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GİRİŞ .
Ekonomik alanda önemli etkilere sahip olduğu bilinen bir gerçek olan
turizm, dünyada her yıl en azından bir milyar kişinin katıldığı önemli bir faaliyet niteliği kazanmıştır. En genel olarak tanımlanmak istendiğinde, "Turizm, insanların kendi konaklama yerleri dışında, sürekli yerleşmemek, özellikle politik ve ticari bir amaç gütmemek üzere, liberal bir atmosfer içersinde; iş, merak,'din, sağlık, spor, dinlenme ve kültür gibi amaçlarla veya aile
ziyareti, kongre, seminerlere katılma gibi nedenlerle, kişisel ya da toplu
bir şekilde yaptıkları seyahatlerden ve gittikleri yerde 24 saati aşan konaklamalarından ortaya çıkan iş ve münasebetleri kapsayan endüstri ve sosyal bir olaydır" denilebilir (1 ).
Günümüzde turizm faaliyetlerinin hızla artışının başlıca nedenleri arasında; gelir cfüzeylerindeki artış, yer değiştirme kolaylığı, eğitim düzeyinin
yükselmesi, kentleşme oranının artması, boş zamanların çoğalması, teknolojik ilerlemeler, televizyon ve reklam faaliyetlerinin gelişmesi ve nihayet turizm faaliyetlerinin bir lüks değil bir gereksinme olduğu bilincine varılması faktörleri bulunmaktadır.

1. TURİZMİN EKONOMİDEKİ Y.ERİ
Turizm sektörü,· bir çok kalkınmakta olan ülke tarafından cazip bir kalolarak görülmektedir. Turizm öncelikle, döviz kazandırarak ve
ödemeler dengesi açıklarını azaltarak, ekonomik kalkınmaya yardım edebilmektedir. Ayrıca turizm ticaret kısıtlamaları yönünden kalkınmakta olan
ülkelerin mal ihracatlarına benzememekte ve bu tür kısıtlamalarla nadiren
karşılaşmaktadır. Öte yandan turizm gerek fiyatların ve gerekse talep-gelir
esnekliklerinin nispeten yüksek olduğu bir sektördür. Görüldüğü gibi turizm bu yönüyle de bir çok temel ürüne benzememektedir. Ayrıca bilindiği
gibi turizm istihdam düzeyini de arttırma için bir araç olarak kullanılabiJir.
Bu özellikleri ile turizm sektörü ev sahibi ülkenin ekonomik yapısını önemli
ölçüde değiştiren bir sektör olabilmektedir. Özellikle ekonomileri bir kaç
temel ürün ihracatına dayalı olan kalkınmakta olan ülkelerde bu durum açık
ça gözlenmektedir.
Ayrıca turizm gelir istihdam açısından ülkenin bölgesel 'farklılıklarını
dengeleyebilmektedir. Özellikle turizm kalkınmasına elverişli bölgeler, büyük ekonomik faaliyet merkezler·inden uzakta olduğu zaman, bu durum dakınma aracı

(*) Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat' Bölümü.
(1) Hasan Olalı, Turizm Dersleri, Ege Üniversitesi, İTBF Yayınları No: 64/15 İzmir, 1971, s.
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ha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Öte yandan turizm harcamalarının
artışı, bazı mallar üzerindeki ılımlı talepleri daha yüksek düzeylere çıkabil
mektedir. Son olarak sektör, ülkenin dışardaki imajını olumlu yönde değiş
tirerek, ülkeyi yabancı yatırımcılar için cazip hale getirebilmektedir.
Ancak turizm kaynaklarındaki büyük farklılıklar, corafik yerleşme durumları, ekonomik kalkınma düzey ve yapıları ve turizm kalkınmasına iliş
kin izledikleri politikaları nedeniyle kalkınmakta olan her ülke için, sektörün sağladığı . bu avantajlardan faydalanma olasılığı aynı olmamaktadır.
Öte yandan turistik işletmeler bir çok yönden sanayi işletmelerine benzemektedir. Turistik işletmelerin kuruluş ve faaliyetlerinin oldukça fazla sermayeye ihtiyaç göstermesi bu benzerliğin önemli bir yönüdür. Turizm piyasasında talebin ekonomik ve politik faktörlere bağlı olması da turizm iş
letmeleri için bir risk unsuru olmaktadır. Ayrıca turizm işletmeleri hizmet .
üretiminde bulunduklarından başarılı olabilmek için beşeri ilişkilerin iyi düzenlenmesi ve iyi bir organizasyonunun kurulması gerekmektedir (2).

l.a- Turizm ve Ödemeler Dengesi
Günümüzde bir çok kalkınmakta olan ülke, çoğunlukla kronik nitelikte olan döviz açıkları nedeniyle büyük sıkıntı içinde bulunmaktadır. Doğal
dır ki böyle bir durum bu ülkelerin yatırım mal ve hizmetlerini ve diğer gereksinimlerini satın almaları için kısıtlayıcı nitelikte olmaktadır. Bir çok kalkınmakta olan ülke ihracat yolu ile ithalat faturalarındaki artısa uygun bir
gelir artışı sağiayamamaktadır. İthal ikamesi gibi, döviz kazancı ve tasarrufu sağlaycıcı bazı yöntemlere rağmen, bir çok kalkınmakta olan ülke, iç
pazarların darlığı ve dış pazarlara ulaşma güçlüğü ile karşıl.aşmaktadır. Bu
nedenlerle turizm bir çok ülke açısından kalkınmanın temel taşı olarak görülmektedir.
Ancak turistlerce harcanan dövizin tamamı, turist çeken ülkede 'kalmamakta, bundan bazı sızıntılar olabilmektedir. Gayri safi nitelikte olan turizm hasılatlarından, turizm hizmeti için harcanan bir çok kalem bu sızıntı
ları oluşturduğu için çıkarılmalıdır. Bu kalemler kısaca şu gruplar altında
_ toplan~bilir (3);
a)Ulkeye gelen turistler tarafından tüketilen mal ve hizmetlerin ithalat
maliyeti. Bu maliyetler sadece direkt ithalatları değil, ayrıca turistlere satmak için üretilen malların ithalat unsurlarını da içine almaktadır.
b) Konaklama, ulaştırma, altyapı gibi turizm hizmetlerinin sağlanması
için gerekli sermaye mallarının ithalat maliyetleri,
c) Yabancı üretim faktörlerine yapılan döviz ödemeleri (Turizm sektöründe ülkede yatırım yapan yabancı sermayeye ödenen rant, kar, faiz gibi
getiriler, seyahat acentaları ve tur düzenleyicileri gibi yabancı seyahat örgütlerine ödenen komisyonlar ve özellikle kalkınmakta olan ülkelerde, çoDönemde Turizm Politikamız, Açık Oturum, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, No:
70, Ankara, 1970, s. 42-43.
(3) Anthony Edwards, Robert Clev~rdon, lnternational Tourism to 1990, The Economist lntelligence Unit Special Series: 4, Cambridge, 1982, s. 143-144.

(2)

Planlı

112

ğunlukla otelcilik alanında istihdam edilen uzmanlara ve nitelikli işgücüne
ödenen ücretler)
d) Ülke dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım faaliyetlerine ve personel yetiştirme programlarına yapılan ödemeler,
Bütün bu faktörler bir turizm sektörü kurma ve işletmenin döviz maliyetlerini oluşturmaktadır. Ancak bir ülkenin turizm kazançları hesaplanmadan önce, o ülke vatandaşlarının da dışarıdaki turizm harcamalarını ve ülkenin dışarıda yaptığı turizm yatırımlarını da gözönüne almak gerekmektedir.
Turizm sektörünün gelişimi aşamasında karşılaşılabilecek döviz maliyetlerinin boyutları, farklı ülke tiplerine ve zamana göre önemli değişiklik- ler göstermektedir. Turizm hasılatlarından dışarıya kaçan sızıntılar, turizm
talebi modeline ve ev sahibi ülkenin sermaye, ara malı ve talep edilen tüketim malı üretme kapasitesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genellikle sayıca az fakat harcama düzeyleri yüksek olan turistleri çeken kalkınan ülkeler, ürettikleri mallarla, bu standardı karşılamakta güçlük
çekmektedirler. Buna karşılık ihtiyaç düzeyleri düşük fakat sayıca çok olan turist kitlesini çeken ülkeler, yerel üretimleri ile onların taleplerini karşılaya
bilmekte, böyle·ce dışarıya kaçacak ithalat sızıntısını azaltabilmektedir.
Sanayide mülkiyet ve denetim yapısı da sızıntıları etkileyen önemli unsurlar olmaktadır. Uluslararası zincirlere bağlı olarak işletilen oteller, ana
firmanın bulunduğu ülkeden sağlanan standardize edilmiş malzeme ve teçhizatlarla kurulurlar. Bu durumda dışarıya gidecek olan döviz sızıntısı azalmaktadır. Ayrıca bazı fiyatlandırma poli.tikaları ile uluslararası turizmden kazanılan net döviz hasılatları _
azalabilmektedir. Uluslararası turizm işletme
leri kendi tesislerinde sunacakları mal ve hizmetlerin bedelini, turistin kendi ülkesinde tahsil edere~, bu hasılatları söz konusu ülkeye tahsis etmeyebilirler ya da düşük gösterebilirler. Ayrıca kredi kartları ve seyahat çekleri
kullanımının giderek yaygınlaşması ve bu tür işlemlerin yabancı bankalarca kolayca yürütülmesi döviz hareketlerinin kontrolünü güçleştirmektedir (4).
Ayrıca izlenen politikalar da ülkenin turizm kazançlarını etkileyebilmektedir. Yabancı yatırımcıları turizm alanına çekmek için, ülkede izlenen gümrük indirimleri, kazanç vergisi indirimleri gibi imtiyazlar sözk'onusu ülkenin
turizm hasılatlarında bir azalmaya yol açacaktır.
Bilindiği gibi ticari işlemlerin herhangi bir aşamasında ortaya çıkan c;:iöviz sızıntısı, daha sonra gelir çarpanının işlemesiyle diğer aşamalara da
yayılmakta ve sonuçta sızıntının daha da artmasına yol açmaktadır. Örneğin ülke vatantaşlarının ithal mallarına olan taleplerini n gösteriş etkisi (demonstration effect) ile artması ya da turizm kazançları ile gelir düzeyleri
yü~selen kişilerin artan taleplerinin yerli üretimle giderilemeyerek ithalat
yoluna başvurulması, döviz sızıntılarını arttırmaktadır.
Turizm sektörünü geliştirme aşamasında bulunan ülkelerin öncelikle
karşılaştıkları ve çözmek zorunda oldukları şu iki sorun bulunmaktadır.
· 1) Turizm yatırımlarının alternatif maliyetleri nedir? Bu alanda yapılan

(4) a.g.e., s. 144.
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yatırımlar alternatif sektöre yapılmış olsa idi, daha fazla net kazanç sağla
nabilir miydi? ·
2) Değişik turizm kalkınma biçimlerinden hangisi daha fazla net kazanç sağlayacaktır? Kişi başına yapılan harcamaların yüksek, fakat sızın
tıların da fazla olduğu kalkınma biçimi mi yoksa, kişi başına harcamalarla
birlikte sızıntıların da düşük olduğu kitle turizmi tipi mi seçilmelidir?
Bu soruları cevaplamak için kalkınmakta olan ülkelerin gayri safi turizm kazançlarının ithalat unsurlarının çözülmesi ve turizm sektörünce yaratılan kazancın ta.m döviz maliyetinin hesaplanması gerekmektedir. Her
iki inceleme yöntemi de kompleks bir nitelik taşımaktadır. Ancak kazancın
tam döviz maliyetinin hesaplanması uzunca bir dönemi gerektirdiğinden,
bu konudaki çalışmalar, gayri safi turizm kazançlarının ithalat unsurları üzerind~ yoğunlaşma eğilimi göstermektedir.
ithalat unsuru düzeyini hesaplamak için, sadece turizm kazançlarının
sektörel bileşimini değil, aynı zamanda; bu tür harcamalar için her sektörün dayandığı inputların ithalat unsurları gözönüne alınmalıdır. Ancak ev
sahibi ülkedeki mal ve hizmet arzedicileri diğer sektörlere ve ithalata dayandığından bu da karışık bir iş olmaktadır. Bu tür araştırmaları içeren UNCTAD raporuna göre, Kenya'da turizm gelirlerinin %78'i net döviz kazançlarını gösterirken geriye kalan %22'si ise turizm kazançlarının direkt ithalat unsurlarını ve yabancı üretim faktörleri sahibine yapılan direkt ödemeleri içermektedir. Ayrıca Tunus'ta 1970'1i yıllarda otelcilik alanında tüketim
mallarının ithalat unsurunun bu alandaki gayri safi döviz kazançlarının
%14'ünü oluşturduğu hesaplanmıştır. Bu oran Bahama adalarında %43,
Fiji'de %60, Havaii de %45, Hong Kong'ta %30 Yunanistan'da %10 olarak h.~saplanmıştır (5).
öte yandan turizm hizmetleri için gerek duyulan temel altyapı yatırım
larının ithalat unsurunun bu düzeylerden daha yüksek olduğu bilinmektedir. Özellikle kalkınmakta olan ülkeler, bu nedenle büyük sıkıntı çekmektedirler. Ancak yapılan araştırmalar göstermiştir ki başlangıçta çok yüksek
olan döviz kayıpları, normal olarak. bir iki yılda telafi edilebilmekte, böylece sektörün ödemeler bilançosu üzerindeki etkisi kısa dönemde olumlu hale
dönüşmektedir. Aynı şekilde sektörün otelcilik, ulaşım gibi çeşitli alanlarında kullanılan faktörlerin ithalat maliyetleri yıllar içinde azalma göstermektkedir. Oysa ki, ev sahibi ülke halkına, turist davranış modellerinin yayıl
masına yol açan gösteriş etkisi, turizm sektörünün ithalat maliyetini gide~
rek arttırmaktadır.

l.b- Turizm ve Milli Gelir
Turizm gelirlerinin genellikle otel, restorant, alışveriş yerleri, gezi acensahipleri arasında bölüşüldüğü düşünülmektedir. Oysa bu durum baş
langıç için geçerlidir. İlk aşamada bu gelir geniş mal ve hizmetler zincirini
· satın almak, faiz rant ödemeleri gibi bazı mali yükümlülükleri karşılamak
taları

(5) a.g.e., s. 145.
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ve kar olarak alıkoymak için kullanılır. Sözü edilen satın alımların bir kısmı
ithalat şeklinde olurken mali yükümlülüklerin bazısı da, dış örgütle.re yapı
lan ödemelerdir. Bu nedenle bu tür ödemeler, ekonominin dış sızınnlarını
oluşturmaktadır. Ülke içinde kalan gelir ise, ikinci aşamada daha fazla ekonomik fayda sağlayacaktır. Turist harcamaları nedeniyle gelirleri yükselen
otel, restorant sahipleri, tur işletmecileri kendi harcamalarını arttıracaklar,
daha fazla mal ve hizmet satın alacaklardır. Bütün bu gelişmelerin yanısı
ra aynı zamanda turizm sektörünün istihdam arttırıcı etkisinden yararlanan
ve ekonomiye giren yeni işgücü sahiplerinin de kişisel gelirleri ve tüketim
harcamaları artar. Bu süreç yaratılan katma değer tamamen sıfır olana kadar azalan etki ile devam eder.
Turizm çarpanı başlangıçta ekonomiye giren turizm harcamaları ile,
sonradan yaratılan katma değer arasındaki ilişki olmaktadır. Başlangıçta
enjekte edilen harcamalar
E, sonuçta yaratılan gelir ise Yolarak gösterildiğinde çarpan;
·
fıy

i1E
şeklinde yazılabilir .·

Çarpan yöntemi kalkınmakta olan ülkeler arasında olduğu kadar, geülkeler arasında da turizmin gelir etkisini ölçmek için sık kullanılan
bir tekniktir. Ancak bu yöntem kullanılırken, gelirden ithalat sızıntılarının
çıkarılması ihmal edilerek yanlış sonuçların bulunabileceğini, böylece çarpıtılmış bir çarpan etkisi yaratılacağını da unutmamak gerekir.
turizm harcamalarının bir ülke ekonomisinde yaratacağı etkinin büyüklüğü, sözkonusu ülke ekonomisinin çeşitliliğine ve turizm sektörünün
ulusal ekonomik sektörlerle bütünleşebilmesine bağlı bulunmaktadır. Bu
nedenle ülke ekonomisinin yapısına göre değişik çarpan katsayıları elde
edilecektir. Turizm faaliyetlerinin, büyük ölçüde ekonominin geri kalan kı:
sımlarından kopuk olarak yürütüldüğü yerlerde, turizmin katkısı, ücret ve
maaş ödemeleri ve daha sonra da bunların yaratacağı yerel harcamalar
şeklinde ortaya çıkacaktır. Eğer yerel sanayiler, turizm sektörünün ihtiyaçlarının büyük oranını karşılayabiliyorsa çarpan önemli ölçüde yükselecektir. Bu konuda yapılan araştırmalara göre turizm çarpanı 1 ile 4 arasında
değişmektedir (6).
Öte yandan, ülke kaynakları ve faktörleri arasında aktif ya da potansiyel bir rekabet sözkonusu olduğu zaman, turizmin gelir etkisini değerlen
dirmek için geçerli en iyi yol, fayda-maliyet analizi yaklaşımı olmaktadır.
Bu yaklaşım, turizmin diğer ekonomik sektörlere göre daha çok döviz, daha fazla istihdam, üretim faktörlerine daha fazla kazanç ya da devlete daha fazla gelir sağlayıp sağlamayac.ağı sorularına · bir cevap bulabilecek niteliktedir.
.
Fayda maliyet analizinin turizmde kullanılması konusunda Kenya'da
lişmiş

(6} Fred Lawson and Manuel Baud-Bovy, The architectural Press Ltd., 1977, s. 16.
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MitcheH, Hawaii de ise Mathematica tarafından iki ilginç çalışma yapılmış
tır. Mitchell'in Kenya'da yaptığı araştırmaya göre, ithalat unsurunun aynı
olması durumunda bile •. turizm sektörünün, ithal ikamesine yönelik sanayilerin tasarruf ettiklerinden daha fazla döviz kazancı sağladığı görülmüş
tür. Hawaii'de yapılan araştırmaya göre ise, fayda maliyet analizi yaklaşı
mı ile en uygun turist tipi tanımlanmaya çalışılmıştır. İncelemede dikkat edilen dört unsur; ülkeye gelen turistlerin kalış süresi, gezi gruplarının kişi sayıları, turistlerin günlük harcamaları ve toplam harcamaları olmuştur. Ziyaretçiler ayrıca kişisel olarak yaş, cinsiyet, gelir düzeyi ve geldikleri ülke bazında sınıflandırılmışlardır. Bütün bu değişkenler arasında en yüksek fayda maliyet oranı, orta yaşlı ve yüksek gelir düzeyinde bulunan turistlerden
elde edilmiştir. En az fayda s~ğlayan ziyaretçiler ise, gelir düz~yleri düşük, yaşları 30'un altında ya da 50'nin üstünde ve ülkede ortalama kalış
süreleri uzun olan kişilerden oluşmaktadır (7).
Diğer sektörlere göre turizm daha fazla net fayda sağlasa da sağla
masa da, ülke ekonomisinin doğal bir fonksiyonu ve uygulanabilir alternatif kalkınma biçimi olmaktadır. Kuşkusuz ülkeler herhangi bir sektöre bağımlı kalmamak amacıyla, diğer sektörlerden bir ya da bir kaçı · nispeten
daha düşük net fayda sağlasa da kalkınma sürecinde çeşitli sektörlerden,
değişik kalkınma stratejilerinden yararlanma yoluna gidilecektir . .
Öte yandan herhangi bir projenin bir ülke vatandaşlarına sağlayacağı
net fayda genellikle net bugünkü değer ve iç verim oranı olmak üzere iki
yöntemle bulunmaktadır. Net bugünkü değer (NPV), projenin gelecekte sağ
layacağı tahmin edilen faydalarin cari değeri olmaktadır. İç verim oranı ise,
projenin topluma sağladığı faydaların ortalama yılık oranını ifade etmektedir. Ancak net verim oranının pozitif olması, projenin onaylanması için ye- ·
terli bir koşut olmamaktadır. Çünkü kaynakların alternatif olarak en uygun
kullanıldığını göstermek amacıyla bazı projelerin net_ verim oranları abartı
labilir. Bu nedenle turizm projelerini değerlendirmede daha uygun bir yaklaşım iç verim oranı yaklaşımı olmaktadır. Genellikle iç verim yaratan projeler öngörülen verimin aşılması durumunda (ki bu verim oranı bir çok ülkede %10-%12 arasındadır) seçilmeye uygun nitelik kazanmaktadır. Çoğunlukla turist akınının belirli bir mevsimde yoğunlaşmasından olumsuz yönde etkilenen ülkeler, kaynakların bu sektörde iyi kullanılıp kullanılmadığını
belirlemek için iç verim oranı yaklaşımından yararlanmaktadırlar. Diğer bir
deyişle bu yaklaşım yöntemiyle, turizmin en canlı olduğu mevsimde, turistlere hizmet etmek için mevcut kaynakların yoğunlaştırılması ile elde edilebilecek net kazançların ölü mevsimlerden ya da ölü turizm alanlarından
sağlanacak kazançlardan daha çok olup olmayacağı araştırılmaktadır. Ülkenin fiyatlandırma yapısı, bu değerlendirme biçiminde bir anahtar faktör
niteliği taşımaktadır. Bu nedenle kalkınmakta olanlar dahil bir çok ülke. bu
tür kaynak tahsisi sorunlarının belirlenmesine yardımcı olmak üzere kompleks fiyatlandırma modeli çalışmaları yapmaktadırlar (8).
(7) Edwards and Cleverdon, a.g.e., s. 150.
(8) a.g.e., s. 151.
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Öte yandan yapısal analizlerin amacı, · büyüme ile birlikte ekonomik

yapıda görülen uzun dönemli değişmeleri tanımlamaktır. Renaud tarafın 
dan yapılan bir yapısal analiz çalışması, turizm sektörünün, ülke ekonomi-

sinin üretim ve tüketim yapısında yarattığı etkileri incelemektedir. Bu çalışma değişik modelleri, "ticarete yönelik", "ticarete karşı" ya da "ticaretten etkilenmeye n" modeller olmak üzere üç grupta sınıflandırmıştır.
Bu sınıflandırmanın ışığı altında, turizmin gelişmesinin geleneksel tarım sektörü üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunun sonuçunda, turizm sektörünün gelişmesinin, tarımsal üretimde herhangi bir artışa yol açmadığı
görülmüştür. Renaud'un Hawaii'de yaptığı araştırmanın sonucuna göre,
bu bölgenin turizminin hızlı gelişmesi, tarıma dayalı büyümenin öncülük
ettiği ihracattan turizme dayalı büyümeye geçişe yol açmışt,r. Diğer bir deyişle ..her iki sektörde de aynı anda bir gelişme sağlanamamıştır (9).
Ulke kalkınmasında turizmin rolünün giderek artması ile birlikte turizmin yapısal analizlerinin k.ullanılması da yaygınlaşmaktadır . .

1.c- Turizm ve İstihdam
Bir çok kalkınmakta olan ülkede işsizlik düzeyinin yüksek olması nedeniyle, hükümetler düzenli olarak üretici iş!er sağlayacak iş olanakları açmaya çalışmaktadırlar.
·
.
Az gelişmiş bir bölgtmin turistik gelişimi işgücü açısından önemli bir
nitelik taşımaktadır. Çünkü turistik gelişmeye elverişli bölgeler daha çok
sanayiinin gelişmediği bölgelerdir. Ayrıca işsizlik ve gizli işsizlik sorunu da
az gelişmiŞ ülkeler için çözümü giderek güçleşen bir sorun olmaktadır. Öte
yandan turizm sayesinde yaratılan istihdam hacmi, özellikle istihdam sektörü ile ilgilidir ve kullanılan üretim· faktörlerinin önemli bir oranını oluşturur (1 O).
·
issizlik sorununun cözümünde, turizm sektörünün rolü ile ilgili olarak bi rbirinin karşıtı iki görüş ileri sürülmektedir. Birinci görüşe göre, bir
hizmet faaliyeti olarak turizm, önemli ölçüde iş alanları yaratacaktır. Ayrı- ·
ca bu sektör, kalkınmakta olan ülkelerde bol miktarda bulunan yarı hünerli
ya da hünersiz işgücüne gereksinim duyan, işgücü yoğun bir sektördür.
Ancak bazı iktisatçılar bu görüşü tamamen reddetmekte, bunun tam
aksi görüşü ileri sürmektedirler. Bu görüş ise turizm 'sanayiinin kurulması
için gerekli tüm yatırım toplamı gözönüne alındığında, bu sektörün, nispeten sermaye yoğun olduğunu ve ayrıca turizmin kendisir:ıe özel altyapı yatırımlarına gereksinim duyduğunu ileri sürmektedir.
Gerçekte turizm hem doğrudan ve hem de dolaylı yoldan istihdam yaratmaktadır. Sektöre bağımlı ve sektörden kaynaklanan istihdam, turizmin
yaratacağı dolaysız istihdam olmaktadır. Turistlerin yeme-içme ve konaklama ile ilgili ihtiyaçlarıııı karşılayan tesisler, ulaştırma işletmeciliği, bar, gece
klubü gibi eğlence ile ilgili tesisler bu tür istihdam yaratmaktadır.
0

'

{ 9) a.g.e., s. 152.
{10) Mustafa Sağcan, Rekreasyon ve Turizm, İzmir, Mart 1986, s. 121.
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Öte yandan, turizm sektörüne mal ve hizmet arzeden sektörlerdeki iş
ler ya da turizmin yarattığı harcamalardan yararlanan faaliyetler, dolaylı istihdam alanlarını oluşturmaktadır. İnşaat, turizm, balıkçılık, imalat gibi iş
kolları, bu faaliyet alanlarına örnek olarak gösterilebilir. Bölgesel ya da ulusal
düzeyde dolaylı istihdamın sadece turizm sektörünü ilgilendiren dolaysız
istihdama oranı genellikle 0,5 ile 1 arasında değişmektedir (11 ):
Milli gelir içinde turizm sektörünün payının küçük olduğu kalkınmakta
olan ülkelerde, sektör tarafından yar,atılan istihdam, faal nüfusun yüzde birine daha az olmaktadır. Ancak küçük ada ekonomilerinde, genellikle iş
gücünün yaklaşık üçte biri turizm sektöründe istihdam edilmektedir.
Yaratılan dolaylı istihdamın hacmi ise, turist"talebini karşılayan nihai
mal ve hizrrıetler ile üreticiler arasındaki sızıntının derecesine bağlı bulunmaktadır. üte yandan bir ülke ekonomis indeki çeşitlilik ve bu iş kolları arasındaki daha fazla entegrasyon, turizm sektörünü n yaratacağı direkt istihdamın artmasına yol açmaktadır. Oysa kalkınmakta olan ülkelerin geliş
mem~.ş bölgelerin de bu istihdam hacmi oldukça düşük olmaktadır.
Ote yandan yaratılan dolaylı istihdam hacmi, turizmle ilgili işlerin sayı
sını da arttırabilmektedir. 1975 yılında Bermuda' da yapılan bir araştırma
ya göre, turfzm sektörü, otel, dükkan, taksi firmaları, restorant, bar, gece
klupleri gibi yerlerde 7000 dolayında direkt istihdam yaratırken, turist harcamalarının çarpan etkisi ile 14000 dolayında ek istihdam yaratmıştır (12):
Turizm sektörünün gelişmesi ile birlikte istihdamda sağlayacağı artış
üç aşamalı bir süreci kapsamaktadır. Turizm sektöründe ilk kuruluş aşa
masında, yaratılan iş başına ortalama maliyet, başlangıçta diğer sektörlere oranla yüksek olmaktadır. Bu aşamada, ülkede modern turizmin gereksinimlerini karşılayacak tesisler, lüks oteller bulunmamaktadır. Bu konudaki organizasyon, tecrübe ve becerinin eksik olması, ayrıca alt payı ile
ilgili önemli harcamalara gereksinim duyulması bu aşamada yaratılan iş
başına ortalama maliyeti oldukça yükselmektedir. Aynı zamanda henüz harcama düzeyi yüksek turistlerin gelmemesi nedeniyle sektörün sermayehasıla katsayısı da çok yükse~ olmaktadır.
İkinci aşamada yaratılan iş başına ortalama maliyette biraz azalmalar
olduğu görülmekt edir. Çünkü bu dönemde gereksinim leri daha basit olan
turistler için daha az masraflı yeme-içme işletmeleri kurma düzenlemelerine gidilmekte, bu konuda daha fazla teknik tecrübe ve daha iyi organizasyon yeteneği kazanılmakta ve otel dışı yatırımlar yoğunlaşmaktadır. Aynı
sebeplerle ve ayrıca daha çok turistin gelmesi nedeniyle bu dönemde sermaye/hasıla katsayısı da azalmaktadır.
Bu ikinci aşamayı yaratılan iş başına ortalama sermaye maliyetinin tekrar arttığı bir üçüncü aşama izlemektedir. Bu aşamada arazi maliyetinin
yükselmesi, daha az elverişli yerlerin kullanıma açılması ile inşaat maliyetlerinin artması, konfor standartlarını geliştirme gereksinimleri, haberleşme
ve ulaştırma masraflarının çoğalması gibi nedenlerle sermaye maliyetleri
(11) Lawson and Manueı.• a.g.e., s. 24.
(12) Edwards and Cleverdon, a.g.e., s. 153.
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yükselmektedir (13).
_Bir çok kalkınmakta olan ülkeyi ilgilendiren tartışma konularından birisi konaklama tesislerinin· inşaat yöı::ıtemi-ve dizaynının r.ıasıl olması gerektiğidir. Gerçekte büyük lüks oteller, daha çok istihdam olanağı sağlar
ken, küçük otellere oranla daha yüksek sermaye/hasıla katsayısı yaratır
lar. Bununla beraber bu tip otellerde yaratılan iş alanı başına ortalamamaliyet küçük otellerdekine göre daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle eğer
lüks azaltılarak, daha küÇük birimleri geliştirme politikaları izle~rse, ayrı
ca kalite yerel kültür dizaynlarının benimsenmesi ile birleştirilip ülke içindeki mevcut insaat malzemeleri kullanılırsa, turizm sektörünün ithalat sı
zıntısı da önemli ölçüde azalacaktır. Üstelik küçük birimler, yerel vatandaşlar
tarafından gerek kurulmaya, gerekse işletilmeye daha uygundur. Böylece
turizm sektörünün kontrolü de yabancıların eline geçmemiş olacaktır.

l.c.1- Turizmde İşgücü Arz ve Talep Dengesi Turizm sektöründe işgücü yoğunluğunun, diğer sektörlere oranla daha iyi bir performansa sahip olmadığı sorunu üzerinde durulması gereken
bir husus olmaktadır: Turizm sektöründe beşeri kaynakların etkin bir arztalep dengesini kurabilmek, kalkınmakta olan ülkeler için önemli bir nitelik
taşımaktadır. Eğer bu dengenin kurulması başarılamazsa, sözkonusu ülkenin ödemeler dengesine ve gelir dengesine önemli ölçüde zarar veren
etkiler ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca turizm faaliyetlerinin ölü olduğu mevsimlerde kurulan bu arz-talep dengesini devam ettirmek, bir çok kalkınmakta
olan ülke için güçlük yaratmaktadır.
1970'1.i yılların başında turizmi geliştirme konusunda bir planı bulunmayan Bermuda da sektörün hızlı gelişmesi sonucunda, _mevcut işgücü
arzından tamamen ilişkisiz bir iŞgücü talebi patlaması ile karşılaşılmakta
dır'. Bu durum ise, sınırlı işgücünün fiyatınır:ı sürekli artmasına ve böylece
dört nala koşan bir ücret enflasyonuna yolaçmıştır. Plansız ve hazırlıksız
turizm patlamasından kaynaklanan bu durum arazi maliyetini de arttırarak,
maliyet enflasyonunu körüklemiştir. İşgücü arz ve talep dengesizliklerinin
yaşandığı bir başka örnek ise St Lucia adası olmaktadır. Bu adacık, yıllar
dır ödemeler dengesi açıklarını muz ihracatı ile gidermeye çalışmıştır. Ancak son yıllarda turizm sektörünün hızlı gelişimi ile, yüksek ücret cazibesine kapılan öne~.li sayıda işgücü topraktan, muz tarımından koparak bu sektöre kaymıştır. Ustelik turizmin canlı olduğu mevsim, muz hasatı zamanı
ile çakıştığından sorun daha da büyümektedir. Bu gelişmelerin sonucunda verimli toprakların kullanılmaması nedeniyle bir ekonomik kayıpla karşılaşılmaktadır. Aynı zamanda turizmle ilgili pir çok malın ithaline ihtiyaç
duyulması ile turist harcamalarının önemli bfr oranı da sızıntı halinde ülke
dışına çıkarak kaybedilmektedir (14).
'
_
Ayrıca yapısal işsizlik sorunu ile de karşılaşılabilmektedir. Bir turistik
(13) a.g.e., s. 155.
(14) a.g.e., s. 157.
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tesisin inşaat aşamasında yarattığı istihdam, tesis faaliyete geçtikten sonra yaratılacak olan istihdamdan daha fazla olabilmektedir. Bu durumda eğer
tesis yatırımları kapasitenin yeterli olması nedeniyle durdurulursa, ciddi yapısal işsizlik sorunu ortaya çıkacaktır. Bu sorun özellikle, inşaat sektöründe işgücü istihdamının yoğun olduğu küçük ekonomiler için önem taşı
maktadır.

Daha önce de değinildiği gibi, turizmin mevsimlik oluşu nedeniyle, kalolan ülkeler, turizm işgücü arz ve talep dengesini kontrol etme. de güçlük çekmektedir. Bu arz talep dengesizliklerinrn sonucu olarak, turizm işgörenleri çoğunlukla bir kaç iş alanında çalışmaktadır.
kınmakta

l.c.2- İşgücü . Verimliliği
Öte yandan turizm, kalkınmakta olan ülkelerin, sanayi aşcıması safhasını atlayarak, hizmet toplumuna geçişini teşvik eden bir faaliyet olarak
da eleştirilebilmektedir. Bu görüşte olan bazı yazarlar, h_izmet sektörünün,
özellikle turizmin verimlilik performansının düşük olduğunu ve böyle bir modelin kalkınmayı geciktireceğini ileri sürmektedirler: Bazı görüşlere göre

ise, eğer ülkedeki mevcut işgücü verimlilik performansı düşük olan verimlilik sektörüne kaydırılırsa, ortalama kazançları düşecek (aslında bu durum
kalkınan ülkelerden çok, kaltkınmış ülkelerde görülebilir), yaratılan katma
değer azalacak ve önemli mevsimlik işsizlik görülecektir. Nihayet bu geliş
melerin sonucu olarak ekonomik büyüme yavaşlayacaktfr. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir rapora göre, ingiltere'de turizm sektöründe
çalışan işgörenlerin %60'ı vasıfsız niteliktedir (mutfak ya da bar elemanı).
Bir sektörün vasıfsız ya da yan vasıflı işgücü kullanması, onun faydasının
sınırlı olduğunu göstermektedir. Sözkonusu r?pora göre, eğer turizm ülke
ekonomisinin hakim sektörü olmak üzere geliştirilirse, vasıflı işgücünü arttırma olasılığı azalacaktır (15).
Ancak bu noktada vasıf ya da beceri kavramının tanımı tartışılabilir.
Özellikle yetişkin nüfusun yarısına yakın bir kısmının okuma-yazma bilmediği kalkınmakta olan ülkelerde, turizmin etkisiyle gelişen ya da geliştiril
mek zorunda kalınan yabancı bir dil konuşma yeteneği de bir beceri, bir
vasıf olabilmektedir. ·
Öte yandan istihdam talebinin mevsimlik oluşunun güçlüklerinden ayrı
olarak, kalkınmakta olan ülkelerde, turizm sektörü yönetsel ye teknik eleman mevcudiyetinin sınırlı oluşu sorunu ile de karşılaşmaktadır. Bu eleman ihtiyaçlarının giderilebilmesi için ya ülke dışından ya da ülkenin baş, ka bölgelerinden işgücü ithal edilebilmektedir.
Turizm sektörünün genellikle mevsimlik oluşu nedeniyle, işin gerektirdiği beceri ve hünere sahip kaliteli elemanlar, kendilerine sürekli istihdam olanağı sağlayabilecek tesislerde çalışmak isteyeceklerdir. Kalkınmak
ta olan ülkelerde, bu tip tesisler genellikle uluslararası otel zincirlerinin şu
beleri olmakta, böylece kaliteli elemanlar yabancı sahipli tesisler tarafın(15) a.g.e., s. 158.

120

kapılmaktadır. Görülmektedir ki, daha yüks~k ücret ödeyen, uluslararası oteller için kaliteli elemanlar bulmak kolay olmaktadır. Ayrıca, eleman
yetiştiren okul düzeyinde uluslararası oteller de bulunmaktadır. Buralarda
yetişen elemanların yaklaşık %30'u yabancı ülkelerde iş bulmakta ve ül-

dan

kelerine dönmemektedirler.
Yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır ki, turizm bir çok kalkınmak
ta olan ülkede işsizlik sorununa bir çözüm bulucu olarak körü körüne savunulamaz. Kuşkusuz turizm sektörünün gelişmesi, istihdam yaratmaya
önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Ancak, istihdam artışı sağlamak görüşü ile hükümetlerin turizm sektörünü desteklemesinin uygunluk derecesi, kalkınmakta olan her ülke için, ülkenin kaynakları, kalkınma durumu,
politik ve sosyal çevresi vs. gözönüne alınarak değerlendirilmelidir.
l.d. Turizm ve Bölgesel Kalkınma
Turizm sektörünün sağladığı faydalardan biri de ülkenin kalkınma olaolan az gelişmiş yörelerinde, uzak sınır bölgelerinde gelir ve
istihdam alanları yaratmasıdır. Bu bölgelerde turizm faaliyetlerinin geliş. mesi, aynı faaliyetlerin, ülkenin daha gelişmiş bölgelerinde yaşay~n halkta yaratacağından daha fazla bir refah etkisi yaratacaktır. Bu tür geri kalmış bölgelerde, genellikle kendi tüketimleri için üretim yapan, ancak tüketimlerinden arta kalanları piyasada satan çok sayı da çiftçi ya da balıkçı
bulunmaktadır. Geçimlik üretimde bulunan bu kiŞiler, bölgelerinde turizmin gelişmesi ile hem sektörün vasıfsız işgücü ihtayacını karşılarlar, hem
de hane halkı gelir düzeyini önemli ölçüde yüks~ltirler.
Sanayi gelişimi için elverişsiz topraklar, aslında turizm için elverişli en
cazip, doğa yapısı bozulmamış yerler olmaktadır. Böyle yerlerde gerçekleştirilecek turistik yatırımlar ve dolayısıyla turistik gelişme, büyük şehirler. de ve sanayi bölgelerinde oluşan satın alma gücünün bir kısmını, bu açı
dan az gelişmiş olan turistik bölgelere doğru çekebilmektedir. Böylece, ülke içinde yararlı bir merkez-çevre ilişkisi yaratılarak ülke kalkınmasında bölgelerarası denge sağlanabilecektir (16).
nakları sınırlı

il. TÜRKİYE'DE TURİZM

Bilindiği gibi çok zengin turizm potansiyeline sahip Türkiye'nin ulusturizm hareketlerinden henüz ·tam anlamıyla yararlanamadığı bir
gerçektir. Gerek turist sayısı, gerekse turizm gelirleri açısından Türkiye dünya turizmi içersinde son derece zayıf bir öneme sahip olmaktadır.
Türkiye'ye gelen turistler özellikleri açısından incelendiğinde günübirlikçi denilen 24 saatten az bir süre için ülkeye gelen turistlerin önemli bir
yer tuttuğu dikkati çekmektedir. Ayrıca, turistlerin büyük bir kısmının eğ
lence, gezi ve ziyaret amacı ile Türkiye'ye geldikleri ve bu tatil turizmi özelliğinin yaz döneminde yoğunlaştığı görülmektedir. Son olarak toplam ~u
rist içinde Batı Avrupa'lı ve Amerikalıların çoğunlukta bulunduğu gözlenlararası

(16) Lawson and Manuel a.g.e., s. 25.
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mektedir.
Türkiye'ye gelen turistler yaptıkları her türlü harcama ile milli gelir dü- ·
zeyini direkt ya da indirekt yoldan artırmaktadır. Turizm sayasinde yaratı
lan gelir, özellikle tarım, inşaat, mobilya, dekorasyon, gıda sanayii gibi bir
çok sektörü uyararak yeni tQlepler yaratmaktadır. Geellikle kalkınmakta olan
ülkelerde turizm gelirlerinin ortalama %30'unun tarıma, %20'sinin emek
sahiplerine, %15'inin sanayi işletmelerine, yine %15'inin ticari kuruluşla
ra gittiği ve geriye kalan, %20'1ik oranın da vergiler aracılıyla kamu gelirlerini oluşturduğu belirlenmiştir (17). Bu oranlamaya göre Türkiye'de 1987
yılı turizm gelirlerinin sektörler arası dağılımı şu şekilde olmaktadır.
Sektörler

O/o
Pay
30
20
15
15
20
100

Tarım

Emek sahipleri
Sanayi
Ticaret
Kamu gelirleri
Toplam·
·

Turizm Gelirleri
(Milyon dolar)
377
251
188
188
251

Öte yandan turizm harcamalarının gelir yaratma kapasitesi olarak bi.:
linen turizm çarpanı katsayısının Türkiye'de oldukça yüksek bir rakam olarak 3 ile, 4,63 değerleri arasında hesaplandığı dikkati çekmektedir. Türkiye'de çarpar:ı katsayısının yüksek hesaplanmasının bir nedeni, ülkemizde
marjinal tasarruf eğiliminin düşük olması, elde edilen gelirlerin hemen tüketime harcanmasıdır. Çarpan katsayısının yüksek olmasının bir diğer nedeni ise elde edilen döviz gelirlerinin önemli bir kısmının ülke içinde kalması, sızıntıların fazla olmamasıdır.
Son yıllarda artma yönünde gelişme gösteren turizm gelirlerinin bu
alanda gelişmiş bazı ülkelerle karşılaştırıldığında önemsiz bir düzey de kaldığı ortaya çıkmaktadır.
Gelen Yolcu
!talya .
ispanya
Portekiz
Türkiye

53
47
5
2

000
400
400
400

000
000
000
000

Geceleme
100
87
16
5

000
700
800
900

000
000
000
000

Turizm Gelirleri
(milyon)
9.852
11.945
1.582
1.228

Kaynak: OECD Tourism Policy and lnternational Tourism, 1987.
Tablodan açıkça.görüldüğü gibi, Türkiye'ye gelen turist sayısı İtalya'
ya gelenlerin 1/21 'i, lsyanya'nın ise 1/19'u kadar olurken turizm gelirleri
düzeyi de sırasıyla 1/8'i ve 1/10'u oranında gerçekleşmektedir.
(17) İsmet Barutçugil, Turizm Ekonomisi ve Türk Ekonomisindeki Yeri, İstanbul. Ekim 19867,
s. 118.
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Türkiye'nin turizm gelirlerinin ihracat gelirlerine oranı ise son beş yıl

da

şu şekilde gerçekleşmiştir.

Yıllar

'1983
1984
1985
1986
1987

Turizm gelirleri İhracat gelirleri
(Milyon dolar)
(Milyon dolar)

411
548
1094
954
1259

5.527.8
7.133.6
7.958.0'
7.456.0 ·
8.985.8

İhracat geliri
. içinde turizm
gelirlerinin payı

7.2
7.6
13.8
12.8
14.1

İspanya ve Yunanistan'in ihracat gelirleri içinde turizm gelirlerinin pa%20 dolayında gerçekleşirken Türkiye'de sadece son üç yılda öne.rnli
bir gelişme görülmesi sonucunda %13-14 dolaylarına yükselebilmiştir. Ote
yandan turizm gelirlerinin gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payında da bir
artış görülmekte, 1983 te %2.1 dolayında iken bu oran 1987 de %2.4 ola- ·
rak ge~çekleşmiştir. Ancak bu oran Yunanistan için %4.3, Portekiz için
%5.5, ispanya için ise %4.9 olarak belirlenmektedir(18).
Turizm sektörünün ülke istihdamına etkisi gözönüne alınacak olduğun
da, sektörün hem direkt hem de indirekt yoldan istihdamı arttırdığı bir gerçektir. Yapılan araştırmalara göre, 1000 yataklı konaklama tesisleri ·3000
kişilik bir işgücü arttışı yaratmakta, ayrıca her yıl 200 yeni personelin yetiş
tirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu sonuca göre, Türkiye'de 1987 yılında 120
bin yatak yapasitesi 360 bin eleman gereksinimi yaratmış, ayrıca 24 bin
yeni personel yetiştirilmesi zorunlu olmuştur(19).
Kuşkusuz bu istihdam artışı sadece konaklama alanı ile ilgili olmaktadır. Ayrıca turizmin indirekt istihdam yaratma gücü nedeniyle ülkemizde
otopark bekçiliği, çay bahçesi işletmeciliği gibi marjinal sektörlerde iş olanakları yaratılmaktadır. Turizm bu ·açıdan da ülkemiz için büyük önem tayı

şımaktadır.

SONUÇ

Bugün dünya turizminin ulaştığ.! boyutlar, hiç bir ülkenin sektöre ilgisiz kalamayacağını göstermektedir. Ozellikle kalkınmakta olan ülkeler, sektörü·bir kalkınma aracı olarak görmektedirler. Ülkemiz açısından ise turizm,
AET'ye tam üyelik için başvurduğumuz süreç içersinde gerekli döviz ihtiyacını karşılayabilecek önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.
Ancak ülkemizde yaşanan fiyat istikrarsızlıkfarı ve bunun getirdiği yük- .
(18) TÜSİAD, Türk T1.1rizminin Bugünkü Durumu, TÜSİAD, İstanbul, Ocak 1988 s. 23.
(19) Dünya Gazetesi, •Turizm eki, 14.3.1988, s. 1.
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sek fiyat politikaları, enflasyon hızının kontrol altına alınamayışı gibi sorunlar turizm sektöründeki gelişmeleri olumsuz yönde etkilemektedir. Yine de
turizm bugün, ihracattan sonra Türk ekonomisine görünmeyen ihracat yoluyla kaynak yaratan önemli .bir sektör durumundadır.
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