

26. Gelirleri daha yüksek düzeydeki tüketici gruplarına 
hitap edecek özellikteki turizm türlerinin (yatçılık, 
kruvaziyer, golf turizmi) geliştirilmesine önem verilmelidir. 

27. Uluslararası nitelikte ilgi ve yankı uyandıracak 
mega projeler düşünülmesinin (Sevilla Expo, Yaz Olimpiyatları 
v.b.) ve bu konuda içte ve dışta (Europalia gibi) ortaya 
çıkacak fırsatların değerlendirilmesinin yararlı olacağı 
mütalaa edilmektedir. 

28. Turizm pazarlarında dışa bağımlılığı asgariye 
indirmek ve kriz dönemlerinde riski azaltmak amacıyla tek 
distinasyon "Türkiye" satacak Türk girişimcilerin tur 
operatörlüğü teşvik edilmelidir. 

29. Türk charter şirketlerinin sağlıklı finansman 
yapılarına ulaşabilmesi için yeniden yapılanma kredileriyle 
desteklenme 1 idir. 

30. Kıtaötesi hava taşımacılarıyla işbirliği 
geliştirilmelidir. 

31. Sektöre işletme ve pazarlama alt sistemlerinde 
özellikle dağıtım kanallarında rekabet gücü ve verimliliği 
arttırıcı teknolojik yeniliklerin süratle kazandırılması 
gerekmektedir. Bu bağlamda bilgisayarlı iletişim 
sistemlerinin (computer reservations systems, global 
distribution systems gibi) sektörde yaygın kullanımını 
kolaylaştırıcı tedbirler alınmalıdır. 

32. Uluslararası boyutlu turizmin geliştirilmesi için 
benzerlikler gösteren konularda ülkerarası koordinasyon ve 
işbirliği sağlanmalıdır. 
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- Ülkemizin önayak olmasıyla Akdenizin doğu kanadında 
Türkiye, İsrail ve Mısır’ın katılımlarıyla "EMTA" adı altında 
gerçekleşme safhasına girmiş bulunan örgüt çerçevesinde 
bölgesel işbirliği olanaklarının geliştirilmesi önem 
kazanmaktadır. 

- Doğu Avrupanın piyasa ekonomisine yönelik yeniden 
yapılanması sonucu özellikle KEIB çerçevesinde ortaya 
çıkabilecek yeni işbirliği olanakları değerlendirilmelidir. 
Bu bağlamda: 

- Halen IN-TOURIST tarafından düzenlenmekte olan trans- 

kafkas, trans-mogol gibi turların Türkiye bağlantılı 
versiyonlarının gerçekleştirilmesi ile ipek yolu 
seyahatlerinin düzenlenmesi, 

- Batı Avrupa çıkışlı turistler başta olmak üzere tüm 
pazar ülkelere yönelik olarak Karadeniz’e kıyısı olan 
Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerle ortak tur programlarının 
düzenlenmesi, özellikle Karadenizde yatçılığın geliştirilmesi 
mümkün ve yararlı görülmektedir. 

33. AT’de tek pazar uygulaması ile Topluluk içinde her 
türlü kolaylığın sağlandığı ve sınır formalitelerinin 
kaldırıldığı bir dönemde, ülkemize yönelik turist akımının 
hızlandırılması amacıyla, giriş kapılarındaki idari 
formalitelerin basitleştirilmesi, batı AT ülkelerine karşı 
konulmuş bulunan vize uygulanmasının kaldırılması yararlı 
görülmektedir. 

34. Terörün, giderek azalan şiddette de olsa, bir süre 
daha Türk turizminin gündeminde kalma olasılığı, siyasi 
tanıtımın önemini her zamankinden daha fazla arttırmıştır. 
Şiddet hareketlerinin olumsuz etkilerini asgariye indirmek 
amacıyla, kriz stratejisine dayalı olarak, kapsam, yöntem ve 
zamanlaması iyi belirlenmiş tanıtımın devletin tüm ilgili 
kurumlarınca eşgüdümlü ve öncelikli olarak yapılması 
gerekmekted i r. 
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TAHîTHA GENEL «ÖDÖÎU.Û8Û BÜTÇESİ 

TL, 

YILI BÜTÇE PER.6İB. HARİÇ REKLAH 

1989 12.284.000.000 11.079.000.000 3.650.000.000 
1990 36.888.000.000 34.388.000.000 11.000.000.000 
1991 60.645.000.000 53.945.000.000 26.975.917.645 
1992 189.675.000.000 146.675.000.000 73.350.000.000 
1993 294.729.000.000 240.929.000.000 156.000.000.000 

DOLAR 

1989 5.222.766 4.919.605 1.620.774 

1990 10.751.008 10.022.38T 3.205.950 

1991 13.729.254 122.123.460 6.107.310 

1992 26.736.554 20.675.282 10.339.403 

1993 25.700.122 20.684.15L 13.603.000 

(000 TL) 

YILI BÜTÇE TGF TAN.FONU OOSEft TOPLAN KAYNAR DOLAR 

1989 12.234.000 982.363 
1990 36.888.000 1.427.265 
1991 ■ 60.645.000 2.906.032 65.551.032 14.391,000 
1992 189.675.000 3.107.627 14.250.000 15.500.000 222.532.629 31.369.000 
1993 294.729.000 5.000.000 4.540.000 52.000.000 356.269.000 31.066.000 
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VI. Beş Yıllık Plan Gerçekleşse Durum: 

YIL YABANCI TURİST SAYISI TURİZM GELİRİ 

(Milyon Dolar) 
TURİZM GİDERİ 

(Milyon Dolar) 
YATAK 

KAPASİTESİ 

PLAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME PLAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME PLAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 
HEDEFİ ORANI HEDEFİ ORANI HEDEFİ ORANI 

1990 5.410.000 5.389.308 99.6 3.306.9 3.225.0 97.5 521.2 520.0 99.8 173.227 
1991 5.850.000 5.517,897 94.3 3.757.9 2.654.0 70.6 617.4 592.0 95.9 200.673 
1992 6.330.000 7.076.096 111.8 4.270.5 3.639.0 85.2 731.3 776.0 106.1 219.940 

1993 6.840.000 (Tahaini) 4.853.0 1.585.0 866.2 425.0 223.661 

8.5 Milyon 6 Aylık 6 Aylık Yat.Bel. 

4 Aylık top.tur. (+30,74) (67,22) 283.387 

4.414.478(-8,23) Top.512.048 
1994 7.400.000 5.514.0 PLAN HEDEFİ: 350.000 



TOP EflRNERS 

IN europe 

TOURIStt AVERAGE tSHARE OE 
RECEIPTS GRONTH RECEIPTS 
USS «n RATE(t) MORLONIDE 

Dû kllf miimtov KH UR IUUNIKT 

1980 1992 1980 1992 1980-92 1980 1992 

2 2 ERflNCE 8.235 22.190 8.61 8.07 7.96 
4 3 SPAIN 6.968 21.035 9.64 6.83 7.55 
3 4 ITALY 8,213 20.013 7.70 8.05 7.18 
7 5 AUSTRIA 6.442 14.804 7.18 6.32 5.31 
5 6 UNITED KINGDOM 6.893 13.600 5.83 6.76 4.88 

6 7 GERMANY 6.566 11.100 4.47 6.44 3.98 
9 8 SKITZERLANO 3.149 7.590 7.61 3.09 2.72 

14 12 NETHERLANDS 1.668 4.967 9.52 1.64 1.78 
29 16 TURKEY 327 4.000 23.20 0.32 1.44 
13 17 PORTUGAL 1.147 3.885 10.70 1.12 1.39 
11 18 BELGİTİN 1.810 3.750 6.26 1.77 1.35 
16 20 DENNARK 1.337 3.500 8.35 1.31 1.26 

21 23 SMEDEN 962 2.800 9.31 0.94 1.00 
13 25 GREECE 1.734 2.600 3.43 1.70 0.93 

TOTAL EUROPE 61.654 147.205 7.52 80.64 52.82 

OUTSIDE EUROPE 

1 1 UNITED STATES 10.058 49.000 14.11 9.86 17.58 
15 9 SINGAPORE 1.433 5.782 12.33 1.40 2.07 
10 10 CANADA 2.284 5.750 8.00 2.24 2.06 
17 11 IIONG KOHG 1.317 5.275 12.26 1.29 1.89 

8 13 HEXICO 4.045 4.550 0.99 3.97 1.63 
20 14 AUSTRAIIA 967 4.230 13.09 0.95 1.52 
24 15 THAILAND 867 4.057 13.72 0.85 1.46 

25 19 JAPAN 644 3.509 15.17 0.63 1.26 
27 21 KOREA, REP 369 3.259 19.91 0.36 1.17 
26 22 OHINA 555 3.150 15.57 0.54 1.13 
30 24 INDONESIA 246 2.723 22.18 0.24 0.98 
23 26 EGYPT 808 2.400 9.50 0.79 0.86 
28 27 ARGENTINA 345 2.392 17.51 0.34 0.86 
19 28 TAINAN 988 2.235 7.04 0.97 0.80 
22 29 ISRAEL 903 1.90C 6.40 0.89 0.68 

12 30 8RAZIL 1.794 1.900 0.48 1.76 0.68 

TOTAL 27.623 102.112 11.51 27.08 36.64 

NORLO TOTAL 102.008 278.705 8.74 100.00 100.00 

Sourcs: Horld Totırisn Organization (NTO) 

94 



TOP DESTIHflTIONS 

IN europe 

TOURIST AVERAGE X SUARE OF 
ARRIVALS GRONTH ARRIVALS 

(000) RATE(%) NORLDNIDE 

RANK COUNTRY 

1980 1992 1980 1992 1980-92 1980 1992 

1 1 FRANCE 30.100 58.500 5.69 10.46 12.30 
2 3 SPAIN 23.403 36.054 3.67 8.13 7.58 
4 4 ITALY 22.087 26.974 1.68 7.68 5.67 

10 5 HUNGARY 9.413 22.500 7.53 3.27 4.73 
5 6 AUSTRIA 13.879 19.098 2.70 4.82 4.02 
7 7 UNITED KIHGDOIN 12.420 17.855 3.07 4.32 3.75 
9 10 GERMANY 11.122 15.950 3.05 3.86 3.35 

11 12 SNIT2ERLSND 8.873 12.950 3.20 3.08 2.72 
15 13 GREECE 4.796 9.000 5.39 1.67 1.89 
18 14 PORTUGAL 2.730 8.870 10.32 0.95 1.87 
14 15 forııer CZECHDSL 5.055 8.000 3.90 1.76 1.68 

29 17 TURKEY 921 6.675 17.95 0.32 1.40 
12 18 ROMANIA 6.742 6.280 -0.59 2.34 1.32 
17 20 NETHERLANDS 2.784 5.950 6.53 0.97 1.25 
13 24 BULGARIA 5.486 3.750 -3.12 1.91 0.79 
20 25 IRELAND 2.258 3.600 3.96 0.78 0.76 
23 29 8ELGIUN 1.793 3.200 4.95 0.62 0.67 

TOTAL EUROPE 189.830 287.529 3.52 65.97 60.46 

OUTSIDE EUROPE 

3 2 UNITED STATES 22.500 45.500 6.04 7.82 9.57 
8 8 HEXICO 11.945 17.587 3.28 4.15 3.70 
6 9 CANADA 12.876 16.322 2.00 4.47 3.43 

16 11 CHINA 3.500 14.209 12.38 1.22 2.99 
24 16 HONG KONG 1.748 6.986 12.24 0.61 1.47 

21 19 MALAYSIA 2.105 6.100 9.27 0.73 1.28 
19 21 SINGAPORE 2.562 5.247 6.16 0.89 1.10 
22 22 THAILAND 1.847 5.136 8.90 0.64 1.08 
27 23 NOROCCO 1.425 4.874 10.79 0.50 1.02 
26 26 TUNISIA 1.602 3.417 6.52 0.56 0.72 
28 27 KOREA.REP 876 3.231 10.49 0.34 0.68 

25 28 MACAU 1.656 3.215 5.68 0.53 0.68 
30 30 INDONESIA 527 3.064 15.80 0.18 0.64 

TOTAL 65.269 134.888 6.24 22.68 28.36 

MORLD TOTAL 287.771 475.580 4.28 100.00 100.00 

Source: İKorld Tourism Organization (HTO) 
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TURİZMDE EĞİTİM VE İSTİHDAM ALT KOMİSYONU RAPORU 

I.. DURUM: 

Turizm gelir artışlarını teşvik ederken bir taraftan da 
gelişen ülkelerde işgücü olanakları sağlamaktadır. Turizmde 
işgücünün sayısı ve yapısı yabancı ziyaretçi harcamaları 
yanında sektörde işgücü yoğunluğu ve işgücü prodüktivitesine 
bağlıdır. Genel olarak turizmin sağladığı doğrudan ve sebep 
olduğu dolaylı ve uyarılmış istihdam çarpan etkisi ile 
saptanmaktadır. Bu saptamanın güvenirliği servis sektöründeki 
istihdam istatistiklerinin doğruluğuna bağlı olmaktadır. 

Ülkemizde işgücü istatistikleri ayrıntılı bir biçimde 
elde edilmediğinden turizm için işgücü çeşitli otel 
sınıflarında oda başına istihdam edilen personelin standart 
kat sayıları dikkate alınarak tahmin edilmektedir. 

OECD istatistiklerine göre Türkiye’de otelcilik 
sektöründe çalışanların toplam aktif nüfusa oranı %8.0, 
toplam servis sektörüne oranı ise %3.2’dir. Turizmde doğrudan 
ve dolaylı işgücünün aktif nüfus içindeki payının dünya 
ortalamasının % 5 olduğu bilinmektedir. OECD ülkeleri içinde 
otel ve restoran sektöründe çalışanların turizm sektörü 
içindekilere oranı % 12-48, toplam hizmet sektörüne oranı ise 
%1-14 arasında değişmektedir. 

Otelcilik sektöründe çalışan bir kişi turizm sektöründe 
2-8 kişilik doğrudan işgücü yaratmaktadır. Sadece otelcilik 
sektöründe ise 3-5 yatak birimi başına doğrudan bir birim 
işgücü istihdam edilmektedir. 

Turizmde yönetim düzeyinde işgücü gereksinimi ise 
ekonominin benzer başka iş dallarında transferlerle sağlanır. 
Bu nedenle turizmin işgücü yaratma etkisinin çoğu kez gizli 
kaldığı görülmektedir. Ayrıca turizm sektörü alt düzey 
işçisini özellikle tarımsal aktif nüfustan transfer 
etmektedir. Bu geçiş nedeniyle turizm toplam aktif nüfusa ek 
sayısal katkısı belirsizdir. Turizm part-time (geçici) olma 
niteliği de aktif nüfusun başka bîr iş dallarında da aynı 
süreç içinde istihdam edilmesine imkan sağlamaktadır. 
Turizmde istihdam etkisi doğrudan, dolaylı ve uyarılmış 
olarak belirlenir. 

Araştırmalar turizmde bir ünite doğrudan istihdamın 1.2, 
1.5 ünite ve dolaylı ve uyarılmış işgücüne neden olduğunu 
göstermektedir. 
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Turizmin işsizlik sorunu otan ülkelerde işgücü massetme- 
kulianma niteliği olan bir sektör olduğu bilinmektedir, 
özellikle "labour-intensive" emek-yoğun bir yapısı olması 
nedeniyle "capital/employment" "sermaye-işgücü” oranının 
diğer sektörlerle karşılaştırmalı olarak düşük olduğu 
bilinmektedir. Bu temel bulgu ülkenin kalkınma tercihlerinin 
rasyonel yapılmasına yardımcı olur. Genel olarak yoğun-emek 
yapısı ile turizm istihdamın en ucuz koşullarda sağlandığı 
bir sektördür. Bununla birlikte özellikle gelişmiş yörelerde 
işgücünün sermaye gereksiniminin daha çok otelcilik dalında 
ve mevsimlik işletmelerde yüksek olduğu dikkati çeker. 

Turizmde işgücünün gelişen endüstriye uyum sağlayacak 
sayıda ve nitelikte yetiştirilmesi temel bir konudur. 

Yapılan araştırmalara göre 1992 yılı başında ülkemizde 
mevcut konaklama işletmeleri 63 bin kişiyi doğrudan istihdam 
etmekte yan sektörlerde de 95 bin kişiye iş olanağı 
sağlamaktadır. Ancak ülkemizde turizm alanında çalışan 
belgesiz oteller, kamping alanları, yat işletmeciliği, 
seyahat acentaları ve ulaştırma şirketleri personelini de 
dikkate alacak olursak yaklaşık 400 bin kişinin dolaylı ve 
dolaysız turizm sektörüne hizmet verdiğini ve bu alanda 
geçimini sağladığını varsaymak yanıltıcı olmaz. Bu sayı 
oransal olarak hizmet sektöründe çalışanların X İO’uaa, tüm 
aktif nüfusun ise %3’üne eşittir. 

1990 yılında belgeli konaklama tesislerini içeren bir 
diğer araştırmaya göre; Turizm Sektöründe Otelcilik dalında 
yatak birimi başına 0,35 kişi istihdam edilmektedir ve bu 
işletmelerde diğer sektörlere göre daha genç bir işgücü 
çalışmaktadır. İşgücünün % 15’ i kadındır. İşgücünün yaklaşık 
yarısı (%46.7) ilkokul, % 16.3’ü ortaokul, % 26’sı lise ve % 
8.7’si üniversite mezunudur. Geriye kalan % 2.3’ü ise 
ilkokuluda bitirmemiştir. Turizm işgücünün ancak onda biri 
mesleki eğitim görmüş ve bu eğitim genel olarak yönetici 
düzeyindeki kadro için gerçekleşmiş durumdadır. Çalışan 
personelin üçte biri bir yıl içinde yeni bîr işe transfer 
olmaktadır. 

özet olarak endüstride çalışan insan gücünün genç ve 
dinamik bir yapıya sahip olduğu, genel eğitim düzeyinin 
yetersiz olduğu, mevsimlik bir nitelik gösterdiği ve 
mobi1itesinin faz la olduğu görülür. Araştırma bulguları 
ayrıca gereksinim duyulan personelin yetiştirilmesi için 
sektörün bilinçli ve organize olmadığını, mevcut eğitim 
kurmalarının ise yetersiz kaldığını ve ihtiyacı giderecek 
sayıda öğrenci kapasitesinde olmadığını ortaya koymaktadır. 

./. . 
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1993 yılında turizm işletmeli tesislerin yatak 
kapasitesi 297.611’dir. 126.695 yatak birimi ise inşaa 
halindedir. 1999 yılı için 600.000 belgeli yatak birimi 
hedefi öngörüldüğünden beş yıl içinde yapılması hedeflenen 
yeni kapasite 175.694 birim olmaktadır. Dolayısıyla beş yıl 
içinde inşa halinde olanlar ile birlikte 302.389 yatak birimi 
işletmeye açılacak, bu kapasitenin ihtiyaç duyacağı yeni iş 
gücü ise 3 yatak birimine bir işçi ölçeği ile yaklaşık 
100.000 kişi olacaktır. Böylece sadece belgeli tesisler için 
turizmde yılda ortalama 20.000 iş alanı açılacaktır. Belgesiz 
konaklama tesisleri, seyahat acentaları, bağımsız restoranlar 
ve diğer konaklama dışı alt sektörlerde yeni işgücü 
alanlarının bu sayıya eklenmesi gerekecektir. 

öte yandan Türkiye’de turizm alanında çalışan insan 
gücüne bilgi ve beceri verecek eğitim kurumlan sayısı 
109’dur. Bunların yüksek lisans ve rnaster düzeyinde 11, 
üniversite düzeyinde 44 adet iki yıllık, 10 adet 4 yıllık 
meslek yüksek okullarıdır. Ayrıca orta öğretimde 24 adet 3 ve 
4 yıllık otelcilik ve turizm meslek liseleri ve 6 adet 3 
yıllık özel lise bulunmaktadır. Bunların dışında Turizm 
Bakanlığı bünyesinde bulunan ve 7 aylık kurs şeklinde, ara 
meslek sınıfı elamanı yetiştiren 12 adet Turizm Eğitim 
Merkezi (TÜREM) bulunmaktadır. Buna ek olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı liselerde 3-4 aylık geçici kurslar turizm 
sektörüne hizmet vermektedir. Bütün bu eğitim kurumlarmda 
toplam 14.600 öğrenci okumakta ve yılda ortalama 4.500 
öğrenci mezun olmaktadır. 1993 yılı sonunda Anadolu 
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Turizm Bölümünde 20.000 
öğrenci kontenjanı açılmıştır. Bu kapasitenin yarısının 
doldurulması halinde turizm eğitiminde büyük bir yenilik 
olacak ve sayısal yönden önemli oranda meslek elemanı 
yetiştirilecektir. Ancak bu elemanların sektöre uyum 
sağlaması ayrı bir inceleme konusu olacaktır. 

İşgücü ve eğitim kurumlan analizleri turizm 
işletmelerinin çalıştırdıkları personeli yeterli bulmadığını, 
turizm işletmelerinde personel eğitimine önem verilmediğini, 
işletme yöneticilerinin bunun bilincinde olmadığını ve eğitim 
programlarıyla personelin eğitim ihtiyacı arasında bir 
köprünün kurulmamış olduğunu göstermektedir. Oysa personelin 
sahip olduğu bilgi ve beceriler ile işin gerektirdiği bilgi 
ve deneyimler arasındaki farkın minimize edilmesi başka bir 
deyişle eğitimin, işyaşamı ile bağlantısının kurulması meslek 
eğitiminin temel prensibidir. 
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Ülkemizde istihdamın yapısını, bir taraftan sektörün 
kurumlaşma biçimi, diğer taraftan da genel işgücünün bünyesi 
belirlemektedir. Türkiye turizmi son on yılda turizm hacmi ve 
gelirleri yönünden dünya turizminden bir misli hızla 
gelişmiştir, özellikle son üç yıl içinde ülkemizde turizm 
sektörü plan hedefleri üzerinde büyümüştür. Bu dönemde 
konaklama, restorasyon ve diğer turizm faaliyetleri ve 
"leisure" yeniden şekillenmiş, nitelikli hizmet beklentileri 
artmış ve servis etkinlik ve çabukluk kazanmıştır. Eğitim ve 
öğretimin bu değişikliğe uyum sağlaması temel bir sorun 
olarak belirmektedir. 

II. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

örgün turizm eğitiminde dil yeteneği, seçme ve 
yerleştirmedeki sorunlar, eğitim programlarının yetersizliği, 
eğitim üyelerinin yetersizliği, uygulamalı staj eğitiminin 
kurumsallaşmamış olması ve yaygın eğitimde hali hazır 
yürürlükteki süreli, modüller ve sertifika eğitimlerinin 
koordinasyon eksikliği ve verilen sertifikaların kıstas 
olarak çoğu sektör mensuplarınca henüz kabul görmemiş olması 
ana eğitim sorunlarıdır. 

Ayrıca yatırımcı ve işverenin sektör ile ilgili dallarda 
eğitimi ve formasyonu olmaması; işin mevsimlik niteliği ve de 
yeterince eğitilmiş insan kaynaklarının eksikliği 
işletmelerde verimliliği aşırı derecede düşürdüğü ve 
istihdamda gizli işsizliğe yol açtığı işgücüne ilişkin 
sorunlardır. 

Sorunun çözümü için yaygın eğitimlerin ücretli olması, 
bu ücretin bir kısmının eğitimi alan kişi tarafından, diğer 
kısmının da oluşturulacak müstakil bir ortak fondan 
sağlanması benimsenmelidir. Tüm bu çalışmalarda işçi-işveren, 
sendika, meslek kuruluşları ve eğitim birimlerinin ve 
işbirliğinin önemi üzerinde durulmalıdır. 

Ülkemizin nitelik özellikle sayısal yönden yetenekli 
meslek personeline kavuşması için yaygın eğitime özel bir 
önem verilmesi temel bir bulgu olarak ortaya çıkmıştır. 

Başka bir açıdan eğitim ve istihdama yönelik sorunlar ve 
önerileri kaynaklar, yasal düzenlemeler ve organizasyon 
açısından aşağıdaki gibi belirlenebilir. 

I. KAYNAKLAR 

Yaygın eğitimin finansmanı için mevcut yasalarla 
düzenlenmiş kaynaklardan pay alınması: 

- İşletmelerin gelirlerinden kesilecek yüzde, 
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Çıraklık ve mesleki eğitim geliştirme ve 
yaygınlaştırma fonundan ayrılacak pay, 
- Turizm Bakanlığı’nın bütçesine konacak ödenek, 

Turizm teşvik fonunun turizm eğitim fonuna 
dönüştürülmesi, 
- Mesleki oda ve kuruluşlardan eğitim fonuna kaynak 
transferi, turizm kredilerinden kaynak temini, 
uluslararası fonlardan proje bazında kaynak teminine 
gidilmes i, 
- Yaygın eğitimin koordinasyonu ve önerilen kaynaklardan 
elde edilecek fonun bütçelemesi, TUGEV’in Başkanlık ve 
koordinasyonunda tüm eğitim birimleri, sektör mensupları 
ve sendika temsilcilerinden oluşacak bir komisyon 
tarafından yürütülmesi. 

II. YASAL DÜZENLEME GEREKTİRECEK ANA SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ 

1. Öğrenci seçme/yerleştirme sınavı ile ilgili yasal 
düzenleme, 

2. Ser t ifikasyon esasları ile ilgili yasal düzenleme, 
2a. Sertifikasyon Komisyonu 
2b. Sertifikasyon Yürütme Kurulu 
2c. Sert ifikasyon Eğitim Türleri 
2d. Sertifikasyon Teşvik Tedbirleri 

3. Turizmde uygulamalı eğitim ile beceri kazandırma 
sürecinin kurumsallaşması için çıraklık yasasının 
geliştirilip baştan düzenlenmesi, 

4. örgün ve yaygın eğitimde programların 
geliştirilmesindeki mevzuat ve yasanın 21. asrın gereğine 
uyarlanması, 

5. ILO ve WTO gibi kuruluşların etkin rol aldığı 
konvansiyonlarda oluşan hizmet sektöründeki standart istihdam 
ve eğitim konuları paralelinde mevcut mevzuat ve 
yasalarımızın bünyemize uygun şekilde baştan yapılanması, 

6. Her düzey ve türdeki eğiticilerle ilgili mevzuat 
düzenlemesi ve eğiticinin kurumlararası seyyaliyetinin 
sağ 1anması. 

III. ORGANİZASYON GEREKTİREN ÖNERİLERİN ÖNCELİKLERİNE GÖRE 
SIRALANMASI 

1. Yaygın eğitimin örgütlenmesi ve kurumsallaştırılması, 

2. örgün eğitiminde mevcut kurum ve insan kaynaklarının 
geliştirilmesi için yeni yapılanmaların etüdü, 
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3. Sert ifikasyon kurumlaşma, 

4. Eğitim kurumlarmda ve hizmet işletmelerinde 
istihdam edilenlerin ve de birimlerin kuruluş aşamasında 
verimliliği arttıracak yapılanmaya gidilmesi. 

Sonuç olarak, çözümler yasa, mevzuat ve mevcut 
örgütlerden maksimum faydayı hedefleyerek, kurumlarca 
yönetici görevleri üstlenecek elemanların üstün beceri ve 
niteliklere sahip olmasını sağlayacak düzenlemelere 
gidilmelidir. Bu nitelikteki elemanların esnek strateji ve 
taktikler ile sektördeki verimliliği sağlamaları ana politika 
olarak benimsenmelidir. 

ÇEVRE-PLANLAMA-ALTYAPI ALT KOMİSYON RAPORU 

2000’li yıllara ülkemiz turizmini hazırlamaya 
çalışırken, değişen dış dünya ile bütünleşebilecek, ülkenin 
değişen gereksinimlerini karşılayabilecek yeni bir planlama 
anlayışına planlama-uygulama sürecinde gereksinim 
duyulmaktadır. Raporumuzda planlama sürecindeki gelişmeleri 
değerlendirmek, yeni bir planlama mevzuatı için gerekli temel 
prensibler üzerinde ortak görüş oluşturmak ve bundan 
hareketle yeni turizm planlama pratiğinin ele alınması 
amaçlanmaktadır. 

Çalışma üç başlık altında ele alınmıştır. Birinci 
bölümde, yeni bir planlama mevzuatının hangi gerekçelerden 
hareketle ortaya konulmasının gerektiği; ikinci bölümde 
literatürde ortaya çıkan yeni yönelimler ve tartışmaların 
hangi kavram çiftleri üzerinde geliştiği; üçüncü bölümde ise 
gelişen koşullarda planlama pratiği üzerinde durulmaktadır. 

I. TURİZMDE YENİ BİR PLANLAMA PRATİĞİNE BAKIŞ AÇISININ 
GEREKÇELERİ 

a- Ulusal \"e uluslararası içeriklerde değişim-dönüşüm ve 
gelişmeler vardır. Bunlar kısaca; 

- Nüfus artışı ve göçler, 
- Ekonomik gelişmeler, yerelleşme, küreselleşme, 
- Ekonomide yapısal değişimler ve yeni örgütlenmeler, 

Gelişmeler karşısında yetersiz kalan yasal-yönetse1 
kurumlaşma, örgütlenmemiş turizm hizmetlerinin bağımsız ve 
mevcut planların dışında kontrolsüz parçalar halinde 
gerçekleşmesi, 
- Altyapı maliyetlerinin büyük boyutlara ulaşması, 
- Ulaşım sorunlarının giderek artması ve alternatif ulaşım 
imkanlarının oluşturulamaması, artan turizm hareketleri 
karşısında ulusal ulaşım araçlarının yetersiz kalması, 

./. . 
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b- Bilgi toplumuna geçişteki zorluklar: 

- Ülke bütününde planlamayı yönlendirecek veri bankasının 
oluşturulması, 
- Ülke çapında bilgi ağının kurulamaması, 
- Uluslararası hareketlerin anında izlenememesi. 

c- Türk toplum hayatındaki gelişme ve dönüşümler 

Yeni dünya ekonomisinin esnekliği küreselliği ve 
karmaşıklığı, turizm planlama pratiğini gelişen yeni sisteme 
adapte edebilecek metadoloji oluşturmayı hedefleyen bir 
planlama mevzuatının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. 

2- YERLEŞME KURAMLARINDA YENİ YÖNELİMLER 

Esnek üretim sistemi ve esnek kuruluş yeri seçimi, bilgi 
toplumunun temel özellikleri olarak görülmektedir. "Mükemmel 
planlar" hazırlamak yerine, planlamayı, bir bütünlük ve 
verimlilik içinde öğrenmeyi hızlandırmak için kullanmak 
gerekli görülmektedir. Bu bağlamda yeniden yapılanmanın 
gerekliliği sorgulanırken, aşağıdaki kavram ve sözcüklerin 
turizm planlamasında devreye girmesi ve tartışılması 
gerekmektedir. 

Birinci bölümde sıralanan gerekçelerden yola çıkılarak 
öncelikle turizm planlamasının içeriği tartışılmalıdır. 
"Aktarmacı, yorumlayıcı, sorgulayıcı, savunucu" ve "esneklik, 
rekabet, verimlilik, çevrecilik, yenilik" sözcükleri turizm 
planlama pratiği kapsamında tartışılmalıdır. 

Turizm Planlamasında standartlar mı ve/veya esneklik mi. 

Turizm Planlamasında verimlilik mi, performans mı... 

Yenilenemez kaynakların tüketim hızının kontrolü ve 
yenilenebilir kaynakların tüketim hızının yenilenme hızıyla 
dengelenmes i. 

Süreklilik mi ve/veya süreksizlik mi, politik kararlarla 
durdurma mı. 

Doğal, tarihi kültürel değerlerin korunması ve geleneksel 
yapıların yeni yapılanmada kullanılması. 

Parçacılık mı ve/veya Bütünlük mü 
Tekilci mi Çoğulcu mu 

Tek disiplini i 1ik ve/veya çok disiplini i 1 ik 
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Çok amaçlı kullanımlar mı ve/veya benzeri yatırımların 
yinelenmesi mi. 

Üretim maliyetlerinin en düşük tutulması ve/veya Esnek üretim 
sistemi yararın en yüksek tutulması Esnek 
kuruluş yeri seçimi. 
ikinci ve üçüncü konutlar mı ve/veya dönüşümle kullanım mı. 
Yığılmacı mı ve/veya Yayılmacı mı. 
Turizm nerede oluyorsa planlama mı ve/veya Turizm nerede 
olacaksa planlama mı. 

Plancı mı ve/veya Ge1 iş t irici-gerçek leş t ir ici(developer) mi. 

Sektörler arası ilişkileri düzenleyici mi ve/veya ülke 
mekansal gelişmelerini yönlendirici mi. 

Tekelci mi ve/veya Rekabet üstünlüklerinin belirlenmesi mi. 

Bireysel çıkarcılık mı ve/veya Toplum yararı gözönüne 
alınarak verimlilik mi. 

Turizm Potansiyelini kullanandan mı ve/veya Genel bütçeden 
kaynak aktarımı mı. 

Tutuculuk mu ve/veya Yenilikçi, bilgiden yoğun yararlanma mı. 

Tüm yukarıdaki ikilem ve bütünlerin sayısı arttırılabilir, 
tartışılabilir. 

Kapsamlı planlamanın gereği de budur. Alternatifler 
tartışı İmalıdır. 

"Bütünlük ve verimlilik için hangi konular tartışılmalıdır?", 
sorusuna yanıtlar çok çeşitli olmakla birlikte aşağıdaki 
şekilde sunulmaktadır: 

1- Planlamada bütünlük felsefesine ters düşen Turizm 
Bölgeleri, Merkezleri ve alanları vb. parçacı yaklaşım 
polit ikaları 
2- Alternatif ulaşım ve altyapı politikaları 
3- Yaşanabilir bir çevrenin tanımlanması için gerekenler 
4- Çevresel sorunların nasıl çözümleneceği, tarım 
alanlarının, ormanların denizlerin, göllerin su kaynaklarının 
tüm kıyıların vb. nasıl korunacağı ve kullanılacağı 
5- Yeni gelişim alanlarının seçiminde nasıl bir yol 
izleneceği? 
6- Turizm planlaması sürecine katılımın nasıl sağlanacağı? 
7- Yasal, kurumsal ve yönetsel yetki kargaşasının nasıl 
önleneceği? 
8- Plancıların karşılaştığı ikilemler 
{tarafsız1ık/bağ1ı1ık/polutuk baskı vb.) 



9- Sanayi, tarım, enerji, ulaştırma, turizm gibi 
sürdürülebilir büyümede öncelikli sektörlerin entegrasyonunda 
metedolijik yaklaşımın nasıl sağlanacağı? 
10- Turizmde çeşitlilik, istem ve arzın dengelenmesinin nasıl 
sağlanacağı? 
11- Kombine turizm organizasyonun ulusal ve uluslararası 
boyutta nasıl sağlanacağı? 

3- DEĞİŞEN KOŞULLARDA YENİ TURİZM PLANLAMA PRATİĞİ İ.ÇİN 
ÖNERİLER 

Değişen koşulların YASAL, YÖNETSEL, KURUMSAL, FİNANSAL 
yapılanmanın değişmesini gerekli kıldığı ve bunun da planlama 
pratiğine etkileri tartışılmalıdır. Bu amaçla ilgili yasalar, 
merkeziyetçi dikte edici özelliklerinden arındırılmalıdır. 

Ülke bütünün, sektörler bütünü ilgilendiren konular temel 
kararlardır. Bu kararlar geniş bir katılımla sağlanabilir. 
Büyük projeler ekonomik, sosyal, yasal, yönetsel, çevresel, 
mekansal boyutlarda ülkenin sektörel gelişme vizyonunu 
yönlendiren konular olarak ele alınmalıdır. Mekana yansıyan 
programlanmış böylesi tüm "büyük projeler" planlamanın 
dinamik yapısını oluşturmalıdır. 

Projelerin büyüklüğünün belirlenmesi, sorusuna yanıtlar iki 
alt tanımlamayı gerekli kılmaktadır: 

1. Uygulamayı yönlendirici her türlü plan kademesi, 
2. Uygulamaya esas olacak eylem alanları ve programlar. 

Ancak, tüm projelerde değişik seçenekler vardır. Esneklik, 
değişimin, dönüşümün temel taşıdır. Proje üretim sürecinde 
bütünlük, sürekli çalışan ge1iştirme-araşıtırma-proje üretme 
merkezleri ile mümkündür. Bu merkezlerde çalışan plancıların, 
uzmanlaşmış olması, politik baskı grupları karşısında çaresiz 
kalmayacak şekilde planlama araçlarını mesleki yaratıcılık 
ile birlikte kullanarak proje üreten ve uygulayan 
disiplinlerarası bilgi ağı sistemine entegre olmalıdır. 
Bunların yanısıra, yeni bir proje dilinin geliştirilmesi de 
önem taşımaktadır. 
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YASAL VE YÖNETSEL KONULAR ALT KOMÎSYONU RAPORU 

TURİZM BAKANLIĞININ TÜRK KAMU YÖNETİMİ İÇİNDEKİ KONUMU 

- Kamu yönetimi teşkilatının bir parçası olan Turizm 
Bakanlığı turizm hizmetlerinin planlanması, yönlendirilmesi, 
teşvik olunması, denetlenmesi ve koordinasyonu görev ve 
yetkilerini üstlenmiş olmakla, turizm hizmetlerinin arzında 
diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sektörü de yönlendirme 
görevini üstlenmiştir. 

- Yukarıda tanımlanan görevlerinin gereği gibi yerine 
getirebilmesi ve ilgili yasaların kendisine tanımış olduğu 
yetkileri çatışmamalara neden olunmaksızın kullanabilmesi 
için; 

a) düzenleyici kuralların gereksinimi karşılayacak 
şekilde yeniden düzenlenmesi 

b) yerinden yönetim ilkesi gereği taşra örgütünün 
yeniden yapılandırılması 

c) merkezi otoritenin bir kısım görev ve yetkilerinin 
yerel yönetimler ve sektördeki yatırımcı, işletmeci ve 
pazarlamacıların katılımı ile oluşacak meslek kuruluşlarıyla 
pay 1 aşılması 

d) Turizm işleri Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun 
işlerliğinin arttırılması ve kararlarının uygulanmasının 
sağlanması 
gereğine inanılmaktadır. 

YASAL KONULAR. 

TANIM: 

Turizm Bakanlığının görev ve yetkileri yanında turizm 
sektöründeki yatırımcı, işletmeci ve pazarlamacıların hak ve 
sorumlulukları ile yönlendirilmeleri, teşviki ve 
denetlenmelerine ilişkin kurallar bütününü Turizm Hukuku 
olarak tanımlamak olasıdır. 

Düzenleyici kurallar kanun yapma tekniği yanından uzun 
vadeli hedeflere yönelik oldukları sürece yönetsel yetkilerin 
kullanımında sorun çıkmamaktadır. 

OLUMSUZLUKLAR: 

Yürürlükteki kurallardan kaynaklanan ve yönetsel 
sorunların doğumuna neden olan olumsuzluklar Bakanlık 
birimlerinden elde edilen verilere göre aşağıda not edildiği 
gibidir. Şöyleki; 

■ /. • 
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1.0- Arazi kullanım kararlarının alımında kamu kurumlan 
arasında yetki karmaşası vardır. 

2.0- Arazi tahsislerinde kamu kurumlan arasında yetki 
karmaşası vardır. 

3.0- Koruma kararlarının alımında kamu kurumlan 

arasında yetki kargaşası vardır. 

4.0- Turizm yatırımlarına bütçe ile ayrılan ödeneklerin 
kullanımında kamu kurum ve kuruluşları arasında yetki 
karmaşası vardır. 

5.0- Turizm altyapısı yatırımlarında kamu kurum ve 
kuruluşları arasındaki yetki çatışması anılan yatırımların 
önem ve önceliğini azaltmaktadır. 

6.0- Yatırım ve işletme finansmanında güçlüklerle 
karşılaşılmaktadır. 

7.0- Turizm sektörü için belirlenmiş makro hedeflere 
ulaşılmasını sağlayacak sektörel planlara gereksinim vardır. 

8.0- ülkenin doğal ve kültürel kaynakları ve çevre kendi 
geleceğini tüketmeden kullanılmalıdır. 

9.0- Teşvikler günün koşullarında yetersiz kalmaktadır. 

10.0- Turizm gelirlerinin hesaplanmasında daha sağlıklı 
yöntemler bulunmalıdır. 

11.0- Turizm gelirlerimizin büyükçe bir bölümünün yurt 
dışında kalması önlenmelidir. 

12.0- Türkiye’nin tanıtımı için makro düzeyde görev 
yapacak bir pazarlama örgütü oluşturulmalıdır. 

13.0- Sektörde eğitilmiş, personel kullanımı zorunlu 
hale getirilmelidir. 

14.0- özel girişimcilerde turizm ekonomisinin 
sorumluluğunu üstlenmelidir. 

ÖNERİLER: 

Tedvin (codification) ilkesi doğrultusunda ve Topluluk 
Ülkelerinin benzeri konulardaki normları ile uyumluluğu 
sağlanacak şekilde, sektörün ilerideki yıllarda daha da 
büyüyecek ve etkin hale gelecek ulusal ve uluslararası 
potansiyeli yanında özel konumu da dikkate alınarak Turizm 
Hukuku’nun özel hukukun bir dalı haline getirilmesi 
gerekmektedir. 

106 



Düzenlemeler yapılırken de; 

rekabet gücü yüksek ve verimli bir turizm 
ekonomisinin, 

- doğal ve kültürel zenginliklerimizin sürekliliğinin 
sağlanmasının, 

taşıma kapasitesinin rasyonel kullanımına özen 
gösterilmesinin, 

- Bakanlığın planlayıcı ve yönlendirici işlevlerindeki 
etkinliğin arttırılmasının, 

- Kamu kurumlan arasında yetki kullanımında çatışmalara 
neden olan ve görev ikilemi doğuran hükümlerin 
ayıklanmasının, amaç edinildiği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu bağlamda; 

1.0- Turizm sektöründeki yatırımcı, işletmeci, 
pazarlamacı taşımacı, eğitici ve çalışanların hak ve 
sorumlulukları yanında turizm yatırım ve işletmeleri ile 
sektörde hizmet üretenlerin niteliklerini, denetimlerini, 
kaynakların kullanım esaslarını, merkezi otoritenin yerel 
yönetimler ile taşra örgütü ve meslek kuruluşları arasındaki 
ilişkileri, çevre ile ilişkileri, planlama usul ve 
esaslarını, yaptırımları içeren TURİZM KANUNU’nun ivedilikle 
yürürlüğe konulması, 

2.0- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun günün ve 
ilerisinin gereksinimlerine cevap verecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi , 

3.0- Bakanlık Teşkilat Kanunu’nun ivedilikle yürürlüğe 
konuİması, 

4.0- Sektördeki meslek kuruluşları statüsünde 
örgütlenmelerini sağlayacak kanunların bir an evvel yürürlüğe 
konulması, 

5.0- Bakanlığın taşra teşkilatını katma bütçeli idare ve 
Bakanlığa bağlı kuruluş statüsünde yeniden yapılandıracak ve 
kıyı yönetimi ile yerel yönetimler içerisindeki etkinliğini 
sağlayacak yasal düzenlemenin ivedilikle yapılması, 

6.0- Para cezaları da dahil sektörden sağlanacak 
gelirlerin elde edilme ve kullanma usul ve esaslarını 
belirleyen Turizm Gelirleri Kanunu’nun düzenlenmesi, 
gereğine inanılmaktadır. 

Yasal düzenlemelerin yürürlüğe girişinden sonra da 
uygulamaya ilişkin yönetmelikler de yeniden düzenlenecektir. 
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YÖNETSEL KONULAR: 

İLKE: 

Katılımcı demokrasi ve sivil toplum geleneğine uygun ve 
temel mantığı hukukun üstünlüğünü sağlayan çağdaş yönetim 
modelinin oluşturulmasıdır. 

Bu bağlamda da Turizm Bakanlığının sektördeki işlevi 
girişimci değil yönlendirici, özendirici ve denetleyici 
olmakla sınırlıdır. 

ARAÇLAR: 

1.0- Merkezi otorite ve yerel yönetimler yanında 
sektördeki meslek kuruluşlarının ve bilimsel otoritelerin 
uzlaşmalarının ürünü olan Turizm Ana Planı. 

2.0- Turizm Bakanlığının yetkilerini etkin bir biçimde 
kullanabilmesi için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yetki 
çatışması ve görev ikilemine neden olan hükümlerin ilgili 
mevzuatdan ayıklanması. 

3.0- Bürokrasinin en alt düzeye indirimi amacıyla ilgili 
mevzuatda düzenlemeler yapılması ve Bakanlıkça kullanılan 
yetkiler yanında üstlenilen bir kısım görevlerin yerel 
yönetimlere, Bakanlığın yeniden yapılanacak taşra örgütüne ve 
sektör meslek kuruluşlarına devri. 

4.0- Turizm İşbirliği Kurumunun oluşturulması suretiyle 
sektör örgütleriyle Bakanlık ilişkilerine süreklilik 
kazandın İmas ı. 

„ 5.0- Turizm Ana Planı içeriğinde yukarıda anılan 
düzenlemelerin hedef, ilke ve araçlarının belirlenmesi. 

6.0- Teşkilat Kanunu ile Kariyer Bakanlığı konumunda 
yapılanacak olan Turizm Bakanlığının merkez, yurtdışı ve 
yurtiçi teşkilatının çağdaş yönetim esaslarına göre 
donatılarak hizmet üretmesi. 

7.0- Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulu 
çalışmalarına hız kazandırılması ve kararlarının 
uygulanmasında etkinliğin sağlanması. 
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8.0- Kıyı alanlarımızın turizm sektörünce üretilen 
hizmetler ve turist profili açısından önemini koruduğu 
dikkate alınarak; daha sağlıklı bir geleceğin elde edilmesi 
ve altyapı ile taşıma kapasitesinin zorlanmaması, kentsel 
baskıların indirgenmesi yanında çevre kirliliğine neden 
olunmaması amacıyla, yöre halkının kendi turizm idaresini 
kıyı alanlarının yönetimine ilişkin esaslar ve yerel 
yönetimlerin yeniden yapılanması çalışmaları ile eşgüdümlü 
olarak kurması olanağının sağlanması. 

9.0- Bütçede turizm yatırımlarına ayrılan ve Turizm 
Bakanlığı dışındaki çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
yatırım programlarında yer alan ödeneklerin Turizm 
Bakanlığınca belirlenecek öncelikler doğrultusunda 
kullanılması ve DPT Müsteşarlığınca vize öncesi Turizm 
Bakanlığınca hazırlanacak programa uyumluluğun aranması. 

10.0- Turistik yörelerdeki yerel yönetimler bütçelerinde 
turizm altyapısı için yeterli kaynak ayrılması. 

11.0- Turizm altyapısı oluşmamış yörelerde yeni 
yerleşmelere izin verilmemesi ve bu yönde imar plan 
değişikliği yapımının engellenmesi. 

12.0- Turizm altyapı yatırımlarına yatırımcılar yanında 
kullanıcıların da katılımının sağlanması. Böylece ekonominin 
sorumluluğunun tüm toplum kesimlerince üstlenilmesi. 

13.0- Kamu arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisinde 
görevli ve yetkili merciin sadece Turizm Bakanlığı olduğunun 
belirlenmes i. 

14.0- Arazi kullanımına ilişkin plan kararlarında 
istikrarın sağlanması, kararlar üretilirken altyapı, doğal 
çevre ve taşıma kapasitesinin gözönünde bulundurulması, 
koruma/kullanma dengesinin sağlanması, ayrıcalık yaratan 
uygulamalara merkezi otorite ile birlikte yerel yönetimlerce 
de son verilmesinin sağlanması. 

15.0- Arazi kullanım kararlarını etkileyen koruma 
kararlarının turizm alan ve merkezlerinde ve imar planları 
ile turizm kullanımına tahsis edilen alanlar için Turizm 
Bakanlığının da görüşünün alınması. 

16.0- Turim hizmetinin maliyetini etkileyen 
yükümlülüklerin turizm sezonu başlangıcından en az bir yıl 
önce düşünülüp uygulamaya konulması sağlanarak satışlarda sık 
sık fiyat değişkenliğine ve işletmecilerin zararına neden 
olunması. 

• /. • 
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17.0- Ülkemizi ziyaret eden yabancılarla turist konumu 
ile dolaşımda bulunan vatandaşlarımızın tüketici kimlikleri 
dikkate alınarak aşağıdaki işlemlerle ilgili olarak 
korunmaları amacıyla yasal düzenleme yapılması: 

- Yanıltıcı reklamlara karşı koruma. 
- Tur anlaşmaları ile ilgili ilkeler. 
- Sosyal ilişkilerde güvenlik sağlama. 
- Tüketici Information’u. 
- çifte rezervasyon ve farklı fiyat uygulaması. 
- Sözleşmelerde standardizasyon. 
- Pazarlama ve satış yöntemleri denetimi. 
- Sigortalama zorunluluğu. 
- Ekipman güvenliği. 

18.0- Turizm hizmetlerinde standardizasyon getirilmesi. 
Hizmet standardının Bakanlık ve Sektör kitle örgütleri ve 
meslek kuruluşları temsilcilerinin de katılımı ile oluşacak 
Turizm İşbirliği Kurumunca belirlenmesi, uygulanması ve 
denet imi. 

SONUÇ: 

Komisyon çalışmalarına katkıda bulunan birim ve 
kişilerin tesbitleri doğrultusunda turizme ilgili sorunların 
çözümünün, başta yasal olmak üzere yönetsel önlemlerle 
sağ 1anabi 1 ineceğin i izlenimi edinilmiştir. 

Bu nedenle de, idareye uygulamalarında yol gösterici 
olacak "Turizm Çevçeve Kanunu" veya "Turizm Kanunu" diye 
tanımlayabileceğimiz bir düzenlemeye gereksinim duyulmakta 
olduğu kuşkusuzdur. 

Anılan yasa ile belirnecek esaslar doğrultusunda 
idarenin diğer Kamu Kurumlan, yerel yönetimler ve meslek 
kuruluşları ile işbirliği halinde tutarlı kararlar alması 
sağlanmalı, anılan işbirliği ise Turizm İşleri Yüksek 
Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere Bakanlığın bağlı 
Kuruluşu statüsünde örgütlenmesi düşünülen Yerel Turizm 
İdaresi Kurumu ve Turizm İşbirliği Kurumu vb. yönetsel 
araçlarla gerçek 1 eş t iri İme 1 id ir. 
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AVRUPA TOPLULUĞU İLE İLİŞKİLER ALT KOMİSYONU RAPORU 

TÜRKİYE’NİN, TURİZM ALANINDA, AVRUPA TOPLULUĞU VE DİĞER 
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SİSTEMLERİYLE BÜTÜNLEŞMESİ 

Türkiye’nin Avrupa Topluluğu ile 1964 Aralık ayında 
yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile başlayan ortaklık 
süreci, 1973 Ocak ayında uygulamaya konulan Ek Protokol ile 
önemli bir aşama kaydetmiştir. 14 Nisan 1987 tarihli tam 
üyelik başvurumuzdan sonra, Topluluk mevzuatına ve uygulama 
yöntemlerine uyum çalışmalarına yeniden yön verilmiştir. 

1985, Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında Gümrük 
Birliği uygulamasının başlangıç yılıdır. Bu tarih hedef 
alınarak yasalarımızda gerçekleştirilen değişikliklerle 
ekonomik hayatımız Avrupa Topluluğunun dokusuyla 
bütünleşecek, turizmi de kapsayan hizmetler grubunda 
işbirliği ve yardımlaşma daha somut temellere oturtulacaktır. 

Diğer yandan, Türkiye’nin, Karadeniz ve Orta Asya 
Cumhuriyetleri, ECO ve bazı Avrupa Ülkeleri ile yürüttüğü 
ekonomik işbirliği anlaşmalarında turizm, gittikçe artan bir 
ağırlık kazanmaktadır. 

Bunun, çeşitli nedenleri bulunmaktadır: 

1) Turizmin yönetiminde, geliştirilmesinde ve 
tanıtımında uluslararası işbirliğinin önemi ve bunun, 
başarısını kanıtlamış ülkeler önderliğinde 
gerçekleştirilmesinin yararı gayet iyi anlaşılmıştır. 

2) Türkiye’nin övgü toplayan turizm gelişmesi ve 
deneyimi, birçok ülkeye örnek oluşturmaktadır. 

3) Uluslararası kuruluşlar, turizm alanında yeni gelişen 
ülkelerle ilişkilerinde Türkiye’nin koordinatörlüğünü uygun 
görmektedi r1er. 

Bu bağlamda Türkiye, 1993 yılı içinde OECD Turizm 
Komitesi ve DTÖ Avrupa Bölgesel Komisyonu Başkan 
Yardımcılıklarına seçilmiş ve DTÖ’nün İstanbul’da bir 
Uygulama Bürosu açılması kararlaştırılmış bulunmaktadır. Bu 
gelişmeler Türkiye’nin, turizm alanında yeniden yapılanma 
hamlesini pekiştirmesi, modern teknolojileri ve yöntemleri 
yakından izlemesi, özümsemesi ve giderek, işbirliği yaptığı 
ülkelere aktarması gereğini ön plana çıkarmaktadır. 

Türkiye’nin, bu nedenle Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde öncelikle eğilmesi gereken alanlar, sorunlar 
ve çözüm önerileri aşağıda belirtilmiştir. 
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TURİZM-ÇEVRE İLİŞKİSİ 

Kültürel yapıları ve doğal kaynaklarıyla, çevre turizm 
ürününün en önemli parçasını oluşturmaktadır. Bunu gözönünde 
bulundurarak, Avrupa Topluluğunun turizm politikalarında 
çevrenin olumsuz etkilenmesine karşı önlemlere öncelik 
verilmiş, "Çevre açısından en uygun kararların alınması ve 
zarar verebilecek etkinliklerin engellenmesi" turizm 
planlamasının başlıca hedefleri arasında sayılmıştır. Avrupa 
Topluluğunda bu alanda karşılaşılan ve ülkemizde de sıkça 
rastlanan Turizm-Çevre sorunları ve çözüm önerileri şöyledir: 

Sorun 1) Turizm çekim merkezlerinde taşıma kapasitesi 
limitinin aşılması sağlık, güvenlik ve kültürel koruma 
koşullarını tehlikeye düşürmektedir. 

çözüm: Taşıma kapasiteleri, sosyal etkileri de hesaba 
katılarak bilimsel bir komite tarafından saptanmalı ve 
uygu 1 anma 1ıdır . 

Sorun 2) Akdeniz yöresinde, turistik yatak kapasitesi 
projeksiyonlarının, artan turist sayısına ayak uyduramayacağı 
görülmektedir. 

Çözüm: Turizm etkinliklerinin yıl boyuna ve komşu 
merkezlere dağıtılması köklü bir çözüm oluşturacaktır. 

Sorun 3) Bazı hassas turizm çekim merkezlerinde 
turistlerin aşırı yoğunlaşması, o yörenin doğal hayat 
dengesine zarar vermektedir. 

Çözüm: Bunun için, turistik gezi şebekeleri 
planlanmalıdır. Özellikle Avrupa Turizm Yılı kapsamında 
özendirilen kültürel yollar gibi, amaçlı ve eğitici 
güzergahlar, belirli merkezlerde aşırı yoğunlaşmayı 
önleyecekt ir. 

Sorun 4) Turizmde plansız teşviklerin, çevreye olumsuz 
etki 1er i . 

Çözüm: Avrupa Topluluğunun Yapısal Fonlarında ilke 
olarak benimsendiği gibi, yardım çevreye saygı kriterine göre 
ver i İme 1 idi r. 

Sorun 5) Çevre ile ilgili yatırım giderlerinin büyük 
meblağlara ulaşması. 

Çözüm: Çevre giderleri bürokratik zorlamaya gereksinim 
göstermeyecek, karlılık etkeni olarak düşünülmeli, sektör 
bünyesinde bir fon aracılığıyla sağlanmalıdır. 

./. . 
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Sorun 6) Kitle turizminden vazgeçilmesi, gelirlerde 
düşmeye yol açmaktadır. 

Çözüm: Avrupa Topluluğu Yapısal Fonlarının ve Yatırım 
Bankasının da desteklediği, Temalı Parklar turist 
kitlelerinin, kirlenme ve yoğunlaşmaya yol açmadan 
masedilmesine olanak vermektedir. 

Sorun 7) Kış sporları tesisleri, çoğu kez, doğal mirasa 
verebilecekleri zarar gözönünde bulundurulmadan inşa 
edilmektedir. Çığ, toprak kayması dikkate alınmadan 
yapılanmalar, güvenliğe de tehdit oluşturmaktadır. 

Çözüm: Turistik kış sporları tesislerinin, doğal mirasa 
zarar vermeyecek mesafede ve güvenlik açısından sakıncalı 
olmayacak konumda inşa edilmesi denetlenmelidir . 

GÜMRÜK BİRLÎĞİ VE TURİZM 

Ekonomik entegrasyon kuramında gümrük birliği, serbest 
ticaret bölgesinin daha ilerisinde, ancak tek pazarın daha 
gerisinde yer alan bir oluşum olarak tanımlanmaktadır. 
Bilindiği gibi, serbest ticaret bölgesinde üye ülkeler, 
aralarındaki gümrük vergilerini kaldırmakta ancak üçüncü 
ülkelere karşı gene eskiden olduğu gibi kendi müstakil gümrük 
vergilerini ve rejimlerini uygulamayı sürdürmektedirler. 
Gümrük birliğinde ise üye ülkeler, aynen serbest ticaret 
bölgesinde olduğu gibi, aralarındaki ticarette uygulanan 
gümrük vergilerini kaldırarak, malların serbest dolaşımına 
olanak sağlamaktadırlar. Ancak, üye ülkeler arasındaki gümrük 
denetimlerinin gerçek anlamda kaldırılabilmesi ve menşe 
kurallarına gerek duyulmadan malların serbestçe 
dolaşabilmesinin sağlanması açısından gümrük birliği, üye 
ülkelerin ortak bir gümrük rejimi ve tarifesi benimsemelerini 
de öngörmektedir. Dolayısıyla, gümrük birliği tam anlamıyla 
kurulduğunda üye ülkelerden birinin herhangi bir gümrük 
kapısından, ortaklaşa belirlenmiş koşulları yerine getirerek 
giren bir mal, bundan sonra hiçbir denetimle karşılaşmaksızm 
üye ülkelerin birinden diğerine geçebilmektedir. 

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında bir ortaklık kuran 
Ankara Anlaşması ile "Türk ekonomisinin hızlandırılmış 
kalkınmasını ve halkın istihdam düzeyinin ve hayat 
şartlarının yükseltilmesini sağlamak ve taraflar arasında 
ticari ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi 
teşvik etmek amacıyla" ilişkiler üç döneme ayrılmıştır. 
Gümrük birliği, bu dönemlerden sonuncusunun dayanağıdır ve 
"Akit tarafların ekonomi politikaları arasındaki 
koordinasyonun güçlendirilmesini gerektirmektedir." Anlaşmaya 
göre, mal alışverişlerinin tümünü kapsıyan Gümrük Birliği 
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Topluluk Üyesi Devletlerle Türkiye arasında, ithalatta olduğu 
gibi ihracatta da gümrük vergileri ve eş etkili resimlerin ve 
miktar kısıtlamalarının milli üretime Anlaşmanın hedeflerine 
aykırı bir koruma sağlamayı gözeten eş etkili her türlü 
önlemin yasaklanmasını ve Türkiye’nin üçüncü ülkelerle 
ilişkilerinde, Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesinin kabulünü 
ve Toplulukça dış ticaret konusunda uygulanan diğer mevzuata 
yakınlaşmasını öngörmektedir. 

Sorun 8) Gümrük Birliğinde, rekabet bozucu birleşme ve 
anlaşmalara karşı, aşağıda belirtilen konularda Topluluk 
mevzuatına uyum sağlanması gerekecektir: 

Şirket birleşmelerinin denetimi ve pazar paylaşım 
anlaşmalarının önlenmesi. 

- Anti-tröst ve anti-kartel yasaların çıkarılması, ve 
herhangi bir ürünün tek satıcısı bulunması halinde piyasanın 
serbest rekabete açılması. 

Bu uygulamaların Turizm Endüstrimizin etkinliğine olası 
etkilerinin incelenmesi. 

Çözüm: Gümrük Birliğinin makroekonomik açıdan ülke 
ekonomisine etkileri ticaret dengesi, döviz kurları, 
sanayinin yapısı ve üretim üzerinde somutlaşacaktır. Kısa 
dönemde ödemeler bilançosunda olumsuz etkilerin 
kronikleşmesinin önlenmesi ve telafisi amacıyla, döviz 
gel.irlerini istikrarlı bir biçimde artıracak önlemlere 
gereksinim duyulacaktır. Bu önlemlerin başında ihracat 
gelirleri, turizm gelirleri ve yabancı sermaye girişlerinin 
artırılması gelmektedir. 

Gümrük Birliğinin ekonominin genelinde ortaya çıkaracağı 
etkiler bakımından hizmet sektörünün ve bunun içinde en 
önemli yeri işgal eden Turizm Endüstrisinin önemini ön plana 
çıkaracağı söylenebilir. Toplam yabancı sermaye içindeki payı 
% 13 gibi bir düzeyde seyreden Turizm Sektörüne yönelik 
yabancı sermaye yatırımlarının, Gümrük Birliği ile Avrupa 
Gümrük sınırları içine katılacak Türkiye'nin hem yatırımcılar 
hem de tüketiciler açısından daha cazip bir pazar haline 
gelmesinden sonra önemli ölçüde artacağı muhahkaktır. 

Gümrük birliği ile Topluluktan sanayi mamullerinin 
ithalinde alınan vergi ve fonların kalkması, üçüncü 
ülkelerden yapılacak ithalatta da Topluluğun Ortak Gümrük 
Tarifesinin uygulanması nedeniyle sanayi malları üzerindeki 
koruma oranları düşeceğinden, turizmde yatırımcı ve 
işletmecilerin girdi ve ekipman giderlerinden bir ölçüde 
tasarruf sağlamaları mümkün olabilecektir. 
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TURİZMDE HİZMET SUNUMUNUN SERBESTLEŞTİRİLMESİ 

Sorun 9) Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında hizmet 
sunumunun serbestleştirilmesinin, Türk Turizm Endüstrisinde 
hizmet sunucular açısından yaratabileceği olumlu ve olumsuz 
etkiler şu başlıklar altında incelenebilir: 

1) İşletmeler (konaklama, yeme-içme) açısından: 
a- Daha fazla turiste hizmet verme fırsatı doğacaktır, 
b- Hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artması 
sonucunda fiyatlar yükselecektir. 
c- Pazarlamanın güçlükleri yanında avantajları gündeme 
ge lecekt i r. 
d- Çevre koşullarının ve doğanın etkin kullanımı 
hususunda gerekli önlemlere yöne 1inecektir. 
e- Hizmet sunumunda yarışmanın artması sonucunda, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin büyük ölçekli işletmelerle 
rekabeti önem kazanacaktır. 

2) Seyahat acentaları açısından: 
a- Seyahat acentaları tur operatörü olmaya 
zorlanabileceklerdir. 

b- Küçük işletmeler piyasadan çekilme zorunda kalacak 
veya küçük çaplı organizasyonlarla yetineceklerdir, 
c- Rekabet artacaktır. 

d- Artan rekabet ortamında ayakta kalabilmek için büyük 
sermayeye gereksinim duyulacaktır. 
e- Toplu Konut Fonu’na katılım payı uygulamasının 
kaldırılması, yurt dışında organize edilen turlara iç 
talebi arttıracaktır. 

3) Ulaştırma açısından: 
Karayol11arı 
a- Altyapının geliştirilmesi zorunlu hale gelecek ve 
yolcu akışı hızlanacaktır. Trans-Avrupa şebekelerine 
katılım Türkiye, Avrupa’yı Asya ve Arab ülkelerine 
bağlayan yol üzerinde önemli bir durak haline 
ge lecekt ir. 
b- Yabancı otobüs şirketlerine iç tur izni verilmesinin 
ulaştırma ve turizm rehberlik hizmetleri üzerinde 
etkileri olacaktır. 

Deniz yol 1ar ı 
Avrupa Topluluğu ile karşılaştırıldığında rekabet 
gücünün olmadığı görülen bu sektörde, özelleştirme ile 
yeni yatırımların gerçekleşmesi beklenebilir. 

Hava yol 1arı 
a- Charter seferleri artacaktır. 

b- Havalimanlarında iniş-kalkış rezervasyonlarının 
artması sorunlar yaratacaktır. 
c- Alanların yetersizliği kendini hissettirecektir, 
d- Alan hizmetlerinde rekabet artacaktır. 

./. ■ 
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e- tç hatlarda hizmet sunumu serbestleştirilmesinin 
ulaştırma sektörü üzerinde yıkıcı etkileri olacaktır. 

4) Personel açısından: 
a- Ücretlerin eşitlenmesi zorunluğu sonucu, mevcut ücret 
düzeyinde yükselme meydana gelecektir, 
b- Sosyal hakların geliştirilmesi zorunlu olacaktır, 
c- İşgücünün istihdam olanağının dışarıya kayması söz 
konusu olacaktır. 

çözüm: Ortak gereksinimleri karşılayacak şu önlemler 
alınmalıdır: 

a- Düşük faiz oranlı ve uzun vadeli krediler 
sağlanmalıdır. 

b- Teşvik sistemlerinde reorganizasyona gidiİmelidir . 
c- Eğitim alanında yatırım ve işbirliği artırılmalıdır, 
d- Tanıtım etkinliklerinde yatırımlar arttırılmalıdır, 
e- Avrupa Topluluğuna üye ülkelerde yatırım kolay1 ıklan 
sağlanmalıdır. 

AVRUPA TOPLULUĞU ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDE TURİZM EĞİTİMİ VE 
YENİLİKLER 

Globalleşmenin anahtar kelime olduğu ve yoğun bir 
şekilde yaşandığı uluslararası platformda, eğitimin bu 
durumda en çok etkilenen alan olduğu söylenebilir, özellikle 
soğuk savaş döneminin de sona ermesinden sonra kısalan 
mesafelerin etkisiyle, uluslar birbirine daha çok yaklaşmakta 
ve birbiriyle yaşamayı benimsemektedirler. 

Sorun 10} Avrupa Topluluğu, üyeleri arasında her alanda 
olduğu gibi eğitim alanında ve bilhassa yüksek öğrenimde 
önemli ölçüde işbirliği yapılmasını sağlama yönünde çeşitli 
kararlar almakta ve bunları uygulamaya koymaktadır. Bu 
alanda alanın kararların Türk eğitim hayatını ve yüksek 
öğrenimini de yakından ilgilendirenlerinin, eğitim 
kuruluşları tarafından yakından izlenmesinin önem taşıdığı 
tartışmasız bir gerçektir. Bu durumdan turizm eğitimi nasıl 
ekkilenecektir? 

Çözüm: Daha çok mesleki turizm eğitimi veren meslek 
liseleri ve iki yıllık meslek yüksekokulları ile işletmecilik 
dalında eğitim etkinliği gösteren dört yıllık 
yüksekokullayrın, Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerde bulunan 
karşıtları ile yakından işbirliğine girmek üzere çalışmalar 
yapmaları büyük önem taşımaktadır. Bu işbirliği, ortak 
program geliştirme, öğretim elemanı mübadelesi gibi konularda 
olduğu gibi, öğrencilerin eğitim süreçlerinin bir bölümünü 
değişik ülkelerdeki eğitim kuruluşlarında sürdürmeleri veya 
staj yapmaları konularında da gerçekleştirilebilir. Bu 
amaçla, Avrupa topluluğu üyesi ülkelerin eğitim kuruluşları 
arasında kurulmaya başlanan eğitim ağına, yurdumuzdaki 
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okulların da katılmak üzere çalışmalarda bulunması 
gerekmektedir. Öncelikle, eğitim programlarının, Avrupa 
Topluluğu ülkelerindeki programlarla uyumlu hale 
getirilmeleri gerekmektedir. ECTS kısaltması ile bilinen 
Europe Credit Transfer System, bu alanda işbirliği 
öngörmektedir. Bu bağlamda, Avrupa Topluluğu 
üniversitelerarası mübadele programı ERASMUS’un sağlamış 
olduğu olanaklardan, ülkemezin de faydalanması yönünde 
girişimlerde bulunulmalıdır. Turizm ve Milli Eğitim Bakanlığı 
ile Yükseköğretim Kurulu’nun da, bu yöndeki çabalara destek 
vermeleri önem taşımaktadır. 

Diğer önemli bir alan da, yüksek lisans ve araştırma 
konularında Avrupa Topluluğu ülkeleri üniversiteleri ve 
araştırma kuruluşları ile gerçekleştirilecek işbirliğidir. Bu 
tür işbirliği, Yurdumuzun gelişmekte olan turizmine daha 
sağlıklı bir soluk getirecek ve çağdaş ve bilinçli bir 
yönetici neslinin oluşmasına olanak sağlayacaktır. 

TÜRK HAVA ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN AVRUPA TOPLULUĞUYLA REKABETİ 

Avrupa Topluluğu 1987, 1990 ve 1992 yıllarında 
havayollarının kapasite ve fiyatlar üzerinde kontrolleri 
kaldıracak, kendi ülkeleri dışındaki pazarlara girişi 
kolaylaştıracak üç serbestleştirme paketi kabul etmiştir. Bu 
kurallar çerçevesinde Avrupa havayollarının diğer ülkelerde 
sınırsız uçuş (kabotaj) hakkı 1997’den önce sağlanmayacak, ve 
topluluk dışı ülkelerden kaynaklanan rekabete karşı 
korunmaları sürdürülecektir. Havayollarının serbestleşme 
karşısında tepkileri birleşme, işgücünü azaltma, yeniden 
yapılanma, maliyeti düşürücü önlemler alma ve kendi 
aralarında bir ekonomik savaş başlatma şeklinde olmuştur. 

Müşteri kompozisyonu itibariyle, Avrupa havayollarının 
tarifeli uçuşları, iş amaçlı yolculara yönelik hizmet 
vermektedirler. Tatil amaçlı yolcuların büyük çoğunluğuna, 
bazıları büyük havayollarına bağlı olarak çalışan, düşük 
maliyetli charter operatörleri hizmet vermektedir. Avrupa 
içinde uçak yolculuğu, tüm seyahat edenlerin sadece % 2’si 
tarafından tercih edilmektedir. Bu, şehirler arası 
mesafelerin kısa olması, alternatif ulaşım araçlarının 
bolluğu ve diğer araçlarla şehir merkezine daha kısa süre 
içinde varma imkanı nedeniyledir. Avrupa’da kapasiteleri 
yetersiz ve hızla kalabalıklaşan hava limanlarının trafiğinin 
artırılması imkanı çok sınırlıdır. 30 civarında hava 
limanında, arazi kısıtlı ve çevrecilerin baskısı ile, trafik 
artamıyacak durumdadır. Karışık bir hava trafiği kontrol 
sistemi bulunmaktadır. Hava trafiğinde 55 kontrol noktası, 31 
farklı kontrol sistemi, 18 farklı bilgisayar donanımı, 22 
farklı işletim sistemi, 70 farklı program dili 
kullanılmaktadır. Tek trafik yönetim sistemine, 2000 yılından 
önce geçilmesi mümkün olamayacaktır. 

./. • 
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Sorun 11) Avrupa Topluluğunda verilmeye çalışılan 
izlenime karşın, havayolları devlet işletmesi hüviyetini 
korumaktadırlar. Türk hava sektörünün rekabet gücü nasıl 
sağlanmalıdır? 

çözüm: Avrupa Topluluğu ülkelerinde havayolları, devlet 
işletmelerinin tüm sorunlarını bünyelerinde taşımakta ve 
sübvansiyonlarla ayakta durmaktadırlar. Bürokrasi, havayolu 
işletmelerinin, pazar gelişmelerine tepki gösterme hızını 
kesmektedir. Rekabeti artıracak etki yapması beklenen yeni 
havayollarının pazara girişi ve yeni uçuş hatlarının 
kurulması çok zor görünmektedir. Havayolları işletme 
giderlerini azaltıcı önlemler aramakta, yoğun işgücü 
çıkarması yapmakta, ücret dondurulması konusunu sendikalarla 
görüşmekte, sadık müşteri programlarıyla marka bağımlılığını 
artırmaya çalışmakta, kendi aralarında birleşme veya 
işbirliği yoluna gitmekte, yolcu değişim noktası ve ana bakım 
merkezleri olan hub’larını, mini hub’larla desteklemeye 
çalışmaktadırlar. Serbestleşmeden müşterilerin kazanacağı 
kesin görünmekle birlikte, parasal kazancın boyutu sınırlı 
kalacaktır, zira Avrupa Topluluğu ülkelerinin rekabete karşı 
gördükleri fiyat kırmaları konusunda itiraz haklan saklı 
bulunmaktadır. 

Tüketicilerin havayolu tercihinde milliyetçilik etkeni 
önemini korumaktadır. Bu da yolcuların, genellikle kendi 
ülkelerinin havayollarını kullanmayı sürdürmelerine neden 
olacaktır. 

İş amaçlı yolculuk yapan AvrupalIların, fiyat duyarlığı 
oldukça düşüktür. Bunlar talepkar ve seçici müşterilerdir. 
Avrupalı iş yolcusunun, iyi hizmetten fiyat ucuzluğu 
nedeniyle vazgeçme eğilimi zayıftır. Hem iyi hizmet hem de 
ucuzluk bir arada sağlandığı takdirde, rekabette başarıya 
ulaşıl ab ilecektir. 

Turizm amaçlı yolcuların, bir ölçüde, kendi tur 
operatörlerinin öngöreceği hava taşımacılığı şirketleriyle 
uçmaya devam etmesi beklenmelidir. Bu da, turizmde, tur 
operatörü ve hava ulaştırmacısı dikey entegrasyonunun önemini 
ortaya koymaktadır. 
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AVRUPA TOPLULUĞU KALİTE YÖNETİMİ STANDARTLARINA UYUMU 

Türk Turizm Endüstrisinde etkinlik gösteren işletme 
yönetim sistemlerinin, uluslararası kabul gören ISO 900 
Kalite Yönetimi Standartlarına uyumlaştırılması önem 
taşımaktadır. Turizmde Avrupa Topluluğu ile entegrasyonun en 
önemli öğelerinden biri, bu ülkelerden gelen müşterilerin, 
Türkiye’de Topluluk standartlarına uygun turizm ürün ve 
hizmetleri bulabilmeleridir. 

Avrupa Topluluğunda turizm endüstrisinin spesifik 
standartları çok az sayıdadır, olasılıkla önümüzdeki beş 
yıllık perspektif içinde de az sayıda kalacaktır. 
Standartların geliştirilmesini beklemek ve gecikmeli olarak 
uyum sağlamak yerine, halen kamu kesimi de dahil endüstriyel, 
ticari ve hizmet işletmelerinde uygulanabilen, ve TSE 
tarafından 1988’de TS 900 serisi adı altında kabul edilmiş 
bulunan ISO 900 serisi kalite yönetimi standartlarının, 
turizm işletmelerinde uygulanmaya başlanması ve özellikle 
teşvik olunması, yerinde ve giderek pazar payını arttırmak 
bakımından zorunlu olacaktır. Bilindiği gibi, Avrupa 
Topluluğu kaynaklı müşterilerin sağlık, temizlik, çevre ve 
hizmet niteliği beklentileri bizden daha değişiktir. Bu 
pazardaki başarı, müşteri beklentilerine koşut bir ürün ve 
hizmet arzı ile eşit şekilde ve giderek daha hızlı 
artacaktır. Araş 11rma1ary memnun edilen bir müşteri 8-10 
kişiyi etkilerken, gayrimemnun bir müşterinin 20-25 kişiye 
olumsuz propaganda yaptığını ortaya koymaktadır, örneğin, "5 
oranında bir müşteri tatminsizliği, gayrimemnun her 
müşterinin 20 kişiyi olumsuz etkilemesi halinde, bir sonraki 
yıl, o yıl gelen müşteri sayısında potansiyel bir müşteri 
grubunun kaybına yol açabilecektir. 

Turizm işletmelerinin, kalite yönetimi sistemini 
uygulamaları ve akredite kuruluşlar kanalıyla 
belgelendiril meleri: 

1) Sürprizlerin ortadan kalkması, aldatılmanın 
önlenmesi, müşterinin ne aldığını peşinen bilmesi ve 
endüstrinin kendi kendini disipline etmesiyle müşteriye güven 
verecekt ir. 

2) Tüm işletme etkinliklerinde verimliliği artıracaktır. 

3) Maliyetleri düşürecek ve rekabet üstünlüğü 
sağlayacakt ır. 

4) Endüstride yöneticilerin müşteriye bakış açısını 
değişt irecekt ir. 

5) İşletmeleri haksız rekabet ve tazminat talebinde 
koruyacaktır. 

• /. . 
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Sorun 12) Türkiye’de birkaç konaklama işletmesi başında 
bu yönde bir çalışma yapılmamaktadır. Turizm ürün ve 
hizmetlerinin geçirdiği satış-taşıma-transfer-konaklama-gezi- 
alışveriş-transfer zincirinin her halkasında yerli ve yabancı 
müşterilerin tatminin optimizasyonu amacıyla kabul gören, ISO 
9000 serisi kalite standartlarına uygun kalite sisteminin 
işletme bazında kurulması ve çalıştırılması, müşteri tatmin 
ölçümlerinin yapılması, nirengi noktalarına göre performansın 
değerlendirilmeleri için işletmecileri yardım edilmeli ve 
teşvik sağlanmalıdır. 

Çözüm: Kalite yönetimi sisteminin kurulması için 
yapılacak harcamalar bir yatırım niteliğindedir. Büyük 
işletmeler için bir sorun yaratmasa da, orta ve küçük boy 
işletmeler için kalite sistemi yatırımı bir mali külfet 
oluşturacaktır. Ayrıca Türk Standartlar Enstütisinden "Kalite 
Belgesi" almak için yapılacak harcamalar, gene küçük ve orta 
boy işletmeler için mali yük niteliğindedir. 

Turizm Endüstrisi kapsamındaki işletmelerin, ISO 9000 
serisi kalite yönetimi standartlarına uygun kalite sistemini 
kurmaları, hem de "Kalite Belgesi" ile belgelendirilmeleri 
için teşvik ve mali yardıma gereksinimleri bulunmaktadır. 

Bu işletmelerin yıldız ve kategorilerine göre, kademeli 
olarak, kalite sistemi yatırımları kapsamının belirlenmesi ve 
yapacakları kapsam içi kalite yatırım harcamalarının 
belgelenen bir kısmının düşük faizli kredi veya hibe olarak 
verilmesi uygun olacaktır. 

Uygulama ile ilgili bi hareket planının çıkarılması ve 
mali portresinin belirlenmesi en geç 1994 içinde bir çalışma 
konusu olarak ele alınmalıdır. Yeterli ve işler bir teşvik 
sisteminin kurulması ile birlikte, 1994-1997 döneminde turizm 
işletmelerinin % 20-30’unun, 1997-2000 yılları arasında % 60- 
70’inin "Kalite Belgesi" ile belgelendirilmesi 
hedeflenmelid ir . 

AVRUPA TOPLULUĞUNDA TURİZM ALANINDA TÜKETİCİ KORUNMASI 

Avrupa Topluluğu vatandaşlarının tatillerinin başarılı 
geçmesinde etkili, turizm etkinliklerini yakından 
ilgilendiren dört önemli unsur bulunmaktadır: fiyat, kalite, 
güvenlik ve tazminat. Turizm alanında yasaların zorunlu 
kıldığı, tur operatörlerinin mukavelelerinde önerdikleri veya 
turistlerin kendiliklerinden tercih ettikleri çok sayıda 
sigorta içinden Avrupa Topluluğunda en çok kullanılanlar 
arasında bagaj sigortası, kişisel kaza sigortası, seyahat 
süresi içinde hastalık sigortası ve kapsamlı seyahat 
sigortası yer almaktadır. 

./. . 
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Yabancı bir ülkeyi ziyaretleri sırasında dava açmaları 
gereken turistler, o ülkede geçerli olan uluslararası özel 
hukuk hükümlerine ve özellikle, medeni ve ticari hukuk 
alanında mahkemelerin yetki paylaşması ve kararlarının 
uygulanması ile ilgili 1968 Brüksel Sözleşmesi ve mukaveleden 
doğan yükümlülükler konusundaki 1980 Roma sözleşmesine tabi 
olacaklardır. 

Sorun 13) Turizmle ilgili anlaşmazlıkların 
çözümlenebilmesi amacıyla Avrupa Topluluğu ülkelerinde 
gerekli merkezi yapının ve ulusal düzeyde koordinasyonun 
bulunmaması, turistlerin yakınmalarının türleri ve sayıları 
konusunda toplu istatistikler elde edilmesini 
güç 1 eş t irmekted ir. 

çözüm: Bu alanda ispanya Ulaştırma ve Turizm 
Bakanlığının uygulaması, diğer Avrupa Topluluğu ülkelerine 
örnek teşkil etmektedir, ispanya’da her turizm işletmesi 
müşterilerine, yakınmalarını kayda geçirmek üzere, bir 
başvuru formu vermekle yükümlüdür. Bu formlar, Ulaştırma ve 
Turizm Bakanlığının bölgesel temsilciliklerince 
işleme konmaktadır. Türkiye’de de bu sisteme koşut bir 
uygulama başlatılabilir. 

TURİZMDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN DESTEKLENMESİ 

Avrupa Topluluğunun kullandığı standartlara göre çalışan 
sayısına bağlı bölünmede, 500’ün üzerinde çalışanı bulunan 
büyük ölçekli işletmelerde 12.000, 100-499 çalışanlı orta 
ölçekli işletmelerde 70.000, 10-99 çalışanlı küçük ölçekli 
işletmelerle 1 milyon ve 9’un altında çalışanla etkinlik 
gösteren işletmeler grubunda ise (mikro işletmeler) 14,5 
milyon işletme yer almaktadır. Sağlıklı bir rekabet 
ekonomisinin gerekli öğeleri arasında küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin korunması ve güçlendirilmesi, Avrupa Topluluğu 
rekabet politikasının ana ilkelerindendir. Roma Anlaşmasının 
85. ve 86. maddeleri ile, maliyetin altında fiyatlandırmalar 
ve ürün arzını durdurmayı önleyici önlemler alınarak, küçük 
şirketlerin büyük şirketler karşısında korunması 
amaçlanmıştır. Aynı Anlaşmanın 92. ve 93. maddeleri devlet 
teşviklerinin rekabeti bozacağını belirtmektedir. Fakat küçük 
ve orta ölçekli işletmelere yapılacak yardımların, iç pazarın 
oluşumuna katkıda bulunacağı belirtilmiştir. Bu amaçla, 92. 
madde çerçevesinde bunların kurulması, işletmeye geçmeleri 
için kredi verilmesi, araştırma-geliştirme çalışmalarına 
destek olunması, satış politikalarının geliştirilmesi, 
yönetim teknikleri konusunda finansal destek sağlanması 
esasları yer almaktadır. 

Sorun 14) Küçük ve orta ölçekli işletmeler için sadece 
Avrupa Topluluğu ülkelerinin yararlanacağı projeler var 
mıdı r? 
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Çözüm: Europartenariat Projesi çerçevesinde, az gelişmiş 
veya sanayide gerileyen bölgelerin firmaları arasında 
ortaklıklar geliştirilmek amaçlanmıştır. Her yıl belirlenen 
bir bölgeden, iki yüz civarında firma seçilmekte, çok dilde 
yayınlanan bir katalogda bölgenin ve firmaların özelliklerine 
yer verilmektedir. Katalog diğer ülke ve bölgelere 
dağıtılmakta, söz konusu bölgede "business contact" günleri 
organize edilmektedir. 

Sorun 15) Avrupa Topluluğunun küçük ve orta ölçekli 
işletmeler için, üye olmayan ülkelerin de yararlanabileceği 
projeleri hangileridir? 

Çözüm: Küçük ve orta ölçekli işletmeler için hayati önem 
taşıyan pazarlar, ürünler, standartlar, finansman kaynaklan 
ve teknolojik olanaklar hakkında gerekli bilgilerin elde 
edilebilmesi amacıyla Avrupa Enformasyon Merkezleri (EURO 
Info Centres) kurulmuştur. Bu merkezler Topluluk dışı 
ülkelerde de açılabilmektedir. Şu ana kadar, Avrupa Topluluğu 
dışında EFTA ve bazı Doğu Avrupa ülkelerinde de faaliyet 
gösteren enformasyon merkezleri arasında her türlü bilgi 
akışı sağlanmaktadır. Ülkemizde de böyle bir merkezin 
açılması konusunda çalışmalar devam etmektedir. 

Şirketler arası İşbirliği Merkezi ve Şebekesi (Business 
Cooperation Centre and Network), bilgisayara dayalı bir 
sistemle, ortak arayan firmaların talepleri karşılanmaktadır. 
Türkiye, bu sisteme de üye olmuştur. 

Finansman olanaklarının geliştirilmesi amacıyla, 
finansal kuruluşlara ulaşılmasını kolaylaştıracak, risk 
sermayesi, pazar araştırması, yapılabilirlik raporu 
hazırlanması konularında destek sağlayacak, 1993-1996 
yıllarını kapsayan Küçük ve Orta ölçekli İşletmeler Eylem 
Planında bu firmalar için Avrupa Yeni Yatırım Fonundan (New 
European Investment Fund) yararlanılmasının sağlanması da 
öngörülmektedir. 

Genel sonuç: Avrupa Topluluğunun, temel yasalarının 
hükümleri kapsamında, Turizm Endüstrisine desteğini 
sürdürdüğü görülmektedir. Türkiye’nin, uyum açısından, Turizm 
Endüstrisine.^. 

a- Çevre duyarlığı; 
b- Rekabet koşullarının sağlıklı şekilde korunması 
ölçülerinde destek vermesi uygun ve gerekli olacaktır. 

122 



TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ALT KOMİSYONU 
RAPORU 

VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Turizm Özel İhtisas 
Komisyonu, Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Alt 
Komisyonu 7 Ekim 1993 günü toplanarak yapmış olduğu iki 
oturum sonucunda aşağıda yer alan konuları görüşmüştür. 

Durum Tesbiti ve Hedefler: 

Türkiye Turizmi 1 milyon yatağa doğru yol almaktadır. 
Yaklaşık 250.000 yatak Bakanlık belgeli, 250.000 yatak 
yatırım belgeli ve yapım aşamasında olup, 500.000 yatak ise 
belediye belgeli yatak olarak devreye girmiştir. Bu yatak 
kapasitesinin büyük bir bölümü Güney Ege ve Batı Akdeniz 
Bölgesinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. 

Yeni Turizm politikaları uyarınca, turizm yatırımlarının 
yoğunlaştığı kıyı yöreleri dışında özellikle İç Anadolu, Doğu 
Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde var olan Turizm 
olanaklarının değerlendirilmesi ve bu yolla bölgeler arası 
kalkınma dengesinin kurulması ve turizm yoluyla katkıda 
bulunulması öngörülmektedir. 

Hedef 1er: 

- öncelikle yukarıda belirtilen kıyı yörelerinde yılboyu 
turizm yapılması ve bu amaçla turizmin çeşitlendirilmesi. 

- Bu bağlamda gerek kıyı, gerek iç bölgelerde bölgesel 
ölçekte önem taşıyan turizm tür ve olanaklarının 
belirlenmesi. 

Yılboyu turizm yapılması ve turizmin 
çeşitlendirilmesinde öncelikli alan veya merkezlerin 
belirlenmesi, bu alan ve merkezler üzerinde öncü-örnek 
uygulamalara ağırlık verilmesi. 

- İç ve Dış turizme dönük, doğal ve kültürel çevresi ile 
uyumlu orta ve küçükboy turizm yatırımları ile aile 
işletmelerinin özellikle teşvik edilmesi ilke ve hedefleri 
benimsenmişt ir. 

1- Kıyı Olanaklarımızın Yılboyu Turizm Yapılması ve 
Turizmin Çeşitlendirilmesi Açısından Değerlendirilmesi: 

a) Türkiye kıyı ve kıyı termal turizmine çok elverişli 
iklim koşullarına, kıyı olanaklarına ve deniz suyu 
bileşimlerine sahip bulunmaktadır. 

123 



Bu doğal kaynak değerlere bağlı olarak öncelikle Güney 
Ege ve Batı Akdeniz kıyı bölgelerinde "Deniz Termal ve 
Sağlıklı Yaşam Merkezleri’nin" kurulması, bu bağlamda ana 
sezon dışında özellikle 3. Yaş turizmine ağırlık verilmesi ve 
Kongre turizminin teşvik edilmesi. 

b) Yat turizminde, yabancı bayraklı yatların giriş 
yapmalarının yanısıra, yerli veya yer 1i-yabancı firma 
işbirliği halinde YAT CHARTER’cı1 iğinin teşvik edilmesi, yat 
kışlama, bakım ve onarım olanaklarının artırılması. 

c) Kuşadası-Antalya kıyı kesimi arasında yoğunlaşmış 
olan yat turzmi hareketlerinin, öncelikle Karadeniz 
kıyılarına kaydırılması ve Karadenize kıyısı bulunan 
ülkelerle işbirliği yapılması, Akdenizde Side, Alanya, 
Gazipaşa, Anamur, Taşucu ve Samandağı gibi kıyı kesimlerinin 
değerlendirilmesi yararlı görülmüştür. 

Bu genel yaklaşıma bağlı olarak öncelikle Doğu Karadeniz 
bölgesinin "Yat Charter taşımacılığına" açılması ve bölgede 
mevcut liman ve balıkçı barınaklarından çok yönlü 
yararlanılması (Ek liste II) bu amaçla İstanbul üzerinden 
Hava ve deniz yolu taşımacılığının teşvik edilmesi ve 
desteklenmesi mümkün ve yararlı görülmüştür. 

2- Dağ ve Kış Turizmi Olanaklarının Yılboyu Turizm 
Olgusu ve Turizm Çeşitliliği Açısından Değerlendirilmesi: 

Türkiye, Dağ ve Kış turizmi bakımından zengin kaynak 
alanlarına sahiptir. Türkiye bu kaynak alanlarını İç ve Dış 
Turizme dönük olarak değerlendirme aşamasına geçmelidir. 
Dağcılık sporu ve Dağ turizmi bakımından yoğun sayılabilecek 
bir Dış turizm talebi, Kış sporları ve Kış turizmi bakımından 
ise yoğun bir iç turizm talebi ile karşı karşıya 
bulunmaktadır. Türkiye’yi 10.000 dolayında yabancı dağcı ve 
yürüyüşçü ziyaret etmekte, Türkiye’de, 100.000 dolayında 
insan Kış sporları ve Kış turizmiyle ilgilenmektedir. 

Gelecek 5-10 yıl içinde Türkiye’ye yönelik olarak 
Istanbul+Bursa+Uludağ, İstanbul+Erzurum-Palandöken+Sarıkamış, 
Antalya-Saklıkent+Alanya-Akdağ şeklinde dışa dönük bir kış 
turizmi talebi beklenmektedir. 

a) Bu genel tesbitlerin ışığında VII. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı döneminde ayrıca Büyük Ağrı Dağı, Rize Kaçkar 
Dağı, Hakkari Cilo ve Sat dağları, Kayseri Erciyes ve Niğde- 
Toros Aladağlar Dağ turizmi bakımından yeterli bir tanıtmaya 
konu olmalıdır. 
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b) Bursa-Uludağ, Bolu-Köroğlu dağı, Kayseri-Erciyes, 
Erzurum-Palandöken ve Kars-Sarıkamış kayak merkezleri yeterli 
alt ve üst yapı yatırımlarına kavuşturularak KIŞ TURİZMİ’ne 
açılmalıdır. Bu alanlar yaklaşık 100.000 kayakçı/günve 
200.000 yataklık potansiyel arz kapasitesine sahip 
bulunmaktadır. 

c) Dağ ve Kış Turizmi ile bağlantılı olarak dağ ve orman 
köylerinin bulunduğu yörelerin kalkınmasına Dağ ve Kış 
turizmi yoluyla katkıda bulunulması sağlanmalıdır. 

d) Dağ ve Kış turizmi ile bağlantılı olarak geleneksel 
yaylaya çıkma hareketinin öncelik taşıdığı Batı Akdeniz, 
Bolu-Köroğlu dağı ve Doğu Karadeniz dağlık yörelerinde her 
ilde bir veya iki yayla merkezinin geliştirilmesi ve bu 
merkezlerle ilgili tüm planlama, projelendirme ve yatırım 
faaliyetlerinin öncü-örnek uygulamalar şeklinde 
programlanması sağlanmalıdır. 

e) Özellikle dağ ve orman köyleri ile yayla 
merkezlerinin geliştirilmesinde bu yörelere özgü otantik yapı 
ve sivil mimari özelliklerin gözönüne alınması korunması ve 
geliştirilmesi öngörülmelidir. 

3- Sağlık Turizmi Olanaklarının Yılboyu Turizm ve Turizm 
Çeşitlendirilmesi Yönünden Değerlendirilmesi: 

Türkiye Sağlık turizmine elverişli zengin termal kaynak 
ve deniz termal olanaklarına sahip bulunmaktadır. 

Ülke düzeyinde yoğun bir dağılış gösteren termal kaynak 
sularının ve deniz-termal olanaklarının tümüyle 
değerlendirilmesi yerine, öncü-örnek yatırım uygulamalarına 
öncelik verilmelidir. 

Ekli listede (Ek 3) yer alan I. dereceden önemli otuz 
adet termal kaynak 600 i itre/kişi/gün/banyo yöntemi ile 
yaklaşık 300.000 banyo/kişi/gün dolasıyla 300.000 termal 
yatak arzı sunmaktadır. 

VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde aşağıda 
isimleri belirtilen 6-7 kaplıca merkezinin sosyal-termal 
turizm amaçlı diğer 6-7 merkezin ise turizm amaçlı İç ve Dış 
turizm ağırlıklı olarak geliştirilmesi yararlı ve gerekli 
görülmüştür. 

Sosyal Amaçlı Termal Merkezler: 
1- Balıkesir-Gönen 

2- Konya-Ilgm 
3- Sivas-Sıcak Çermik 
4- Ankara-Haymana 
5- Erzurum-Pasinler 
6- Van-Hasanabdal 

7- Siirt-Bi1loris veya Bingöl Kös 
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Turizm Amaçlı Termal Merkezler: 

1- İstanbu1-Yalova 
2- Çanakkale-Kestanbol 
3- Deniz 1i-Pamukkale 
4- Muğla-Sultaniye 
5- Ankara-Seyhamamı ve Kızılcahamam 
6- Adana-Haruniye 
7- Samsun-Ladik 

4- Yaban Hayatı ve Av Turizmi Olanaklarının Turizmin 
Çeşitlendirilmesi Açısından Değerlendirilmesi: 

Türkiye yaban hayatı ve doğal bitki kuşakları bakımından 
kendine özgü kaynak değerlere sahip bulunmaktadır. Bu kaynak 
değerlerin turizm amacıyla değerlendirilmesi. 

a) Anadolu’ya özgü türler olan pelikan, kaşıkçı kuşu ve 
leylek gibi kuşlar ile yaban koyunu, dağ keçisi, ayı, bozayı, 
kurt, domuz ve çakal gibi yaban hayvanlarının tanıtımının 
yapılması. 

b) Tüm ülke sathında avlanma eylemleri yerine "gözleme 
eylemlerinin teşvik" edilmesi ve desteklenmesi. 

c) Doğal çevre ve kaynak değer olarak ulusal ve 
uluslararası boyutta önem taşıyan kıyı kesimleri, göl ve 
sulak alanlar ile kara parçalarının milli park ve doğa koruma 
parkları olarak değerlendirilmesi ve tanıtımına öncelik 
verilmesi yararlı görülmüştür. 

5- Yumuşak Turizme Olanak Veren Kaynak Değerler ve 
Turizmin Çeşitlendirilmesi: 

a) Hızlı ve duru akışlı akarsularımız ile farklı kıyı 
oluşumlarının yarattığı su altı dalış alanları ile mağara 
oluşumlarının Dış turizm ağırlıklı olarak değerlendirilmesine 
ve bu amaçla tanıtılmasına önem verilmelidir. 

b) Akarsu turizmi hareketlerinin öncelikle Çoruh nehri 
orta çığrı ile Antalya Köprüçay üzerinde, sualtı dalışlarının 
ise Güney Ege ve Batı Akdeniz’de, Mağara turizmi 
hareketlerinin ise öncelikle Batı Toroslar ve göller 
bölgesinde yoğunlaştırılması öngörülmelidir. 

6- 2004 Yılı Olimpiyatlarının Spor Turizmive Turizmin 
Çeşitlendirilmesi Kapsamında Değerlendirilmesi: 

Turizmin çeşitlendirilmesinde yeni bir olgu ve tür 
olarak büyük önem taşıyan ulusal ve uluslararası spor 
faaliyetleri ile bu bağlamda 2004 yılı Dünya Olimpiyat 
oyunları ile Türkiye’nin turizm tanıtımı arasında somut 
bağların kurulması ve bu olgudan yararlanılması 
gerekmektedir. 
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a) 2004 Yılı Dünya Olimpiyat oyunlarının İstanbul’da 
yapılması ile ilgili talep ve tanıtma sürecinin yeniden 
başlatılması, 2004 yılı Olimpiyatlarına yönelik tüm 
girişimler ve tanıtma faaliyetlerinin Turizm tanıtma 
faaliyetleri ile ilintili kılınması ve VII. Beş Yıllık 
Kalkınma Planında bu konuda bağlayıcı hüküm bulunması gerekli 
ve yararlı görülmüştür. 

b) Bu öneriye bağlı olarak uluslararası spor 
faaliyetlerinin Türkiye’de yapılması yönünde ve bu 
faaliyetlerden turizm amacı ile yararlanılması konusunda çaba 
gösterilmeli ve yeni girişimlerde bulunulmalıdır. 

c) Ulusal ve uluslararası Gençlik turizmini geliştirmek 
amacı ile Gençlik hostelleri ve kampları teşvik edilmelidir. 

7- Yılboyu Turizm Yapılması ve Turizmin 
Çeşitlendirilmesi Olayı ile İç Turizmin i 1 işki1 endirilmesi ve 
Ge1işt ir ilmes i: 

Geniş halk kesimlerinin turizm hareketlerine katılımı 
kolaylaştırmak ve ülkenin turizm kaynaklarından 
yararlanmalarını sağlamak amacıyla, öncelikle kıyı, termal ve 
yayla turizminde orta ve küçük boy yatırımlar ile (20-40 
yatak) aile işletmeciliğine uygun teşvik ve kredilerle 
desteklemek, geleneksel ve yöresel mimari mirasımızı 
yansıtıcı özellikler içerecek şekilde hazırlanmış veya ödüllü 
yarışmalar ile elde edilmiş mimari proje yardımında bulunmak. 

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Antalya, Samsun, 
Diyarbakır, Trabzon ve Erzurum gibi büyük şehir konumundaki 
kentlerde yaşayan halkımızın günübirlik, hafta sonu veya 
mevsimlik dinlenme ve tatil gereksinimlerini giderici 
çalışmalara önem verilerek yerel yönetimlerle işbirliği 
yapılması, mali kaynak ve proje yardımında bulunulması önem 
taşımaktadır. 

Özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz gibi öncelikli 
turizm yörelerinde yer alan II. konut yapıların (yaklaşık 
500.000 yatak kapasitesi) etaplar halinde ıslah edilerek İç 
ve Dış turizme dönük olarak değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

İç turizm hareketleri kapsamında "Sosyal turizm" 
hareketlerinin geliştirilmesi amacıyla, Emekli Sandığı, SSK 
ve Bağkur gibi Sosyal Güvenlik Kuramlarının aktif veya emekli 
üyelerinin tatil gereksinmelerini karşılayacak yatırım 
türlerinin belirlenmesi ve bu konuya VII. Beş Yıllık Planda 
gönderme yapılması komisyonumuzca yararlı görülmüştür. 
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EK: I 

Dağ ve Kış Turizminde Genel Durum Tesbiti ve öneri Yatak 
Sayıları: 

Turizmde aşama yapmış Fransa ve İtalya gibi Akdeniz 
ülkeleri ile Avusturya örnek alındığı zaman; Dağ ve Kış 
turizmine hizmet veren yatak sayısı toplamının genel yatak 
sayısı içinde 1/2 ile 1/4 oranında yer tuttuğu görülür. VII. 
plan döneminde Türkiye için ise 1/10 oranının esas alınması 
önerilmektedir. 

Genel Yatak 

Sayı 1arı 
Dağ ve Kış Turizmi 
Yatak Sayıları 

Fransa 

Avusturya 
Türkiye 

4.350.000 
1.100.000 

300.000 

900.000 
600.000 

7.000 

öneri (1999) 600.000 
60.000x25= 

60.000 
1.500.000 kişi/yıl (*) 

Sağlık Turizmi için Genel Durum Tesbiti ve öneri Yatak 
Sayı 1arı: 

durumlar ile Sağlık turizminde de benzer 
karşılaşılmaktadır. Sağlık turizminde daha yoğun bir taleple 
karşılaşıldığı halde, yine 1/10 oranı ve "25 kişi/l 
yatak/yıl” yöntemine göre yatak sayısı önerimiz aşağıda 
belirtilmiştir. 

Mevcut Yatak Sayısı 

300.000 

öneri Yatak Sayısı 

600.000 

60.000 yatakx25=l.500.000 kişi/yıl 

Mevcut Termal Yatak Sayısı 

8.000 

öneri Termal Yatak Sayısı 

60.000 

(#) "25" rakamı; 1 yatak/25 turist/yıl olarak kabul 
edilmişt ir. 
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DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE MEVCUT 

ÖNEMLİ LİMANLAR VE BALIKÇI BARINAKLARI 

EK: II 

I) Yat Limanı Olmaya Elverişli Limanlar ve Balıkçı 
Bar inak 1 ar ı: 

1) Ardeşen Limanı 
2) Rize Limanı 
3) Apaklı Limanı 
4) Yomra Limanı 
5) Akçaabat Limanı 
6) Çarşıbaşı Limanı 
7) Giresun Limanı 

II) Yat Yanaşma Yeri Olmaya Elverişli Balıkçı Barınakları: 

1) Kemalpaşa Balıkçı Barınağı 
2) Arhavi " " 
3) Pazar " " 
4) Çayeli 
5) İyidere 
6) Görele " " 
7) Tirebolu 
8) Gülyalı 
9) Mersin " " 
10)Yalıköy 
11)Bolaman " " 

III) Yat Bakım Yeri Olmaya Elverişli Limanlar: 

1) Rize Limanı 
2) Trabzon Limanı 
3) Giresun Limanı 

Kaynak: Turizm Bakanlığı, 1992 
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