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Hemen hemen tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de turizm sektörünün ekonomideki yerini ve boyutlarını ve
özellikle turizm faaliyetlerinin milll gelire ve dolayısıyla ülke ekonomisine yaptığı katkıyı, tam ve sağlıklı bir biçimde belirleyebilecek
gerek resmi istatistikler; gerekse anketler yoluyla elde edilmiş yararlı
ve sağlıklı° bilgiler ne yazık ki yok denecek kadar azdır.
Oysa, turizmin önemini iyi bilen gelişmiş ülkeler, bu konuda gerek resmi istatistikler, gerekse anketler yoluyla oldukça ayrıntılı ve
yararlı istatistiki bilQiler derleyebilmekte ve bu bilgilerden, gerekli
mukayese ve analizleri gerçekleştirerek kendi turizm sektörleri ve
özellikle turizm politikaları için çok önemli ve olumlu sonuçlar çı
karabilrnektedirler.
Her ne kadar son yıllarda bu konuda küçümsenmeyecek caba ~
lar gösterilmiş ve bu çabalar sonunda da Türkiye'nin turizm sektörü çok olumlu ve çok belirgin bir büyüme sürecine girmişse de, gene
de Türk!ye'ye gelen turist sayısı ile bu turistlerden elde edilen döviz gelirinin, Türkiye'nin sahip olduğu turizm potansiyeline ve . özellikle benzer özelliğe sahip diğer ülkelere göre olması gereken bir
düzeyin çok altında gerçekleşebildiğini söylemek kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Cünkü, Türkiye gibi birer Akdeniz ülkesi olan ve Türkiye ile hemen hemen benzeri bir turizm potansiyeline sahip ülkelerden Fransa.
İspanya ve İtalya gibi ülkelere yılda 8 - 9 milyar dolar, Avusturya,
İngiltere ve B. Almanya'ya yılda 5 - 6 milyar dolar ve hatta Yunanistan'a bile yılda 2 - 3 milyar dolar dolaylarında döviz geliri sağlayan
turizm, ne yazık ki son on yılda ortalama olarak Türkiye'ye ancak
250 - 300 milyon dolar dolaylarında bir döviz geliri sağlayabilmiştir.
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tabloda 1980 yılından bu yana Türkiye'ye gelen turistlerin sayısı ile Türkiye'nin turizm gelirlerinden elde ettiği geliri ve
bu gelirin Türkiye'nin Gayrisafi Milli H~sıla içindeki payı görülmektedr:
Aşağıdaki

1

TURİZM GELİRLERİNİN
GSMH VE İHRACAT İÇİNDEKİ PAVLARI
Yıllar

Sayısı ·

Turizm
Geliri

1980
1981
1982
1983
1984

1.288.060
1.405.311
1.391.717
1.625.099
1.779.766

326.0
381.3
370.3
41t.3
541.0

Turist

Turizmin
GSMH
54.179.0
56.454.0
58.881.0

P·ayı

(%)

0.6
0.6
0.6

üzere, ülke ekonomisine ve ödemeler d~nge.sine katkısı yönünden büyük bir önem taşımasına rağmen, turizm gelirinden
bugüne kadar istenilen gelişme sağlanamamış; tersine bu gelirlerin
Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı giderek azalma göstermiştir.
Görüldüğü

Esasında Türkiye, tarihi, coğrafi ve doğal güzellikleri yönünden
bir ülke olup, ülkenin turizm potansiyelini, eşsiz bir doğa,
zengin
çok
emsalsiz bir arkeolojik ve tarihi eser bolluğu ve nihayet çok değerli
bir folklor ve kültür birikimi gibi turizm yönünden çok önemli olan
zenginlikler oluşturmaktadır.

Özellikle, kışın sıcağı ve güneşi arayanlar için Akdeniz, yemyeşil ve serin kıyıları ile Karadeniz ve nihayet ilkbahar ve yaz ayları için
başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesi, turistler için Türkiye'yi · çok çekici ve adeta cennet bir ülke haline getirmektedir.
Nitekim, Prof. Baade, İzmir'den Mersin'e kadar uzanan kıyıya
«Türk Rivyarası» adını verirken, İsviçreli turizm bilgini Sigfried Bitte!
ise, bu kıyı bölgesinin dünyada bir eşi daha bulunmayan bir turist
cenneti , olduğunu söylemiştir. Gerçekten de, bu kıyı bölgelerinde uzun
bir güneşlenme süresi söz konusu olup, denize girme mevsimi Mart
aylarında başlamakta ve Kasım sonlarına kadar devam etmektedir.
Özellikle, Toros Dağlar tarafından kuzeye ve doğuya kapanmış olan
Akdeniz kıyı bölgesinde kış m~vsimi, Fransız ve İtalyan Rivyerası'n
dan, İspanya'daki Costa Brave'den ve Yugoslavya'nın Dalmaçya kı682

yıJarından çok daha ılık geçmekte ve deniz suyunun
likle 20 derecenin altına düşmemektedir. ·

sıcaklığı

genei-

öte yandan, tarifsiz ve eşsiz bu doğal güzell iklerin yanında Türkiye, çok nadir ülkelerde rastlanabilen bir üstünlükle 'günümüzden
7.000 yıl öncesine kadar giden çok zengin tarihi bir hazineye sahiptir. Çünkü, Avrupa ve Asya'yı birbirine kavuşturan yollar, Türkiye'yi
çok eski bir tarihin ve çeşitli uygarlıkların vatanı yapmış ve başta
Ege, Anadolu ve Do'ğu bölgeleri olmak üzere, hemen hemen tüm Türkiye'yi iki kıta uygarlıklarının buluşup kaynaştığı bir ülke haline getirmiştir.

Nitekim, Ankara'da Romalılardan kalma hamamlar, Alacahöyük' deki Kral Mezarlıkları, Toroslar'daki kale kalıntıları, Kültepe yazıt 
ları, Batı Anadolu'daki sayısız Yunan ve Bizans eserleri ve nihayet
Urfa ve Mardin'deki ilk Hıristiyan kiliseleri, Türkiye'nin turizm zengin liğinin ilk akla gelen tarihi eserlerinden yalnızca birkaçıdır.
ve tarihi zenginliği yanında, Türkiye'nin t urizm potansiyeli, Asya· ve Avrupa uygarlıkları ile İslôm kültürüne öncülük yapan Türk kültürü, kolkloru, gelenekleri ve nihayet misafirperverliği ile daha da zenginleşmekte ve bu konularla ·ilgilenenler
için Türkiye, gerçekten çok ilginç ve çok çekici bir ülke haline gelEşsiz doğal güzelliği

mektedir.
· Türkiye'ye gelen hem turist sayısı, hem de bu , turistlerin Türkiye'de gerçekleştirdikleri geceleme sayısı, diğer ülkelerle karşılaştı
rılamayacak kadar azdır. Bu durum, Türkiye'ye gelen turistlerin daha
az harcama yapmalarına, dolayısıyla Türkiye'nin de turizmden daha
az döviz geliri elde etmesine neden olmaktadır. Bu olmsuzluğu giderebilmek ve Türkiye'ye gelen turistlerin daha fazla harcama yapabilmelerini sağlamak için hiç kuşkusuz düşünülebilinecek ilk tedbir, turistlerin Türkiye'de gerçekleştirdikleri geceleme sayısını arttırmak ve
böylelikle her turistin harcamakla zorunlu olduğu döviz miktarını çoğaltmaktadır .

bir ifade ile, Türkiye'nin turizmden yeteri kadar döviz ge ~
liri elde edebilmesi için, Türkiye'ye gelen turist sayısını arttırmak kadar ve hatta belki de ondan çok daha önemli olarak Türkiye'ye gelen
turistlerin yaptıkları harcamaları arttırmak gerekir ki, bunun için de
öncelikle turistlerin Türkiye'de gerçekleştirdikleri geceleme sayıla ~
rını, yani turistlerin Türkiye'de kalış sürelerini uzatmak kaçınılmaz
bir zorunluluktur.
Başka
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Aşağıdaki

tabloda 1965 yılından bu yana Türkiye'ye gelen turistlerin yaptıkları harcamaların kişi başına düşen miktarları görülmektedir :
TÜRKİYE'DE TURİSTLERİN KİŞİ BAŞINA
YAPTIKLARI HARCAMA MİKTARLARI
(Dolar)
Kişi Başma
Yıllar

1965
1970
1975
1980
1981
1982
.1983
1984

Harcama

38.0
71.2
130.4
253..6
271.a
266.1
231.1
308.0

Görüldüğü

üzere, Türkiye'de turistlerin kişi başına yaptıkları harmiktarı, 1984 yılı dışında her yıl 300 doların altında kalmış ve
kişi başına harcama miktarı, turist sayısındaki artışa paralel bir gelişme göstermemiştir. Örneğin, 1982 yılında Türkiye'ye gelen turist
sayısı 1.391.717'den, 1983 yılında 1.625.099'a yükselirken; aynı yılda
kişi başına harcama miktarı 266, 1 dolardan, 1983 yılında 231.1 dolcira
cama

düşmüştür.

Önce·likle turistlerin Türkiye'de gerçekleştirdikleri geceleme sakaynaklanan bu olumsuz durum, hiç kuşkusuz Türkiye'nin
hôlô daha tam anlamıyla bir tatil ülkesi haline geleme.diğini, dolayı
sıyla Türkiye'nin dünya turizm hareketlerinden yeteri kadar yararlonamadığın ı ortaya koymaktadır. Bu nedenledir ki, Türkiye'nin bu
sektörden çok daha büy.ük ölçülerde döviz geliri elde edebilmesi için
bu konuyu yalnızca turist sayısı yönünden değil, aynı zamanda turistlerin Türkiye'de kalış süreleri yönünden de ele olmak ve özellikle Türkiye'yi bir gezi ülkesi olmaktan çok, bir tatil ülkesi haline dönüştür
mek kaçınılmaz olmaktadır.
yısından

Öte yandan, turizmden elde edilen gelirin yüksekliği, ülkeye gelen turist sayısı ile bu turistlerin gerçekleştirdikleri geceleme sayısı
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kadar ve hatta belki de bu iki Önemli koşuldan da Önemii bir koşu l a
daha bağlı bulunmaktadır ki, o da ülkeye gelen turistlerin harcama
güçleridir.
· Çünkü, turist sayısı denildiğinde, harcama gücü ve bu amaçla
beraberinde getirdiği döviz miktarı söz konusu olmaksızın, gümrük
giriş kapılarından içeri giren her yabancı pasaport sahibi kişi turist
olarak kabul . edilmekte ve bunların ülkede bulundukları sürece -yaptıkları harcama gözönüne alınmaksızın, çık ı ş tarihlerine göre ülkedeki geceleme sayıları saptanmaktadır.
Bu nedenledir ki, bazı ülkeler diğer ülkelere. göre daha çok turist
kabul ettikleri ve bu turistler ülkede daha fazla geceleme sayısı gerçekleştirdikleri halde, daha az döviz geliri elde etmekte; bazı ülkeler
ise, diğer ülkelere oranla daha az turist kabul ettikleri ve hatta bu
turistlerin bu ülkelerde gerçekleştirdikleri geceleme sayıları daha az
olduğu halde, dqha fazla döviz geliri elde edebilmektedirler. Bu oluş,
ülkelere gelen turistlerin yaptıkları harcama miktarının azlığından veya çokluğundan ileri gelmektedir.
Turistlerin bir ülkede

yaptıkları harcamaların azlığı

veya

çokluğu

ise:
tiği

- Gelen turistin harcama gücüne, yani kendi ülkesinde elde etgelir düzeyine ve
-

masına

Gittiği ·ül.kede ona harcama irnkônlarının yaratılıp yaratılma 
göre başlıca iki nedene bağlı bulunmaktadır.

bir ülkeye gelen turistler, ekonomik yönden gelişmiş ve
yüksek bir hayat standardına ulaşmış ve özellikle fert
yönden
sosyal
başına düşen milli geliri çok yüksek bir ülkeden geliyorlarsa, bu turistlerin harcama gücü yüksek olur. Genellikle bu turistler, pahalı ve
lüks_konaklama tesislerinde kalmayı ve pahalı eşyalar satın almayı
tercih ederler. Bundan dolayı da, bu tür turistler gittikleri ülkede daha
az bir süre kalsalar bile, o ülkeye daha çok döviz bırakırla~.
Eğer,

Tersi bir durumda, eğer bir ülkeye gelen turistler,' ekonomik ve
sosyal yönden az gelişmiŞ ve dolayısıyla fert başına düşen milli geliri
düşük olan bir ülkeden geliyorlarsa, bu turistlerin harcama gücü
sınırlı · olur. Genellikle bu turistler, ucuz ve kalitesiz konaklama te-.
sislerinde kalmayı ve ancak, çok az ölçüde ve ucuz eşya·lar satın almayı tercih ederler. Bundan dolayı da, bu tür turistler gittikleri ülkede
685

daha çok süre de kalsa!ar, o ülkeye harcama güçlerinin yetersizliği
.
nedeniyle daha az döviz bırakırlar.
Bu açıklamaların ışığı altında, Türkiye'ye gelen turistlerin nitelikleri ve nicelikleri araştırıldığında, bu konuyu aydınlığa kavuşturabile
cek yeterli istatistiki bilgilerin ve bu amaca yönelik anketlerin hemen
hemen hiç mevcut olmadığı görülür. Ancak, Türkiye'ye gelen turist
sayısının, turistlerin Türkiye'de _9erçekleştirdikleri geceleme sayıları
nın ve Türkiye'nin turizmden elde ettiği döviz gelirlerinin değerlendi
rilmsi halinde, Türkiye'ye gelen turistlerin pek büyük bir çoğunluğu.
nun ekonomik yönden gelişmemiş veya az ölçüde gelişmiş ülkeler ile
ekonomik yönden gelişmiş, fakat bu ülkelerin düşük ,g elirli kesiminden, Türkiye.ye tatil turizmi gibi nisbeten· daha uzun süreler kalmak
üzere geldikleri kolaylıkla anlaşılmaktadır.
Türkiye'ye gelen turistlerin az bir bölümü ise, gelişmiş ülkelerden ve sosyal yönden yeterli bir refaha ve standarda yükselmiş kesimden, fakat gezi turizmi gibi nisbeten çok daha ·kısa süre kalrnak amacıyla gelmektedirler. Bu nedenle, hem sınırlı harcama gücü olan, fakat Türkiye'ye daha çok gelen ve Türkiye'de tatil amacıyla daha uzun
süre kalan kesim; hem de sınırsız denebilecek harcama gücü olan,
fakat Türkiye'ye daha at gelen ve Türkiye'de tatil yerine gezi amacıyla daha kısa bir süre kalan kesim, Türkiye'ye daha az döviz bı
rakmaktadırlar.

Öte yandan, Türkiye'ye gelen turistlerin genellikle sınırlı bir satın
alma ·g ücüne sahip olmaları yanında, Türkiye'nin turistlere daha fazla
para harcamalarına neden olabilecek çok lüks konaklama tesisleri,
eğlenceler vey çok değerli mallar da sunamaması, Türkiye'nin kaçı
nılmaz bir sonuç olarak turizmden daha az döviz g~liri elde etmesine
neden olmaktadır.
Örneğin, Batı ülkelerinin ve özellikle Akdeniz ülkelerinin Paris,

St. Tropez, Cannes, Nice, Monte-Carlo, Sanremo, Capri.. Roma, Venedik, Madrid ve Lizbon gibi şehirlerinin turistlere verebildiği çok para
harcamayı gerektiren çok lüks ve çok renkli ve eğlenceli bir yaşamı
veya bu ülkelerin ürettiğJ çok pahalı ve çok değişik türdeki turistik
eşyaları Türkiye'nin sağlayabilmesi ve dolayısıyla turistlerin daha fazla para harcamalarına imkôn verebilecek bazı fırsatlar yaratması,
bugünkü . sosyal ve ekonomik yapı ve ulaşılmış bulunan düzey nedeniyle mümkün değildir.
/
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Cünkü, fürkiye'nin turistlerin emrine verebileceği birkaç lüks otel
ile turistlerin satın alabilecekleri halı, deri eşya ve ziynet eşyası dı 
şında, ne turistlerin para harcamalarına neden olabilecek ve zengin
turistleri uzun süreler Türkiye'de tutabilec.ek imkôn_ları; ne de Türkiye'de turistlerin çok para vermelerine neden olabilecek satın alınması
arzulanan lüks ve ünlü markaları taşıyan pahalı eşyalar vardır.
Bu durum, Türkiye'ye daha az sayıda turist gelmesine, gelen
turistlerin genellikle düşük gelirli kimseler olmasına, turistlerin Türkiye'de daha kısa sürelerde kalmalarına ve nihayet bütün bu olumsuz
etkenler n_ede.niyle de turistlerin, Türkiye'de daha az para harcamalarına neden olmaktadır.
Türkiye'ye gelen turistler, nitelik ve niceliklerinin olumsuzluğu
nedeniyle daha az döviz bırakırlarken, aynı zamanda da Türkiye'nin
turistik bölgelerinde ve konaklomC'.1 tesisleri gibi turistik mahallerde
kötü bir görünüm sergilemekte ve böylelikle yüksek standart bekleyen, dolayısıyla daha fazla döviz ödeyebilecek turistlerin_ bu görünümden hoşlanmamalarına, dolayısıyla Türkiye'ye gelmemelerine neden olmaktadırlar. Nitekim, konuya dikkatle eğilinecek olunursa kolaylıkla anlaşılabilir ki, Türkiye artık yalnızca hayat standardı çok
düşük, bu nedenle kötü bir görünüm sergileyen turistlerin tatil ülkesi
haline .gelmeye başlamış; buna karşılık harcama gücü yüksek turistler icin yalnızca 24 saatlik ve . hatta ondan bile az bir süre için uğ
ranılan bir ülke · olmuştur.
Oysa, Türkiye'nin turizmden elde ed_eceği döviz gelirinin artması,
harcama gücü yüksek turistlerin Türkiye'yi bir tatil ve harcama ülkesi
haline getirebilmeler ine bağlıdır. Bu konuda, ekonomi ·ilminde çok
kullanılan ünlü «Gresham Kanunu»nun çok yakın bir gelec~kte Türk
turizminde de kendisini en olumsuz bir biçimde hissettireceğini ve
«kötü turist» lerin, «iyi turistleri» Türkiye' den uzaklaştiracağını söylememek mümkün değildir.
Bilindiği gibi, İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in maliyecilerind en

«Sir Thomas Gresham» (1519 - 1579}.
«Bir piyasada değer itibariyle farklı, fayat aynı kanuni değere
eşit iki ödeme aracı birlikte ve aynı anda tedavül ederse, bu iki paradan kötü olanı iyi para özelliğini taşıyanını piyasadan uzaklaştırır.»
demiştir.

·Eski bir

bilinişin değişik

bir ifadesi olan bu sözler, ne yaz!k ki,
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ozellikle son birkaç yıidan beri Türkiye için geçerİi olmaya başlamış
ve ülkeye gelen yaşam düzeyi ve standardı _ düşük turist, yaşam düzeyi ve standardı yüksek turistleri Türkiye'den uzaklaştırmağa baş
lamıştır. Türkiye için büyük ve hayati bir önem taşıyan turizm gelirleri
ve özellikle turizmin Türkiye'deki geleceği yönünden, konüya zaman
geçirmeden eğilmek ve gerekli önlemleri almak kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Tersi halde, yapılacak bir ihmal veya gecikme, hem turizm konusunda Türkiye'nin çözümlenmesi uzun yıllar alacak güç sorunlarla
karşı karşıya kalmasına, hem de Türkiye'nin turizm gelirlerinin kaynağının yalnızca bir iki ülkenin tekeline geçmesine neden olacaktır.
Bu kaynağın şu veya bu nedenle, yavaş yavaş veya birdenbire kuruması halinde ise, . «Türkiye'nin bu sonuçtan uğrayacağı zararlar
kuşkusuz ölçülemeyecek kadar çok yönlü, çok boyutlu ve çok büyük
olacaktır.

Kuşkusuz, hem Türkiye'ye yeteri sayıda ve ·yeteri harcama gücüne sahip turistin gelmemesinin, hem gelen turistlerin Türkiye'de uzun
süreler kalmamasının, dolayısıyla çok zengin bir turizm potansiyeline
sahip olmasına rağmen Türkiye'nin uluslararası turizm hareketlerinden olması gereken bir ölçüde yararlanamamasının çok çeşitli ve çok
yön~ü nedenleri vardır.

Bu nedenlerin en önemlisi, Türkiye'nin dışarıya çok sayıda turistgönderen Amerika 'Birleşik Devletleri, Kanada, Batı Almanya, İn
giltere, Hoilanda, İsveç ve Norveç ·gibi ülkelere coğrafi yeri itibariyle
çok uzak bulunmasıdır. Oysa, turizm hareketlerinde ve özellikle tatil
turizminde turist gönderen ülke ile turist kabul eden ülke arasında
büyük bir uzaklığın olmaması gerekir. Çünkü, turist gönderen ülke
ile turist kabul eden ülke arasındaki uzaklığın büyük olması, bir yandan turistlerin daha büyük ölçüde yol masra.fı ödemelerine; bir yandan da tatil yapmaya ayırabilecekleri zamanın kısalmasına neden olmaktadır.

Bu nedenledir ki~ Türkiye, gelişmiş ve sanayileşmiş Batı ve Kuzey
Avrupa ülkelerinden yıllık tatillerini geçirmek üzere dış ülkelere giden
kimseler tarafından doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri yönünden
arzu edilen bir ülke olmasına rağmen, aradaki mesafenin büyüklüğü,
ne yazık ki bu arzuların gerçekleşebilmesine sayılan nedenlerle imkôn vermemektedir.
1

Bu durum,
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kaçınılmaz

bir sonuç olarak, Türkiye ile benzeri turizm

potansiyeline sahip bulunan ·ülkelerin Türkiye;ye oranla cok daha
fazla turist kabul edebilmelerine ve dolayısıyla, turizmden çok daha
büyük ölçüde döviz geliri sağlayabilmelerine neden olmaktadır. Bu
ülkelerin başında İspanya, İtalya, Fransa, Yugoslavya, Yunanistan ve
hatta Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler bulunmaktadır.
Her ne kadar ilk bakışta Türkiye'nin Bulgaristan, Romanya ve
Vunanistan'dan turist g'önderen ülkelere fazla uzak bulunmadığı, dolayısıyla bu ülkelere gelen turistlerin sınır komşusu olan Türkiye'ye
de gelebilecekleri düşünülebilirse de, Türkiyenin en önemli turizm
yörelerinin Akdeniz kıyıları ile Güney Ege bölgesi olduğu ve bu yörelerin de turist · gönderen ülkeler için ayrıca bir uzaklık oluşturduğu
gözönüne alınacak olursa, böyle bir düşüncenin mümkün olamayacağını anlamak kuşkusuz çok daha kolaydır.
Ancak, bu uzaklık konusunda şu hususu vurgulamak zorunluluğu vardır ki, dışarıya · turist gönderen ülkelerde fertlerin gelirleri çoğaldıkça ve havayolu taşımacılığını kolaylaştıran imkônlar sağlandık
ça; Avrupa ülkelerine olan uzaklığın Türkiye, turizmine olan olumsuz
etkisi son bulacak ve Türkiye'ye gelen turist sayısı ve turistlerin
Türkiye'de gerçekleştirebilecekleri geceleme sayısı püyük ölçüde artış kaydedecektir. Nitekim, son yıllarda Türkiye'ye yönelik turizm hareketlerinin küçümsenmeyecek boyutta bir yoğunluk kazanması, bu
oluşun gerçekleşmeye başlamasının bir sonucudur.
Ancak, · şu hususu da vurgulamak zorunluluğu vardır ki, ne Türkiye turizmini olumsuz yönde etkileyen uzaklığı değişmez bir veri olarak kabul etmek; ne de özellikle son yıllarda ·görülen turizm canlanmasını, artık uzaklık etkisinin ortadan kalktığı bicimde ileri sürülebilecek bir düşünceye bağlamak kesinlikle doğru değildir. Bu nedenledir ki, Türkiye'nin daha uzun yıllar uzaklığın olumsuz etkisini hissedeceğini bilmek, ancak turizm politikasının böyle bir bilinişe göre
hazırlanıp ciddi bir bicimde uygulanabilmesi halinde, söz konusu uzaklığın neden olduğu olumsuz etkinin pek büyük ölçüde ortadan kalkabileceğini de söylemek kaçınılmaz olmaktadır.
Türkiye'nin coğrafi konumu dışında turizmini olumsuz yönde etkileyen bir d_iğer neden ise otel, motel, lokanta v.b. konaklama ve
eğlence yerlerinin · yeterli bir sayı ve . kapasiteye ve özellikle başta
temizlik, ciddilik ve dürüstlük hususunda Batı ülkelerinin ve Batılı .turistlerin alıştığı bir bicim ve standarda ulaşamamış olmasıdır.
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Oysa, turizm sektöründen istenilen sonucu elde edebilmek ve
özellikle turist gönderen ülkeler ile Türkiye arasında söz konusu olan
uzaklık engelini bir ölçüde· de .olsa ortadan kaldırabilmek için, turistlerin konaklama koşullarını düzeltmek, bunun için de, otel ve lokanta gibi konaklama tesislerini nitelik ve nicelik yönünden Batı ülkelerinin düzeyine yükseltmek kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Aşağıdaki tabloda 30.6.1984 tarihi itibariyle· T.ürkiye.' de turizm
müessesesi belgesini taşıyan tesislerin sayısı ve bu tesislerin son
3 yılda ~österdikleri gelişmeler görülmektedir :

TÜRKİYE'DE TURİZM İŞLETMESİ BELGELİ
KONAKLAMA TESİSI LERİ
Yıllar

1982
1983
1984

Tesis.

Sayısı

569
611
620

Oda:

Sayıs.ı

32.011
33.694
33.776

Yataık Sayısı
62.3ı72

65.934
66.328

üzere Türkiye'de turizm işletmesi belgeli konaklama
tesisi, daha doğru bir ifade ile yatak sayısı, büyük ölçüde yetersiz
bir durumdadır. Zira, başka ülkelerde örneğin Yunanistaıi'da yatak
sayısı 300 bin İspanya'da 1 milyon, italya'da 1,5 milyon dolay· ıarında
iken, bu sayı Türkiye'de 66 bin dolayındadır.
Görüldüğü

Türkiye ile benzeri turizm potansiyeline sahip diğer ülkeler arasında yatak sayısındaki bu büyük açıklığın ötesinde; Türkiye'de ayrıca mevcut konaklama tesislerinde personel yetersizliği, personelin
kültür düzeyinin düşüklüğü, kıyı otellerinde spor tesislerinin bulunmaması ve nihayet konaklama tesislerinin pek büyük bir çoğunluğun
da altyapı ve haberleşme sistemlerinin yeterince olmaması gibi turizmi olumsuz yönde etkileyen başka nedenler de mevcuttur.
Oysa, konaklama tesislerinin nitelik ve nicelikleri ile turist sayısı
ve dolayısıyla turizmden elde edilen döviz geliri arasında belirli bir
korelasyon vardır. Bu korelasyonun ülke lehine bir eğilim gösterebilmesi ise~ hiç kuşkusuz konaklama tesisleri ile buralardaki yatak sayısının hızlı bir .biçimde diğer ülkeler düzeyine yükselebilmes ine ve
ayrıca bu tesislerin Batı standartları düzeyine ulaşabilmesine bağlı690

n yadır. Bu hususun gerçekleşebilmesi haiinde hem coğrafi uzaklığı
gelen
'ye
Türkiye
pacağı etki belirli bir ölçüde azalmış olacak, hem de
saturist sayısı çoğalarak turistle rin gerçekleştirecekleri geceleme
fazlalaşacaktır.
yısı ve dolayısıyla turizmd en elde edilece k gelir

Turizm konusunda büyük bir önemi olan konakla ma tesisler inin
arttırabilmek
yetersizliğini gidereb ilmek özellikle , yatak kapasit elerini
ve demode olmuş mevcutları yeniley ebilmek için, öncelik le bu tesislerin kurabileceği alanların sağlıklı bir biçimde saptanması zorunlu
ancak
e,
sermay
yabancı
e
özellikl
ve
luğu vardır. Çünkü yatırımcılar
kendile rine çok sayıda kuruluş yeri önerilir veya belirlen irse secim
yapmak ta ve kendisi ne en elverişli gelen arazide yatırımını gerçek
sa"'
önce çok
leştirmektedir. Fakat bu sorunu n çözümü, her şeyden
tirilmesine
basitleş
n
telerini
formali
aşırı
arının
yıdaki kamu kuruluşl
unun yetkuruluş
kamu
bir
tek
de
bağlıdır; ve bunun sağlanması için
kili kılınması kaçınılmaz bir zorunlu luktur.
ÖtES yandan, konakla ma tesisler inin gerek nitelik, gerek nicelik
teyönünden yeterli bir ölçüye ve standa rda yükselebilmesi için, bu
gerin
tesisler
bu
kadar,
ması
sislere tahsis edilece k araziler in saptan
boyutu ve biçimi de
çekleştirilebilmesi için verilme si gerekli kredinin
büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü, sermaye kaynağının oldukça
olduğu Türkiye 'de
kıt ve yabancı sermay enin gelişinin oldukça güç
fazla döviz geliri
daha
en
turizmd
yla
turist sayısının artması, dolayısı
e, kredi tahsis
nicelikt
ve
sağlanması, ancak bu sektöre yeterli nitelik
edilebil mesiyle mümkündür.
Oysa, bu sektöre verilen kredi o kadar azdır ki, verilen kredi mikn altyapı eksiktarı ile büyük bir döviz pota·ns iyeline sahip bu sektörü
yapılan hekonuda
Bu
liğini gidereb ilmek hemen hemen imkônsızdır.
abil
karşılan
saplara göre, Beş Yıllık Plôn çerçeve sinde bu kredinin
Bu
mesi için yılda 35 milyar liralık bir tahsisin yapılması zorunludur.
sektörü ne tahgerçeğe rağmen Turizm Bankası'nın son 8 yılda turizm
kredi hacverdiği
kadar;
lira
milyar
sis ettiği toplam kredi hacmi, 44
ştir.
mi ise, ancak 20 ·milyar lira kadar olabilmi
tabloda 1977 yılından bu yana T.C. Merkez Bankası
edilen kredi mikAŞ. Genel Müdürlüğü'nce turizm sektörü ne tahsis
ektedir :
görülm
ler
-ödeme
tarları ile bu tahsisle rden yapılan
Aşağıdaki
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. TURİZM BANKASI TARAFINO·AN TURİZM SEKTÖRÜNE
TAHSİL EDİLEN KREDİLER VE YAPILAN ÖDEMELER
(Milyon TL)
Toplam Tahsis
Yıllar

Tutarı

Yapılan Ödeme

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

612,1
333,6
. 185,3
998,7
2.086,5
7.566,3
12.497,0
20.000,0

232,1
269,2
227,6
425,6
964,3
2.771,0
6.312,0
10.000,0

1

Yetersiz konaklama tesislerini ve yatak sayısını arttırabilmek için,
bu sektöre yeterli ölçüde kredinin sağlanabilmesi kadar; söz konusu
sektöre dahil olmayan bazı kuruluşların emrindeki cok sayıdaki yatak
kapasitesinin de, hiç olmazsa yılın bazı aylarında bu sektörün emrine
tahsis edilmesi büyük bir önem taşımaktadır.
Bilindiği gibi çok çeşitli kamu kuruluşlarının elinde, yaz ayların. da kendi personellerinin yararlanabilmesi için ülkenin çok çeşitli yerlerinde, çok sayıda yatak kapasitesinden oluşan ve genellikle adına
kamp denilen dinlenme yerleri veya tesisleri mevc.uttur. Ancak, bu
tesisler genellikle yılın Temmuz ve Ağustos aylarında kullanılmakta,
diğer aylarda ise personelin yıllık izinlerini almamaları nedeniyle pek
kullanılmamaktadır.

Oysa, yabancı turistlerin Türkiye'ye gelişleri, paskalya tatilinden itibaren başlamakta ve Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül
ve Ekim ayları boyunca devam etmektedir. Bµ nedenledir ki, genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında kamu personeli tarafından doldurulan bu tesislerin, geri kalan aylarda dış turizme açılmaları ve bu
amaçla Turizm Bankası'nın emrine verilebilmeleri mümkündür. Bu husus gerçekleştirildiği takdirde, hem çok kısa bir süre içerisinde, hem
de büyük ölçüde yatırım harcamaları yapmadan-; hem dış turizme acık
yatak sayısı arttırılmış, hem de turizmden daha büyük ölçüde döviz
geliri sağlanarak bu sektörün kendini finanse edebilecek önemli bir
döviz kaynağı elde edilmiş olunacaktır.
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Kuşkusuz bu hususu gerçekleştirebilmek için öncelikle kamu kuelindeki tesislerin . sağlıklı bir envanterinin yapılması, sonbelirli standartlara göre eksikliklerinin tamamlanarak
bunların
da
ra
ilgili bankanın emrine verilmesi zorunludur. Böyle bir uygulama kararının alınmasından hemen hemen en geç 1 yıl içinde uygulama alanına konulabilecek böyle bir önerinin , katlanılacak az ölçüdeki bir öz ..
veriyle, Türk turizminin büyük ölçüdeki sorununu ivedi bir biçimde
çözümleyebileceğinden asla kuşku duymamak gerekir.
ruluşlarının

Türkiye'nin turizm konusunda benzeri turizm potansiyeline sahip
ülkelerin düzeyine ulaşabilmesi için hızla ve kısa sürede çözmesi gereken bir diğer sorunu da, toplumda turizm konusunda kamuoyu oluş.:
turabilmesidir. Zira, turizmden beklenilen katkının gerçekleşebilmesi
için her şeyden önce Türkiye'ye gelen turist sayısının artması ve özellikle turistlerin Türkiye'deki kalış sürelerinin uzaması, bunun için de
toplumun tüm kesimlerinin turizmin sağladığı yararlar konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları ve ister turizm sektörü ile ilgili bir görevde
bulunsun, isterse doğrudan doğruya turizmle ilgili bir görevde bulunmasın ayrıntısız tüm yurttaşların davranışlarıyla turistleri ürkütmemeleri, turizm konusunda Türkiye'n in yanlış tanıtılıp haksız propagandalar neden olabilecek hareketlerden kaçınmaları gerekir.
bu hususun gerçekleşebilmesi her şeyden önce plônlı
ve programlı bir eğitimin, yaygın ve yeterli bir ciddiyetle yapılabilme
sine bağlıdır. Özellikle turizm eğitimi, işletmeler yönünden ivedilikle
çözümlenmes i gereken çok önemli bir sorun olup; başta konaktama
tesisleri olmak üzere turistlere hizmet veren tüm özel ve resmi ku. ruluş ve işletmelerin, Batı ülkelerf standartlarına yükselebilmele ri için,
hızla ve mümkün olabilen en kısa bir sürede bu sorunu çözümlemeler i
gerekmektedir .
Kuşkusuz

Çünkü, yapılan bazı ,araştırmalardan anlaşıldığına göre, Türkiye'de otellerde çalışan personelin % 94'ü turizmle ilgili bir eğitim kurumundan mezun olmamışlardır. Oysa yalnız turizmle ilgili kamu kuruluşları değil, aynı zamanda turizme hizmet veren otel, motel, lokanta ve benzeri tüm tesislerde iyi yabancı dil bilen ve turizm eğitimi görmüş personelin gerek üst kademede, ,g erekse alt kademede yer alması artık kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu nedenle, bu zorunluluk
başlangıçta belirli bir ölçude olmak üzere yasal hale getirilmeli ve
yöneticilerden başlayarak en küçük hizmet birimlerinde çalışanlara
kadar turizm eğitimi yasal bir zorunluluk haline getirilmelidir. Çünkü,
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bir turizm işletmesinde amaç, emek gücünden optimal bir bicimde Yararlanara k en iyi hizmeti verebilme ktir. Emek gücünden en iyi bicimde yararlana bilmek ise, ancak bir turizm eğitimi ile mümkünd ür.
Kuşkusuz Türkiye'd e turizm eğitimi söz konusu olup, bu eğitim

«Yaygın Eğitim» ve «Örgün Eğitim» biçiminde sürdürülm ektedir. Kül-

tür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlene n Yaygın Eğitim, halen
4 ilde Turizm Eğitim Merkezle rinde yapılmaktadır. Orta ve Yüksek
öğretim kurumlan aracılığı ile yapılan Örgün Eğitim'de ise, orta öğ
retim düzeyinde yapılan eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenme kte ve bu eğitim, üç yıl süreli ve sayılan 9 olan Otelcilik
ve Turizm Meslek Liseleri'nd e; yüksek öğretim düzeyinde yapılan
eğitim, üniversite lere bağlı 2 yıllık ve sayıları 9 olan meslek yüksek
okullarının Turizm İşletmeciliği bölümleri nde gerçekleştirilmektedir.
Ayrıc.a YÖK tarafından kurulmuş yüksek öğretim düzeyinde üniversitelere bağlı 4 yıllık turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksek okulları
mevcuttu r ki, sayısı 4 olup bu yüksek okullar Balıkesir, Aydın, Mersin
ve

Nevşehir

illerinde

bulunmaktadırlar.

1

_ Ancak, üzüntüyle belirtmek zorunluluğu vardır ki, 1982 yılına kadar otelcilik meslek liselerinde n 246-9' öğrenci, üniversite lerin meslek
yüksek ve turizm işletmeciliği yüksek okullarından 880 öğrenci mezun olduğu halde, bu öğrencilerin ancak % 6'sı konaklam a tesislerinde çalışmaktadırlar. Bu olumsuz sonuç, turizm eğitiminin yeterli
olmamasından ileri gelmekte ve Türkiye'd eki turistik işletme yöneticilerinin yaklaşık % 75'i söz, konusu okullarda n mezun olanları kendi
işletmelerinde istihdam edebilme k için yeterli düzeyde görmeme ktedirler. İlgililere göre., turizm konusund a yeterli bir düzeye ulaşama
manın en önemli nedeni, Türkiye'd eki mevcut turizm eğitim kurumlar,
rının uygulama merkezler inin bulunmayışı, dolayısıyla bu okullarda
mezun olanların, okullarında öğrendiklerini uygulama imkônı bulamayarak nitelikli birer meslek

elemanı olamamalarıdır.

Daha önce de belirtildiği gibi, turizm yönünden hayati denebilecek bir önem taşıyan bu sorunu çözümley ebilmek, yani turizm alanında hizmet verecek turizm bilgisi ve kültürü ile donatılmış insan
gücünü yetiştirmek ve bunlardan turizm işletmelerinin yeterli bir biçimde yararlana bilmelerin i sağlamak için, bir yandan bu konudaki sorunları çözmek; bir yandan da bu eğitim kurumlarından mezun olanların istihdamını sağlayacak yasal önlemleri almak artık kaçınılmazdır.
Zira, bu sorunun çözümlen mesi, yani turizm eğitimi görmüş ki694

hizmet kalitelerini, iş
verimlil'iklerini ve kôrlılık oranlarını arttırmakla kalmayacak ; aynı zamanda Türkiye ekonomisin in ve coğrafi bölgelerin ekonomik ve sosyal
yapılarının da çok büyük ölçüde ve· olumlu yönde değişmesine ve geşilerce donatılması, yalnız

lişmesine

neden

turizm

işletmelerinin

olacaktır.

Türk turizmini olumsuz yönde etkileyen bir diğer önemli faktör
de, turizm sektöründe olması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görünen organizasyo n ve koordinasyo nun, Türk turizm sektöründe gereken bir nitelik ve nicelikte mevcut olmamas.ıdır.
kiye için büyük ve hayati bir önem taşımasına rağmen,
Zira, Tür_
ne yazık ki Türkiye'de etkin ve sürekli bir turizm politikası saptayabilecek ve bu politikayı ciddi ve tutarlı bir biçimde uygulayabil ecek
ne yeterli bir organizasyo n, ne de bu sektörde bulunan resmi ve özel
kuruluşlar arasında işbirliği anlamına gelen bir koordinasyo n mevcuttur.
Örneğin, turistik fiziksel plônlama konusunda Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile İmar ve İskôn Bakanlığı; eski eserlerin onarım, bakım

ve ~eğerlendirilmesi konusunda Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü; turizm eğitimi ve öğretimi- konu·
sunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim, Genelik ve Spor
Bakanlığı birbirleriyle yakın bir ilişki kurmadan ve koordine bir çalışmaya gerek duymadan ayrı ayrı faaliyet göstermekt edirler. Bu resmi kuruluşlara İl Özel İdareleri ile Belediyeler gibi mahalli kuruluşlar
da katılacak olunursa, görev, sorumluluk ve yetki sahibi çeşitli baaknlıklar ile diğer kamu kuruluşları arasında iş ve düşünce birliği
nin mevcut olmadığ ı ve turizm konusunda çok sayıda makamın mevcut olduğu kuşkusuz çok · daha iyi anlaşılmaktadır.
Öte yandan , Türkiye'ye gelmesi gereken turist sayısı üzerinde büyük ve etkin bir rolü olmasına rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı'
nın yurtdışı teşkilôtı da, ne yazık ki olması zorunlu bir yapı dışında,
tamamiyle diplomatik bir görünüm içerisinde bulunmakta ; bu nedenle
de kendis'inden beklenilen hizmeti, yani Türkiye'yi tanıtmak Türkiye'ye
gelme isteğini yaratmak bu isteği kolaylaştırarak düşünceden gerçeğe dönüştürmek, m~vcut enformasyo n kaynaklarını en rasyonel bir
biçimde kullanmak gibi görevleri yerine getirememe ktedir.
Çünkü, söz konusu bu yerlerde görev alanlar genellikle turizm
bilgisinden ve kültüründen yoksun kişiler olup, bunların bulundukla n
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görevlere atanmaları çoğu kez politik veya partizanca bir düşünceye
göre olmaktadır. Esasen bu çok önemli konu, hemen hemen uygulanan tüm Beşer Yıllık Kalkınma Plônlarında da yer almış ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması acık bir biçimde belirtilmiştir. Ancak.
bu konuda bugüne kadar olumlu bir gelişme elde edebilmek ne yazık
ki mümkün olamamıştır.
Oysa Türkiye'nin tanıtılması, yani Türkiye'nin sahip olduğu dogüzelliklerinin, tarihi zenginliklerinin, kültür ve uygarlık hazinelerinin, Türk ulusunun kendine özgü doğulu egzotik yaşantısının ve özellikle Batı insanını adeta büyüleyen örf ve adetlerinin dünya kamuoyuna duyurulması, Türk turizminin olması gereken bir düzeye ulaşa
bilmesi. için kaçınılmaz gözükmektedir. Bu hususu realize edebilmek,
yani yeterli enformasyon sunarak, fazla sayıda bireysel veya kitle
halinde Türkiye'ye turist getirebilmek ise, her şeyden önce tutarlı bir
tanıtma politikasının belirlenmesine ve bu politikanın dış ülkelerdeki
ilgili resmi kuruluşlar tarafından büyük bir titizlikle ve ciddiyetle uygulanabilmesine bağlıdır.
ğal

Bu nedenledir ki, bu kuruluşlarda görev alanlar, kusursuz bir
turizm kültürü ve bilgisi ile donatılmış ve özellikle turizmin bilincine:
ulaşmış kimseler olmalı ve pota-n siyel turistleri efektif turistler haline
getirmede ve bunları Türkiye'ye yönlendirmede önemli birer rol oynayan tur operatörleri ve seyahat bürolarıyla yakın ve sürekli bir
ilişki içinde bulunabilmeli ve hatta bu görevliler, Türkiye'nin tanıtı!·
ması konusunda sorumlu da tutulabilmelidirler.
1
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