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G İ R İ Ş 

Türkiye haıa tarıma dayalı ekonomi niteliğini ta

şıyan bir az gelişmiş i.ilkedi.r. Yıllardır sanayileşme 

yönünde verilen çabalara rağmen, yeterli sermaye biri

kiminin saf5.:lanamayışı, Schunıpeter'in tanımladığı anlam

da sermaye bulma, yeni bir ürün elde etme, yeni piyasa

lar bulma, firmayı yönetme ve kar elde etme fonksiyon

larını bir araya getirecek müteşebbise sahip olunama

ması ve teknolojik gerilik yliz·i.inden sanayileşmesini ta

mamlayamamıştır. 

Öteyandan, doğal kaynaklar çok zengin olmamakla 

birlikte, bunlardan verimli bir şekilde de yararlanıla

mamaktadır. Türkiye coğrafi alan olarak geniş b~r yer 

kaplamasına rağmen, ülkenin dağlık oluşu ve bu dağların 

denizlere paralel uzanması yüzünden ekilebilir nitelik

li toprakların miktarı sınırlanmaktadır. Tarımda verimi 

arttıracak tekni1( ve. imkanlardan yararlanılamamakta.,. 

üstelik kuru tarım ytizi.inden, ülkenin zaten az olan eki

lebilir alanı daha da sınırlanmaktadır. Tarım üretimi 

ikl~ koşullarına göre büyük değişiklikler gösteribil

mektedir. Türkiye'nin toprakaltı doğal kaynaklarının 

envanterinin henüz tamamen çıkarılmamış olmasına rağmen, 

çıkarılan envnntere göre Türkiye maden rezervleri bakı

mından pek zengin görünmemektedir. 
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Türkiye'nin sermaye stoku çok sınırlı kalmıştır. 

Çeşitli olaylar yUzUnden İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e 

kalan sermaye sınırlıdır. Üstelik Cumhuriyet İmpara

torluk 'un borçlarını da üstlenmiş ve bu borçlar 1950'li 

yıllarda tamamen ödenmiştir. "Birinci ve İkinci Sanayi 

Programları'" .sonucunda, geçmişe göre önemli sayılabi

lAcek bir sermaye stoku oluşmaya başlamıştır. 1950'den 

sonra tarımda ve sanayide sermaye stoku oluşumunda özel 

kesimin katkısı da bUyUmeye başlamıştır. Planlı . dön·em

de sermaye stokunun büyümesine daha fazla önem verilmiş, 

ancak Üçüncü BYKP'ının sonu ve Dördüncü BYKP'ı dönemle

rinde ülkedeki iktisadi ve iktisat dışı olayların olum

suz etkisiyle bir aksama ve yavaşlama olmuştur. 

Planlı dönem öncesinde dalgalı bir gelişme göste

ren ihracat, planlı dönemde bir kaç yıl istisna sürek

li bir gelişme göstermiştir. İthalat ise zaman zaman 

meydana gelen deeişmelere rağmen önemli miktarda art

mıştır. Yaklaşık kırk yıldır dış ticaretin fazlalık ver

diği tek yıl olmamıştır. İthalatın böylesine yüksek bir 

gelişme göstermesi sanayi için ham.madde, ara malı ve 

yatırım mallarına olan ihtiyacın artmasından kaynaklan

mc=ı.ktadır. 

'Bir yanda sermaye birikiµdni tamamlayamamış, ö

teyandan ihracat gelirlerinin ithalat giderlerini kar

şılayamaması yüzünden ödemeler dengesi açığının kronik

leşmesi ve iç tasarrufların yetersi-zliği yüzünden yatı

rımların gerçekleştirilebilmesi için Türkiye dış 
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kaynağa ihtiyaç duymuştur. Bu durum, giderek artan mik

tarda borçlanmaya yol açmış, dış kaynak bulmada da bir 

darboğaza girilmiştir. 

İhracat gelirlerinde kısa stirede yüksek miktarda 

artış sağlayıp artan ithalat giderlerini karşılamak 

mümkUn görünmeme.ktedir. Dış kaynak bulmada da bir dar

boğaza girilmesi, kaynak sa~layacak yeni yolların bu

lunmasını gerektirmişti,r. 

Yirminci yUzyılın ikinci yarısından sonra turizm 

hareketlerinin hızla gelişip çok büyük boyutlara var

ması, bunun sonucunda da önemli :miktarda döviz hareket-

lerine yol açması, pek çok az gelişmiş ülke gibi, Tür

ki~re 'nin de dikkatini çekmiştir. Giderek kronikleşen 

öde .;neler denpesi açığını kapatmak için borçlanmaya 

başvurulması, bunun sonucunda da giderek artan miktar-

da borç "fasit dairesi" içinde dönüp duran Türkiye ö

nemli miktarda döviz hareketlerine yol 'açan turizm o

layından yararlanabilmek için, turizmin gelişmeye baş-. 
ladığı !kinci Dünya Savaşı'ndan itibaren buna ilgi gös-

termeye başlamıştır. 

Ne var ki, yeterli turistik potansiyele sahip ol

duğu inancı ile turizme önem veren tek az gelişmiş ül

ke Türkiye değildir. Çok sayıdaki az gelişmiş ülke, 

Tiirkiye'nin sorunlarına benzer olumsuzlukları gidere-

bilmek için turizme önem vermeye başlamıştır. Turizmin 

yof;unlRşma özelliği sonucunda, bu çok sayıdaki az 
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gelişmiş 1.ilke yüzde yirmi civarındaki bir pazar dili

mi için rekabet etmeye başlamışlardır. 

Gelişen turizm hareketlerinden yararlanabilmek 

için, turistik potansiyele sahip olmak tek başına ye

terli olmamaktadır. O lilkenin sosyo-ekonomik ve 

sosyo-psikolojik yapısının da uygun olması gerekmek

tedir. Oysa az gelişmişliğin özelliği gereği, bunlar 

turizm hareketlerinden yararlanmak isteyen bu ülke

lerde turizm için pek uygun olmamaktadır. Oysa, tu

rizmin öznesi insandır. Bu ylizden insanın ilgi alanı

na giren hiç bir şeyden soyutlanamaz. 

Bilindiği gibi turizm sanayileşme hareketleri-

nin sonucunda bUyük boyutlara ulaşmıştır. Bu, sanayi

leşmiş ülke insanlarının turizm hareketlerine daha faz

la katılmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda, ülke

sinde belli bir hayat standardına ulaşmış biri, turist 

olarak gittiği yerde de aynı standardı arayacaktır. 

Turisti istediei hayat standardı seviyesini sağlaya

mayan ülkeler ne bUylik bir turist talebi çekebilmek-

te ne de p.;elenleri memnun edebilmektedir. Bu tür ül

keler turizmden yararlanan illkelere imrenerek bakan 

ve onlar ~ibi olma hevesi içindeki ülkelerdir. 

Yetersiz sermaye stoku yUztinden en ~nemli yatırım

larını gerçekleştiremeyen az gelişmiş ülkeler, turizm 

sektörU yatırımlarının emek-yoğun yatırımlar olduğu 

diişiincesiyle, bu tür yatırımları gerçekleştirme is

teğin0edirler. Oysa, bu yatırımlar aynı zamanda 
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sermaye-yoEun yatırımlardır. Yeterli talebi olmayan 

bu sektöre, devlet el atmadıkça özel kesim yatırım 

yapmamaktadır. Bu durumda, turizm sektörünün gelişme

sini beklemek hayalden başka bir şey olmamaktadır. 

Kaldı ki sermaye/hasıla oranının da yüksek olması 

yatırımları kısan bir diğer özellik olmaktadır. Bun

lara ek olarak turizm sektörU işletmelerinin sabit gi

derlerinin yUksek olması da diE;er bir caydırıcı etken 

olmaktadır. Yani makro düzeyde yararlı olmasına rağmen 

mikro düzeyde pek de k§rlı olmamaktadır. Az gelişmiş 

tilkelerde ise çok sayıda kArlı yatırım alanları var

dır. ÇünkU bunlar henliz doyma no~tasına gelmemişler

dir. 

İyi ya da kötli, yaklaşık kırk yıldır Türkiye . tu

rizmle il~ilenmektedir. Bunun sonucunda turizmin eko

nomiye bir takım katkJ. lar;ı. olmuştur. Plan öncesi el.ö

nemde ve planlı dönem boyunca turizmin Türkiye eko

nomisindeki yeri ve önemi ne olmuştur? Bu çalışmanın 

amacı bu soruların cevabını bulmaktır. Ancak, bunu ya

parken turizmi Türkiye ekonomisinden soyutlamamak ge

rekiyor. Çünkü turizm de ekonomik bir faaliyet olarak) 

iktisadi politikalar saptanırken gözöntinde tutulmakta

dır. Kaynakların sektörlere göre dağılımında hesaba 

katılmaktadır. Bu yüzden, turizmin ekonominin genel 

yaınsı tçlnde eh~ alınıp def:'.;erlendirilmeı.il daha sal?;

lıklı olacaktır. Aksi takdirde, yapılacal-: açıklamalar 

dayanaktan yoksun olup, amacına ulaşamayacaktır. Çünkü 
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bir noktada duran·bir şeyin yerini açıklayabilmek için 

onu çevresi ile birlikte e1e almak gerekiyor. Turizmin 

Türkiye ekonomisinin genel yapısı içindeki yerini in

celerken, Türkiye ekonomisinin genel yapısı hakkında 

yeni bir şey ileri sürecek değiliz. Bir ön bilgi ver

mek, konunun daha da anlaşılır olmasını sağlamak için 

uzmanlarca yapılmış olan çok sayıdaki araştırma ve 

ciltlerce yazılmış eserlerden yararlanarak, gerekli o

lan bilgileri özet olarak alıp ana hatlarını ortaya 

koymak amac.ındayız. 

Turizmin bir ülkede gelişmesi bir takım ön şart

ları gerektirmektedir. Bu ön şartlara sahip olmayan 

tilkelerde turizmin gelişmesi ve o tilkenin ekonomisine 

katkıda bulunması mümkün değildir. Konunun bu açıdan 

önemini belirtmek için teorik bilgilerin verilmesi 

gerekmektedir. Bu yüzden. turizm ile ilgili teorik bil

giler verilerek, durumun daha da açıkl~k kazanması 

sağlanmaktadır. 

Turizmin öznesinin insan olması ve bu yüzden de 

çok karmaşık oluşu dolayısıyla, hareket nokt.ası ile 

varılmak istenen hedef arasındaki irtibatı kaybet

memek gerekiyor. Bu çalışmada da, bu amaçla, diğer 

konulara girip hedeften sapmamak gözönünde tutulmuş

tur. Konuyu ilgilendiren bölümler ele alınıp açıklan

mıştır. Bu noktadan hareket ederek, çalışmamızı üç ana 

bölUm altında topladık. 
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Birinci böliimde Türkiye ekonomisinin genel ya

pısı kaba çizgileriyle incelenmektedir. Türkiye eko

nomisinin temelleri adlı ilk alt bölilmde doğal çevri 

ile beşeri çevre, ikinci alt .bölUm olan Türkiye eko

nomisinin sektörlerinde tarım, sanayi, hizmetler, 

inşaat ve enerji sektörleri, üçüncü alt bölümde ser

maye, dördüncti alt böltim olan dış ekonomik ilişkiler

de dış ticaret, ödemeler dengesi ve dış borçlar, be

şinci ve son alt bölüm olan Türkiye ekonomisinin ge

lişme durumunda ise milli gelir ve ekonominin yapısı

sındaki değişim ele alınmıştır. 

İkinci bölüm olan turizm olgusu ve Turkiye'de 

konu teorik yönden incelenerek Türkiye açısından de

e;erlendirmeler de yapılmalctadır. İlk alt bölüm olan 

temel tanımlar-özelliklerde turizmin tanımı, turistin 

tanımı, turist ürününün tanımı-özellikleri, turizm ta

lebinin tanımı-turistik tüketimin özellikleri, turizm 

arzının tanımı-özellikleri, .ülkelerarası turizm gelir 

gider tanımları, ülkelerarası turizm hareketlerinin 

özellikleri, ikinci alt bölümde turizmin gelişmesine 

yardımcı olan faktörler, tiçtincti alt böltim olan turizmin 

ihtiyaç duyduğu değerlerde turistik arz verileri, Ul

kenin sosyo-ekonomik yapısı. filkenin sosyo-psikolojik 

yapısı, dördUncü alt bölfün olan az gelişmişlik ve tu

rizmde az gelişmişlik olgusu, tilkelerarası turizm ve 

az gelişmişlik, beşinci ve son alt bölümde turizm 

yatırım projelerinin özel nitelikleri açıklanmaktadır. 
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Üçi1ncii ve son bölümde turizmin türkiye ekonomi

sindeki yeri incelenmektedir. Birinci alt bölüm olan 

turizmin di~er sektörlere katkısında turizmin; tarım, 

sanayi, inşaat ve hizmetler sektörlerine olan katkısı 

ele alınmıştır. Turizmin ekonomiye katkısı adlı ikin

ci alt bölümde turizmin; ekonomik büyümeye, ekonomik 

kalkınmaya, bölgelerarası dengesizliği gidermeye, tam 

istihdama ulaşmaya katkısı, katma değer yaratması, tu

rizm harcamalarının çoğaltan etkisi, turizm ve devalü

asyon, turizmin enflasyon üzerine etkisi, turizmin; 

milli gelire, ödemeler dengesine katkısı, dış ticar~t 

ve turizm, sabit sermaye yatırımları içinde turizm sek

törü yatırımlarının durumu belirtilmektedir. Üçüncü ve 

son alt böliimde ise Türk turizm politik8sının kritiği 

yapılmaktadır. Planlı dönem öncesi ve planlı dönemde 

Türk turizm politikası, gerçekleşen turist sayısı, ger

çekleşen turizm gelir ve giderleri ile iç turizm açık

lanmakta ve bir genel değerlendirme yapılmaktadır. 
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I- TfiRKİYE EKONOMİSİNİN TEMELLERİ 

1.1. TÖRICİYE'NİN DO~AL ÇEVRESİ 

11.1. Doğal Yapının Önemi 

Doğal yapı deyimi ile, 11 iiretime yarayan toprak, top

rakaltı ve toprakiistü zenginlikler, madenler, ormanlar, bitkiler, 

akarsular, denizler, göller, sualtı üriinleri, güneş ışını, riiz

gar ve iklim gibi çeşitli doğal varlıklar anlaşılır. Doğal yapı

nın veya doğa koşullarının bir ülke ekonomisi üzerindeki etkisi 

ise çok büyilk ve güçlUdiir. Bu konuda kısaca denilebilir ki, bir 

Ulke ekonomisinin yapısı ve gelişme durumu, ekonomik, siyasi ve 

hukuki etkenler kadar o ülkenin doğa koşullarına da bağlıdır. 

Çünkü doğa, üretim yapabilmenin dolayısıyla ihtiyaçları gidere

bilmenin en önemli faktöriidiir. Hemen hemen hiç bir üretim faali

yeti yoktur ki doğadan yararlanılmadan yapılmış olsun" (1). Eko-
•• nomik hayat doğal çevrenin daima izlerini taşımakta ve bu çevre-

yi gözönünde bulundurmadan hiç bir iilkenin ekonomisini l!yıkiyle 

kavramak mUmkUn olmamaktadır1 ' ( 2). 

Doğal çevrenin bir ülke ekonomisinde bu derece önemli bir et

kiye sahip bulunmasının başlıca nedeni doğanın kendisinde saklı 

bulunan zenginlikleri eşit bir şekilde Ulkeler arasında dağıtma

mış olmasıdır (3). YeryUzüniin her tarafında 0toprak aynı nitelik

leri taşımadığı gibi iklim koşulları da aynı değildir. Toprağın 
~ytinoğ u, TUrkiye Ekonomisi, İstanbul, 1976,s.J 

2 Ord. Prof. Dr. öUıer CelAl Sarc, Türkiye Ekonomisinin Genel Esae 
ları, İstanbul, 1949, s.2. 

3)Prof. Dr. Erol Zeytinoğlu, Op. Cit., s.2. 
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ve iklim koşullarının farklı oluşu, çeşitli ülkelerin iktisadi 

yaşamını da farklılaştırmıştır
11 

(1):1• 

Toprak doğal kaynaklardan en önemli olanlardan biri ve in

sanlığın en değerli varlığıdı~. Çünkü, bu olmaksızın ne yerleş

meyi sağlamak ne de gUnUmUzde besin üretiminin tamamına yakını

nı sağlayan tarımsal çabaları sürdürmek mümkündür. Bu yargı ül

kemiz için daha fazla geçirlidir. Öyle ki, besin Uretimimizin he

men hemen tamamı topraktan yani tarımdan elde edilmektedir. Top

rak besin üretimimizin gUvencesini oluşturmaktadır (2). 

11.2. Türkiye'nin Yer Koşulları 

Dikdörtgen şeklindeki bir yarımadaya benzeyen TUrki

ye 'nin kara sınırları toplamı 2763 km., deniz kıyıları uzunluk

ları toplamı ise 8333 km. dir (;). 

Burada Türkiye'nin deni.z kıyıları uzunluklarını, turizm potan

siyelini oluşturduğundan dolayı ayrıntıları ile vermekte yarar 

vardır. 

Tablo 1 

TUrkiye'nin Deniz Kıyıları Uzunlukları (km.) 

Anadolu kıyısı •••••••••••••••6480 

Trakya kıyısı •••••••••••••••• 786 

Adalar •••••••••••••••••••••••1067 

TOPLAM •••••••••••••••••••••••8333 

KARADENİZ KIYISI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1695 

Bulgaristan sınırından Rumeli Feneri-''ıte •••••••• • 1'17 

Anadolu Feneri'nden s.s.o.B. sınırına ••••••••••1518 

1) Prof. Dr. Kubiily Baysal, Türkiye Ekonomisi, Birinci Kitap, 
İstanbul, 1984, s.11. 

2) Prof. Dr. Nazif Kuyucuklu, Türkiye İktisadı,o.ı., İstanbul, 
1983, s.52. 

;) DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı 1981, Ankara, 1981, .s.2. 
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İSTANBUL BOa.AzI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kızkulesi'nden Anadolu Feneri'ne 

Sarayburnu'ndan Rumeli Feneri'ne 
•••••••••••• 

•••••••••••• 

35 

55 

90 

MARMARA KIYISI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 927 

Gerdek Feneri'nden Kızkulesi'ne ••••••••••••• 663 

Çankaya Burnu'ndan (Gelibolu) Sarayburnu'na • 264 

ÇAN.AKKALE BO~AZI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 172 

Kumk:ale Burnu'ndan Cardak Feneri'ne ••••••••• 94 

Kale Burnu'ndan Çankaya Burnu'na •••••••••••• 78 

EGE KIYISI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2805 

Dalaman Nehri'nden Kumkale Burnu'na 

Kale Burnu'ndan Yunanistan Sınırına 
••••••••• 

·• ....... . 
2593 

212 

AKDENİZ KIYISI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1577 

Suriye sınırından Dalaman Nehri'ne •••••••••• 1577 

ADALAR KIYISI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1067 

Marmara adaları kıyısı •••••••••••••••••••••• 252 

Karadeniz adaları kıyısı •••••••••••••••••••• 6 

Akdeniz adaları kı1ısı •••••••••••••••••••••• 130 

Ege adaları kıyısı •••••••••••••••••••••••••• 679 

TOPLAM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8333 

Kaynak : Prof. Dr. KubilAy Baysal, Türkiye Ekonomisi, Birinci 

Kitap, İstanbul, 1984, s.59 

.Yuvarlak rakam olarak, TUrkiye'nin genişliği 606km, uzunlu

ğu ise 1600.km. dir. TUrkiye'nin yUzölçUmU, gerçek alan• olarak 

~14. 578 km2 dir. Bunun 790.200 km2 sini Anadolu, 24.378 km2 sini 

~ Gerçek Alan: 1/25 000 ölçekli topoğrafik haritalardan, profil 
metodu uygulamasıyla l km2 lik birim karelerle, engebeler de 
gözönUne alınarak hesaplanan alandır. 
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ise Trakya oluşturmaktadır (1). İzdüşilm alan~ olarak ise Türki

ye'nin yüzölçümü 779.452 km2 dir. Bunun 755.688 km2 sini Anadolu, 

23.764 km2 sini Trakya oluşturqr(2). 

11.3. Türkiye'nin Yeryüzü Engebeleri 

Kabartma bir haritaya bakılırsa, !l!ürkiye'nin engebeli 

bir illke, başka bir deyişle yüksek bir ülke olduğu kolaylıkla gö

rillebilir. 

Türkiye'nin yeryüzü engebelerinin özelliklerini şöyle özet

leyebiliriz (;). 

1. Genelde Türkiye dağlık bir ülkedir: Türkiye'de ortalama 

yükseklik 1131 metre olup, Avrupa (330 m.) ve Asya (1050 m.) kı

talarından daha fazladır. Bu yüksek arazi dağlarla kaplıdır. Tür

kiye' de çeşitli ekim alanlarının 500 metreden daha düşük düzey

de yer aldığı kabul edilirse, bu düzeydeki topraklarımızın Ulke 

bütününe göre% 17,5 olduğu ve bunların içinde engebelerin de 

fazla olduğu dilşünülürse, çeşitli ekim alanı oranının ne denli dü

şük olduğu da ortaya çıkmış olur. 

2G Türkiye'de dağların, geneade, kuzey, gUney kıyıları ve do

ğuda toplandıklarını görmekteyiz. filkenin doğusu, bu dağ uzantı

larının birleştiği yerdir ve bu yüzden de daha yüksek ve dağlık-

tır. 

;. Akdeniz ve Karadeniz'e paralel uzanan dağlar denize de ya

kındır. Bu durum ise içeriyle olan ulaşımın:.bağlantısını zorlaş

tırmaktadır. 

4. Dağlık olmayan alanların bUyük bir kısmı yüksek düzlUktür 

(yayladır). 

ro • 
2 Ibid. 
3 Ibid., s.62 
* İzdü~üm Alan: 1/25 000 ölçekli topoğrafik haritalar üzerindeki 

1 km'-- lik karelerin iller itibariyle sayılmasıyla hesaplanan 
alaridır. 
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5. Türkiye arazisi jeolojik bakımdan gğnç bir alandır. 

Türkiye'nin bu yeryüzü engebelerinin doğurduğu ekonomik so

nuçlar şöyledir (1): 

1. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarına paralel uzanan sıradağlar, 

deniz tesirinin içerilere sokulmasını 6nler, iç kısımlarda yağışlar 

azalır, mevsimler arasındaki sıcaklık farkları artar. Olkeni batı

sinda bulunan eşik de iç kısmı deniz tesirinden ayırır. 

2. Ülkemizin dağlık oluşu, "iirün getirmeyen toprakları" veya 

"verimsiz toprakların" alanını fazlalaştırmıştır. 

3. Arazinin dağlık olmasından dolayı mera olarak kullanılan 

alan genişliyor. Nüfus artışının etkisiyle hayvan otlatılan bu 

meraların tarla durumuna gelmesi, mera alanlarını giderek azalt

maktadır. Bununla beraber, tarla durumuna çevrilemeyen ve adina 

"mutlak mera arazisi" denen yeryer, Türkiye'de diğer bir çok Ul

keye göre oldukça fazladır. 

4. Arazinin eğimi fazladır. Bu yerlerde tarım yapmak oldukça 

zordur. Tarım yapabilmek için taraçalar oluşturmak gerekmekte

dir.Bunu yapabilecek imkan ise yok gibidir. Olkemizin dağlık o

luşu "tarım arazisini" azaltmakta, tiim çabalara karşın tarım ara

zisinin diğer iilkelere göre sınırlı kalacağı ortaya çıkmaktadır. 

5. Türkiye'nin dağlık ve yüksek oluşu Ulke içi ulaşımı da 

zorlaştırmaktadır. TUrkiye'de ulaşım, doğu-batı doğrultusunda kuzey 

giiney doğrultusuna göre daha kolay olsa da, yolun l km.sinin or

talama maliyeti, düz ülkelerdeki maliyet masraflarının çok üstün

dedir. 

Ulaştırma güçlüğü ekonomik ve kiiltürel sorunlar yaratır. Bu 

durumda, bir çok yörede halk malını pazarlara ulaştıramaz ve ih

tiyaç duyduğu maddeleri alamaz, dolayıeıyle de ihtiyaç duyduğu 

malları kendisi üretmeye çalışır, Durum böyle olunca da bu kesim 

ulusal pibasa alanı dışında kalır. Bu durumda piyasa genişleyemez 
1) Prot. r. Kubilly Baysal, öp. Cit., a.63-65. 
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Yine ulaştırma zorlukları yiizünden çeşitli yörelerde yaşayan 

halk arasında kültür birliği sağlanması zorlaşmaktadır. Bu y5re

lerdeki halkın görüş alanı genişleyemiyor ve kendine özgU bazı 

adetleri benimsiyor. 

6. Türkiye arazisinin jeolojik bakımdan genç olması (34 milyon 

yıl önce oluşması) deprem olayları:-.ile belli oluyor. Türkiye' de 

katmanlar tam oturmadığı için sık sık yıkıcı depremler olm~kta

dır. 

ıı.4. Türkiye'nin Karadaki Suları 

Canlıların yaşayabilmeleri, insanların içme, temizlik, 

ve sağlıklarını koruyabılmeleri için suyun varlığı zorunludur. 

Tarım kesiminde, sanayide, enerji sağlanmasında, ulaştırmada da 

sulardan yaradanı~maktadır. Suyun yokluğu kadar fazlalığı da so

run olabilir. Su taşkınları, bataklıkların oluşarak tarıma uy

gun arazi alanlarını daraltması zararlı olmaktadır. Bu durum 

ekonomik faaliyetin canlılığını önler, hunun önlenmesi gerekir. 

Karadaki suları akan sular, durgun sular ve yeraltı suları 

olmak üzere üçe ayırıp inceleyebiliriz. 

1. Akarsular 

Akarsularımızın başlıca özelliklerini şöylece özetle

mek mümkündür (1): 

l.Akarsularımızın (çay, dere, ırmak, nehir) akışı düzensizdir. 

Akarsularımızın taşıdığı su miktarları yıllara ve özellikle mev

simlere göre büyük değişiklikler gösterir. 

2.Akarsularımız hızlı akar. 

3.Akarsularımızın akışı hızlı olduğundan çok döktintil (çakıl, 

kum, taş vb.) taşırlar. 

1) Prof. Dr. KubilAy Baysal, Op. Oit., s.68 
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4. Akarsularımız arasında acı ve tuzlu olanlar vardır. 

5. Akarsularımız elektrik enerjisi ilretme yönUnden son derece 

elverişlidir. 

BUtUn bu özelliklerinden dolayı, akarsulardan rasyonel ve mak

simum dilzeyde fayda sağlanamamakta, sağlayacağı faydayı imkansız 

kılmakta ya da yararlanma maliyetini daha da yükseltmektedir. 

. 2. Durgun Sular 

Durgun sularımızın özelliklerini şöyle özetleyebiliriz. 

1. Bazı göllerimizin derin olmaması, suların yaz ay

larında çok azalması, bazı suların da kenar dağlardan iilkenin içi

ne akması, geçci bataklıklar oluşturmaktadır. 

2. Durgun sularımızın bir kısmı da tuzlu ve acıdır (1). 

Türkiye göller bakımından pek zengin sayılmaz (2). 

3. Yeraltı Suları 

Türkiye gibi yağışı az ülkelerde yeraltı suları daha 

fazla önem taşır (3). Türkiye'nin yeraltı su hazinelerinin ol

dukça zengin olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu konuda yapılan 

sondajlar yetersiz olduğu için, bUtün bölgeler için genelleme 

yapmak mümkün değildir. Hızla büyüyen sanayimizin su ihtiyacını 

karşılamak önemli bir sorun olarak ortada durmaktadır. Yeraltı 

sularının, büyük kentlerin içme suyu ihtiyacını karşılamada 

rolleri bfiyilktilr (4). 

TUrkiye'nin karadaki bu sularının ekonomiye etkilerini şöyle 

özetlemek mlimktindlir (5): 

ı. Sularımız sık sık su baskınlarına yol açmakta ve batak-

' s. Türkiye Ekonomisi, 2. Baskı, Ankara, 

3) 



28 

lıklar oluşturmaktadırlar. Bundan dolayı düzenli bir tarım ya

pılamamakta ve mera olarak veya yaz ekimi için yaralanılmaktadır. 

2. Sularımız, bazı bakımlardan sulamayı zorlaştırma da, bu 

konuda yine de çok geniş olanaklar vardır. Bazen arazinin, bazen 

de suların tuzlu olması sulamayı engellemektedir. Ayrıca, tarı

mın suya en çok ihtiyaç duyduğu yaz aylarında sular azalıyor, 

hatta kısmen kuruyor. Bu durum, su biriktirmeyi gerektiriyor. 

3. Sularımız ulaştırma için pek elvenişli değildir. 

4 • .. Sularımızın enerji kaynağı bakımından büyilk . önemi vardır. 

Ancak, yeterince yararlanılmamaktadır. 

5. Bazı sularımız su ürünleri bakımından zengindir. 

11.5. İklim Koşulları 

Coğrafi mevkii, ülkemizi çeviren denizler ve topoğrafik 

yapının etkileri sonucunda Türkiye iklimi pek değişik ve çeşitli 

bir karakter gösterir. Türkiye'de çok çeşitli iklimler olmakla 

birlikte, belli başlı fiç iklim tipi vardır. Bunlar; Akdeniz, Kara

deniz ve İç Ana.dolu iklimleridir. 

ı. Akdeniz İklimi 

Ilık geçen kış ve ilkbahar yağışlı, yazlar sıcak 

ve kuraktır. Yaz ve kış arasında sıcaklık farkı azdır. Akdeniz 

iklim şartlarının bulunduğu kıyı bölgelerimiz son yıllarda turizm 

yönilnden büyük değer kazanmıştır. Doğal plajlar, sıcak ve bol gü

neş bu bölgenin en önemli zenginliğini oluşturmaya başlamıştır. 

2. Karadeniz İklimi 

Kış ve yaz yağışlıdır. Yağışlar tüm mevsimlere 

düzenli olarak <laeılmıştır denilebilir. Mevsimler arasındaki sı
ra • . r. • ag am, p. it., s.12. 

Prof. Dr. K. Baysal, Op. Cit., s.71-74. 
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caklık farkları azdır. Karadeniz iklimi ılımandır. 

. · 3. İç Anadolu İklimi 

Yazın yağış yok, kışlar soğuk ve yazlar sıcak geçer. 

Mevsimlerarası ve gece-gündüz sıcaklık farkları fazladır~ 

Genelde Türkiye iklimi kuraktır demek yanlış olmaz (l); 

Ttirkiye ikliminin iktisadt çabalar. Uzerindeki etkisini şöy

özetleyebiliriz (2): 

ı. İklimin çeşitli olması değişik toprak UrUnleri yetiştiril-

mesine olanak verir. 

2. Türkiye iklimi, özellikle İç Anadolu iklimi, tarım için 

bazı zorluklar yaratır. 

a- İklim,yetiştirilebilecek ürünlerin sayısını sınırlar. 

b- İç Anadolu iklimi ekim iQin az zaman b~rakır. 

c- İç Anadolu ikliminde yağışlar ve sıcaklık yıldan yıla 

değişir. 

d- İç Anadolu iklimi, tarımın kuru tarım biçiminde yapıl

masını gerektirir. 

e- İç Anadolu ikliminde kışların soğuk ve sürekli oluşu, 

g~nelde tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanları, bu 

sırada ek bir geçim kaynağı olan el sanatlarına yönel

tir, onları kışın Akdeniz bölgesinde'. .:.ya da şehirlerde 

çalışmaya iter. 

3. İklim (yagış) nüfusun ülke içindeki dağılışını ve ulaş

tırmayı etkiler. İklim çeşitliliği turizmde bir çok olanaklar yara 

tır. Ttirkiye'de her mevsimde istenilen iklimi bulmak mümkündür. 

1) Prof. Dr. K. Baysal, Op. Cit., s.76. 
2) Ibid., s.77-80. 
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11.6. Toprak ve Bitki ÖrtUsü 

Türkiye'nin toprak ve bitki örtüsü ile ilgili özellik

lerini şöylece özetlemek mümkündür (1): 

1. Toprak ve bitki topluluğu, önemli oranda, iklimin etkisi 

altında kalır. Bu yüzden,iklinimizinfhelli başlı özelliklerini 

toprak ve bitkilerde görüyoruz. İklim gibi toprak ve bitkileri

miz de çeşitlidir. Türkiye'de en kurak bölgelere özgü çorak top

raklardan, en yağışlı bölgelere özgü beyazımtırak topraklara dek 

her türlü toprak vardır. 

2. Her iklim bölgesinin kengisine özgü toprak ve bitkileri 

olduğunu görürüz. 

a- İç Anadolu bölgesinde toprak oluşumu azdır. Toprak, sı

cakla yağışın aynı mevsimlere düşmesiyle oluşur. Bölgede 

az oluşan toprakları da çoğu kez seller sUrükleyip gö

türmektedir. Bölgede humusun azlığı ve tuzun fazlalığı 

ile nitelenen step toprakları egemendir. 

b- Akdeniz bölgesinde de toprak oluşumunun az olduğu göz

lenir. Egemen toprak türü kızıl topraktır. Bu bölge-

nin kendine özgU bitki topluluğu vardır. Makiler ve zey

tin ağaçları bu bölgenin karakteristik bitki örtlileri

dir. Ayrıca, bölgede çok çeşitli kültür bitkile~i de 

yetişmektedir. 

c- Karadeniz bölgesinde yazın da yağışın olması, ilstelik 

bölgenin ormanlık oluşu, humus bakımından zengin toprak 

oluşumunu hızlandırır. Bölgede bitki örtUsü çok güçlü

dUr. Çeşitli ovalarda bir çok kültür bitkisi yetiştirilir, 

Daha çok tı·opik ve yarı tropik ülke UrUnU olan çaydan, 

soğuk Ulkelerde yetişen öteki bitkilere dek çeşitli 

ürünler üretilir. 

1) rrof. Dr. K. Baysal, Op. Cit., s.80-85. 
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3. Genelde Ulkede yüksek verimli toprak azdır. tllkede bol ü

rün getirmeyen humus bakımından fakir olan step topraklar ege-

mendir. 

4. 'Ülkede niteliği yüksek değişik bitkiler yetişmektedir. Tür-

kiye bitkileri hastalığa, soğuğa, kuralclığa karşı fazla dayanık

lıdır. Ayrıca, kısa surede btibUyebilme yeteneğine sahiptirler. 

Toprak ve bitki durumunun Türkiye ekonomisine olan olumsuz et

kilerini ana hatlarıyla aşa{;ıdaki gibi belirtmek mümktindür: 

ı. Toprağın durumu tarım için güçlükler yaratıyor: 

Dağların fazlalığı yüzünden esasen sınırlanmış olan tarı

ma, elverişli toprağın niteliği dolayısıyla ikinci bir sınırla-

ma daha gelmektedir. Toprağın tuzilu~· olması, taş toprakla (dökUn

tUlerle) örti.ilmesi, yahut toprak örtüsünün~ ·tamamiyle yıkanmış ya 

da incelmiş olması gibi nedenlerle bazı düzlüklerde tarım ve belki 

de hayvancılık yapılmamakta ve bu alanlar kısır kalmaktadır~ 

Verimli arazinin dağınık ve öteye beriye serpilmiş bulunması 

TUrkiye tarımına hemen hemen bir vaha tarımı niteliği vermektedir. 

Ekilen alanlar birbirinden uzak ve ktiçUktür. Ancak bu durumda da 

Türkiye tarımı için gelişme ve genişleme yolları vardır. :Bunlar; 

a- Az olmakla beraber, verimli topraklardan elde yedekler 

vardır. 

b- Verimliliği düşük olan toprakların verimliliğini toprağı 

gtibrelemek, sulamak, tohum ıslahı, hastalık ve zararlı

larla mUcadele etmek suretiyle artırılab1z1r. 

2. Bitkilerimizin kuraklığa, soğuğa, hastalığa dayanma tszeı

likleri, çiftçinin iklim ve toprak durumundan doğan zorlukları 

yenmesine yardıiıı etmekte, Ustun nitelikleri sanayimize hammadde 

kazandırmakta ve bitkj,lerimizi ihracata da uygun kılmaktadır. 

Ulkemizde bir çok bitki cins ve tUrlerinin yetişmesi, ihtiyaç 

duyduğu•uz UrUnlerin önemli bir bölUmUnU kendi topraklarımızdan 
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sağlanmasını ve böylece yurt ihtiyaçlarının, dış ticaretin dur

duğu zamanlarda da karşılanmasını, 6teki bir çok ülkelere göre 

kolaylaştırmaktadır. Bu durum tarımsal hanım.adde isteyen sanayinin 

kurulmasını da isteklendirmektedir. 

3. Bitkilerimizin çok çeşitli olması standartizasyonu zor

laştırmaktadır. Bilindiği gibi, nitelikleri belli olan aynı tip

teki ürilnler ticaret ortamında 6nem kazanır·;,; Bir ilriinfin otuz de-

ğişik çeşidi olursa alıcılardan bir bölilmünü tatmin etmek imkan

sız olmaktadır; 

11.7~ Madenler 

·, 

Doğal kaynaklar arasında , ekonomik bakımdan madenler 

de çok önemli bir yer tutmaktadır. Hatta, madenler olmaksızın 

bugünkU endüstrilerin, dolayısıyla uygarlığın kurulmasının ve ya

şatılmasının söz konusu olmayacağını belirtmek gerekir. İşte bu 

yüzden, günümüzdeki savaş sanayileşmiş ülkelerin bu toprakaltı 

kaynakları veya deniz ve okyanms diplerindeki_ rezervleri ele ge

çirme savaşıdır. Az gelişmiş ülkeler bakımından da, bu kaynakları 

bulma ve sanayilerini kurabilme savaşıdır. Doğal kaynaklar bir 

bakıma tükenebilen ve tükenmeyen olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Buna göre, doğal kaynaklardan bir bölilmil tükenebilen kaynaklardır. 

Bunların._ tükenmesinden sonra yerlerine yenilerinin konmaları müm

kiln değildir. İşte madenler bu gruba dahil olan doğal kaynaklar

dır. Özellikle bunlardan fosil kaynakların böyle oldukları, gtinü

müzde tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Bunun en tipik örneğini 

ise petrol oluşturmaktadır. 

Madenlerin varlığı, bir ülke sanayinin bağımsız olarak kuru

lup sürdürillebilmesi:. :.için çok iyi bir potansiyel ve altyapı oluş

turmaktadır. Madenler sanayileşmek için tek koşul değildir. Bunla-



Tablo 2 

CTonJ 
· Or.a.ıa.:r.a te:rör 

Görünür ve 
Made!l C'uısi Muh~mel Mürr.Jtün Toplam <YUz.deJ 

A. Metal Made::jeri 
) . Baklf il) 140.861.'i32 16683.000 1S4 .S44.i32 l, '10 cu 
2 Kurşur.-Çinko O) 4U90.456 5.05Cı.369 'S~'\40.f.25 ı. 65 pb, 6,()9 Zn 
3. Demir Ol ı .D83.738.024 11.316.~89 J .09:ı.OS4.fl3 23, 43 1'e 
4 Di)·asporit <1 \ . 26.284.!>00 26.2l\UO~ 58,82 AllOJ 
5. Boksit U) 45.864.872 4.302.887 50.16i.'159 58,31 lıJlOJ 
6. Civa (1) I 4.031.918 '165.812 •.'197.'19C. Cı,27 Hı 
~ Antimuıı.n C 1) 136.350 ıoo.~ · 236.250 8,50 Sb '· 
il . Tungsten ı ı > U.74ll.05B '10.000 14 .818.0!18 o.sa woJ 
9. Krom <2> 1?.318.000 23,60 Cr201 

10. Manganez 12) 19.080.000 30,30 Mn 
ll Altın (2) 3 Met&! 
12. GümUş 12) \ !.000 .Metal 

B . Sr.nayj Hammad~leri 
1 .' ML"lyezit ( 1) 22.457.123 13.428.000 35 885123 46,29 Mro 
2. 'Bor Tuzu <2> lSS .089.000 :l'7.43 BzOJ 
3. Fosfat (2) l 65.DOO.liOO 10.21 PlOS 
4. !•'.ilkürt (2) l.900.000 1594 s 
5. Barit C2l 20.763.000 69,5-94 Ba SO, 
6. Mbest C2) f.91 7 .()()() Kriıotl! Asflbol 

"'/ 
' 

'l'utia·Kirtr.ıit Hammad . (2) 1()9.845 .000 Tulla·Kiremit için 
8. Perlit r2ı 2 629 .4 6C.OOO · - ·-···- . f:ti Ort.r> b.llte 

. · - ~ - - --'b.-· Mf'rmeı ı2ı ı .s7g.oos.ooo !yi kalite 

c. 

10. Fiuorit (2l l?S.000 35-85 Ca F1 
l ı. Tuz (2) 271.000.000 Na Cl 
12. Jips (2 l 1.800.000.000 
13. Be:-.tonit <2> 646.356.000 
14 . Zımpara (2) 1.872 .000 43 ,5· 7 5 ,8 lıl,O> 

15. Talk C2l 300.000 lyi kı>Ute 

16. Kuvarsit, KU\'llTS Kumu C2l 310.800.000 Muht.elif Kalite 

17. Din.tomlt c2 ı 65.320.000 İYi Ke.l!te 

18. Alunit (2) 6.400.000 Orta Kalite 
19. FeldisJr..t (2) • 110.000 
20. Kil (2) 3.490.000 Batlama şlmat Kili 
21. Kil C2) 1.260.000 . :Refrakt.er 
22. Kil m 91 .000.000 ... Mllhteuı Kalite 
23. K~olen C2) 3.937.000 . '. 
24 . Ki,-eçıası c2> 1.433.5'14.000 
25. Dolarru t ı 2·ı 420 44-0.00') 
26. Lilleııı.şı C2l 1.200.000 bi Kallt;e 
Birinci Enerji Krıynaklan 
1 .. Ta~ ~ömU:iJ C2J 471 .387.000 4 .OOD-7 .DOO Kcal ljtg 
2. 1.in};t (2) 5.931 .259.0i)O 1.000.5700 Kcal .'kJ: 
3. Büt'.i.mlil $:5t <2> 280.00C.OOO ı.ooo Kcal/kr .... Asfaltit 35.925.000 3.000·6.LıOO Kt'al .' ltg 
5. Uranrı.ım 3.529 U~O, Eşdeterl 
6. Toryum 380.000 ThO~ E:şde:erJ 
7. Petrol 5? .000.000 

·.· 

(1) Va:rlıkları belirl.aımiş, işletilebilirlikleri dete-rlenG.irı;;e çalışaları ta

mc.ınlar~a.ra...·~ sa:ptan.-:-.ıı; r.ı.ade-nler. 

(2) Rez..erv ve potansiyel ayrımı için de&erlend:.rme ç~lışv.;aları ta.IIl&Ifıl.an.mış 

maeer.J.er. 
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rın sınırlılığı ise, sanayinin gerek kurulmasında, gerek sUrdU

riilmesinde sık sık darboğaz oluşturmaktadır. MTA'nın elli yıla 

yaklaşan çalışma siiresine rağmen, toprakaltı doğal kaynakları

mızın envanteri henüz tam olarak ortaya konmamıştır. Tüm araştır

malar gerçekleşmedikçe kesin :rezervler hakkında bir şey söyle-

mek zordur. Tablo 2 '.deki verilere göre, Ulkemizde değişik maden 

tiirlerinden değişik miktarlarda rezervler ortaya konmuştur. Bunlara 

bakarak bir yargıya varmak gerekirse, Ulkemiz maden rezervi bakı:-_:-. 

mından olağanUstü, hatta olağanüstü sözcUğU bir yana, pek zen-

gin bir ülke değildir. Bununla birlikte, bor tuzları ve lületaşı 

gibi madenler bakımından, dünya rezervlerinin yarısından fazlasına 

sahip olduğu belirtilmektedir. Bu tUrleri metal madenler arasın-

da da vardır. Bunlar arasında sanayi için önemli görütıen bakır, 

krom ve demir rezervleri böyledir. Küçük rezerv, büyiik çıkarma 

işletmesi kurmayı engellemekte, modern araçlar kullanılmasına mey

dan vermemekte, bu da verimliliği düşürdüğünden maliyetler yük

selmektedir. Bunun yanısıra, özellikle taşıma maliyetleri yüksek 

bulunmaktadır (1). 

1) Prof. Dr. N. Kuyueuklu, Op. Cit., s.81-87. 
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1.2. TÜRKİYE'NİN BEŞERİ ÇEVRESİ 

Bir ülkenin ekonomik bünyesi incelenirken, doğal çevre

den sonra gözden geçirilmesi gereken ikinci önemli unsur, o ül

kenin beşeri çevresi yani nüfusudur. Çünkü ülke ekonomilerinin 

gelişmesinde, yalnız doğa zenginlikler1fdeğil, beşeri şartlar da 

önemli rol oynar. Ancak iktisadt şartlar üzerinde etkili olan, 

yalnız insan topluluğunun sayıca miktarı değil, fakat nüfusun 

çok çeşitli olan nitelikleridir (1). Bir ülkenin nüfus yapısı, 

nüfusun artış hızı, cinsiyet ve yaşlar itibariyle bölünüşü o Ul

kenin ekonomisini etkiler (2). 

Nüfusun iktisadt bakımdan önemini ve iktisadi-kalkınma üzerin~ 

deki etkilerini kısaca şöyle özetlemek mümkündUr (3). 

2 
3 

- Bir ülkede yaşayan insanların mutlak sayısının gerek tü

ketim hacmine, gerek işgücü ve sermaye yatırımına etki e

derek üretim kudretini belirlemesi, 

- Nüfusun yaş ve cinsiyete göre durumunun faal nüfus hacmi 

açısından önemli olması, 

- Nüfusta tüketici kesimin fazlalığı tasarrufu ve dolayısiyle 

yatırım imkAnlarını etkilemekte, bu da ekonomik kalkınma

yı yavaşlatır veya hızlandırır. 

- Nüfusun gelişme hızı, nüfusun gerek miktarına gerek cin

siyet ve yaş bünyesine etki etmesiyle tUketim hacmini, ta

sarruf ve yatırım olanaklarını, işgücü oranını ve üretim 

kudretini belirleyen en önemli demografik faktörler ara-

sındadır. 

i ov, P• it., s.35. 
Prof. Dr. Diindar Sağlam, Op.Cit., s.13. 
Dr. Kenan Gürtan, Türkiye'de Niifus Problemi ve İktisadi Kalkın
ma ile İlgisi, İstanbul, 1966, s.9. 
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NUfusta doğal kaynaklara göre fazlalık ve eksikliğin zarar

lı olduğu anlaşıldıktan sonra, iktisatçılar ve demograflar opti

mal bir nüfusun ne olması gerektiğini dUşUnmeye başlamışlar. 

" Optimum nUfus mefhumu ve teorisi, nUfus hacmi ile iktiaad~e

fah seviyesi arasındaki mUnasebetler mevzuundaki dUşüncelerin, 

tabi! kaynaklarla, nüfus ve istihsal arasında sabit münasebetler 

kurmak istikam.etine yönelmesinin bir neticesidir" deniliyor (l). 

Yani, optimum nüfus teorisi, nüfus hacmi ve artışının üretimi be

lirleyen çeşitli faktörler üzerindeki etkileri gözönünde tutula

rak, muaayyen şartlar altında hangi nüfus hacminin mevcut kaynak

ları en verimli şekilde kullanıp, nüfus başına başına en yüksek 
ıı geliri sağlamasıdır. Fakat, bu miktarın belli bir rakamla anla-

tımı olanaksızdır. Sorun Ulkeden Ulkeye değişir. Genellikle tek

nik donatımını artıran ülkelerde optimum nUfua yüksek, teknik do

natımı artıramayan ülkelerde ise dUşük dUzeydedir. Bir Ulke için 

istenen durum, optimum nUfusun istikrarlı ve sUrekli olmasıdır. 

Bu amaca nüfus politikasının alacağı önlemlerle varılabilir 1'(2). 

filkemizin durumu, optimum nüfus konusunda bazı özellikler 

gösterir. Türkiye nUfusu, Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan son

ra toprak kayıpları nedeniyle önemli ölçUde azalmış, ancak Cum

huriyet'ten beri önemli ölçüde çoğalmıştır. Bununla beraber Ul

kemizin bazı taraflarında (Karadeniz sahilleri gibi) ekilebi

lir toprağın az oluşu nediniyle nüfus yoğunluğunun optimum sı

nırını alçaltmak eğilimini taşımaktadır. Bununla birlikte, nü

fusun üretim gUcU artırıldıkça bu uygunsuz eğilimin etkilerini· 

bir sUre için ortadan kaldırmak mUmkün olacaktır (3). 

3

1
2
l Dr. Kenan Gürtan, Op. Cit., s.199. 

Prof. Dr. Kubilay Baysal, Op. Cit, s.96. 
Ibid., s.98. 
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12.ı. Türkiye'de Nüfusun Gelişimi 

Cumhuriyet döneminde yapılan nüfus sayım ve sonuçları 

aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. 

Tablo 3 

Türkiye'de Yapılan Nüfus Sayımları ve Sonuçları (Bin) 

SAYIMLAR ARASI .SAYI:tVILAR ARASI 

YILLAR NÜFUS MUTLAK ARTIŞ YILLIK ARTIŞ (%0) 

1927 13 648 
1935 16 158 2510 21.ıo 

1940 17 821 1663 17.02* 19.59]E 
1945 18 790 969 10.59 
1950 20 947 2157 21.73 
1955 24 065 3118 27.75 
1960 27 755 3690 28.53 
1965 31 391 3636 24.62 
1970 35 605 4214 25.19 
1975 40 348 4743 25.00 
1980 44 737 4389 20.65 
1985** 51 420 6583 27.85 

Kaynak: Prof. Dr. KubilAy Baysal, Türkiye Ekonomisi, Birinci Ki tap, 

İstanbul, 1984, s.101. 

DİE, İstanbul Bölge Müdürlüğü 

* 1939 ve 1940 yılı ortası nüfus tahminlerinde 23 Haziren 1939 

da Anavatan'a katılan Hatay nüfusu ( 208 116) nazari itibara 

alınmıştır. 1936, 1937, 1938 yıl ortası nüfusları ise Hatay 

ilinin nüfusu dikkate alınmadan hesaplanmıştır. Bu dC>nemde 

yıllık artma %o 17.02 1dir. 

**: Telgrafla alınan geçici sonuçlar. 

Verilere göre nüfusun hızla arttığı görülmektedir. Doğum oran

larının yüksek düzeyde seyretmesine karşın, ölUm oranlarının düş

mesi ve bu düşüş eğiliminin sürmesi, doğal nüfus artışının yüksek 
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olmasına neden olmuştur. Ne var ki, gUnümüze doğru gelindikçe do

ğum oranında bir düşüş eğilimi gözlemlenmektedir. Bu da nUfus 

artış hızını düşürmektedir. Ancak, bu eğilimin sUrekli olmadığı

nı, 1985 yılı nüfus sayımı ortaya koymaktadır. 1985 nüfus sayı

mına göre yıllık nüfus artışı %o 27.85'e çıkmıştır. 

12.2. NUfus Yoğunluğu 

Nüfus yoğunluğu, belli bir arazide yaşayan nüfus mik

tarıdır. Türkiye'nin nUfus yoğunluğu durumu aşağıdaki tabloda ol

duğu gibidir. 

Tablo 4 

TUrkiye'de Yapılan Nüfus Sayımlarına Göre NUfus Yoğunluğu 

YILLAR NÜFUS YOGUNLUGU ( km21 ye dilşen nUfue) 

1927 18 

1935 21 

1940 23 

1945 24 

1950 27 

1955 31 

1960 36 

1965 41 

1976 46 (44)lf 

1975 52 (50)JBE 

1980 56 

1985 66Eef 

Kaynak: Prof. Dr. KubilAy Baysal, Türkiye Ekonomisi, Birinci 

Kitap, İstanbul, 1984, s.105. 

DİE İstanbul 8ölgeft1Udilr1Uğü 

lf : T.C. DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı 1975, s.31. 

Ef : T.c. DİE, Türkiye İstatistik Cep Yıllığı, Yayın no:790, 
s.16. 

ıeelf: Telgrafla alınan geçici sonuçlar. 
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TUrkiye'de nüfus yoğunluğunun gösterdiği özellikleri şöy

le özetlemek mümkündür (1). 

1. Türkiye'de nüfus yoğunluğu, batıdaki komşulara göre düşük, 

güneydeki komşulara göre yüksektir. 

2. Nilfus yoğunluğu Ulke içinde değişir. Trakya'da yoğunluk 

156, Karadeniz kıyılarında 66, Ege kıyılarında 79, Akdeniz 

kıyılarında 43, Orta Anadolu'da 46 ve Doğu Anadolu'da 26' 

dır. İllerin nüfus yoğunlukları• ,arasında daha büyük de

ğişiklikler görülmektedir. 1980 yılı sayımına göre İstan

bul 'da 829, Hakkari'de 16'dır. 

Nüfus .yoğunluğunun 

özetlenebilir (2). 

illke içindeki değişiklikleri şöyle 

- Yoğunluk, kıyılarda yükselmekte, içerilerde azalmaktadır. 

- Yoğunluk dağlık alanlarda düşük, düzlük yerlerde yüksektir. 

- Yoğunluk yağişlı bölgelerde çoğalma eğilimi gösterir. 

- Yoğunluğu fazla olan alanlar,genallikle büyük ve sürekli 

değildir. 

12.3. Türkiye'de Nüfusun Yerleşme Biçimi 

Türkiye'de nüfusun yerleşme biçimi konusunda belirtilme

si gereken başlıca noktaları şöyle özetlemek mümkiln (3). 

- Türkiye nüfusunun bir kısmı araziye yerleşmiş veya tama

miyle yerleşmiş değildir. Ülkede, günümüzde bile, tam gö

çebe durumunda yaşayanlar bulunmaktadır. 

- Yerleşmiş nüfusun konutları, ya tarlaları başında birbi

rinden ayrılmış durumda bulunur veya konutlar biraraya 

toplanır, tarla konutlara uzak' :dUşer. TUrkiye •de egemen 

ro • 
Ibid. 
Ibid., s.110-117. 
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- Yerleşmiş nüfus genelde, toplu olarak yaşarsa da oluştur

duğu topluluklar çoğunlukla küçüktür. Başka bir deyişle, 

nüfus kasaba ve şehir gibi büyük topluluklarda değil, ge

nellikle köylerde yaşar. Köylerimiz yoğun olmadığı gibi, 

genelde nüfusları da azdır. Büyük şehirlerimiz azdır. Bu

nun yanısıra Türkiye'de kentlerin çoğu tarıma bağlı kal

mıştır. Üstelik kentler ülkenin bazı kısımlarında toplan

mışlan:itr .. · Türkiye' de bir kentleşme olayı gözlemlenmekte-

dir. 

123.1. Kentleşme 

Ttirkiye'nin kentleşme süreci oldukça hızlıdır. Bir 

başka deyişle, kentleşme oranı yüksektir. Tablodan da görüldüğil 

gibi, kentli nüfus genel nüfustan çok daha hızlı artmaktadır. 

Tablo 5 

Sayım Yıllarına Göre Kent ve Kır Nüfusu 

YILLAR KIRSAL NİİFUS % KENTSEL NttFUS % 

1927 11.412.185 a;.6 2.236.085 16.4 
1935 13.473.821 83.4 2.684.197 16.6 
1940 14.586.479 81.9 3.234.471 ıa.1 

1945. 15.348.279 81.7 3.441.395 18.3 
1950 17.063.323 81.5 3.~83.865 la.s 
1955 18.735.917 77.9 5.32Ş.846 2a.ı 

1960 20.787.796 74.8 6.967.02t 29.2 
1965 22.008.800 70.ı . 9.328.621 29.9 
1970 22.931.788 64.3 12.734.761 35.7 
1975 23.478.651 58.2 16.869.028 41.a 
1980 25.164.268 55.7 20.053.288 44.3 
1985* 23.828.072 46 .. 3 27.592.685 53.7 

Kaynak: Prof. Dr. Emre Kongar, İmparatorluktan Günümüze TUrkiye'nin 
Toplumsal Yapısı, İstanbul, 1981, s.337 
DİE İstanbul Bölge Müdürlüğü 

ıe Telgrafla alınan geçici sonuçlardır. 
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Bu rakamlar, bize, ~rkiye'deki kentleşme olgusunun ardında 

yatan temel unsurun kırsal alanlardan, kentlere yapılan göç ol

duğunu göstermektedir. Kentlerdeki doğal nüfus artışı, kentleş

me sürecini etkileyecek ölçüde önemli değildir. Doğal nüfus ar

tışı, ancak köylerdeki nüfus patlaması yoluyla kentlere akına 

yol açmaktadır (1). 

12.4. Nüfusun Bazı Niteliklerine Göre Bölünüşü 

Nüfusun yaşa, cinsiyete, kültür ve medeni durum gibi 

bir çok bakımlardan bölünmesi büyük önem taşır. Gerçekten insan

ların ihtiyaçları, yetenekleri ve toplumdaki görevleri yaş, cin

siyet, ve benzerilere göre değişir. 16-:65 yaş grubu. çalışan ke

simi oluşturduğundan bu grubun kalabalık oluşu faal nüfusu artırır. 

Bir ülkede çocuk oranının nüfustaki payı yüksek olursa o ülkede 

et, tütün ve alkol tüketimi daha az, buna karşılık süt ihtiya-

cı daha çok olur(2). 

124•1• NUfusun Yaşa Göre Böliinüşü 

Ulkelerarası gruplamaya göre, yaşa göre nüfus 

Uç ana grup altında incelenmektedir. Bunlar, 

O - 14 yaş grubu, 

15 - 64 yaş grubu, 

65 ve daha yukarı yaş grubudur. 

Bu üç niifus grubunun 15-64 yaşlarında bulunanları, ülkeler

arası ölçülere göre çalışabilecek ve iktisadt faaliyette bulu

nabilecek kimselerdir. Dolayısiyle bunların oranının yüksek ol

ması ülke için uygun bir durumdur. öte yandan, küçükleri ve yaş

lıları icine alan birinci ve U9üncü gruplar genelde iktisadt ba-
l) Prof. Dr. Emre Kongar, İmparatorluktan Günümllze Türkiye'nin 

Toplumsal Yapısı, Istanbul, 1981, s.337 
2) Prof. Dr. K. Baysal, Op. Cit., s.122 
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kımdan faal işler alamayacak kimselerdir. Bunlar, yaşamaları için 

gerekli ihtiyaçlarını sağlamada ikinci gruba güvenirler. Bu ne

denle bu iki gruptaki insanlara "bağımlı niifus" denilmektedir. 

Bağımlılık oranının yüksek olması ekonomi için iyi olmamaktadır. 

Bağımlı nüfusun fazlalığı ülkenin kalkınma çabalarını zorlaştı-

rır. 

Tablo 6 

TUrkiye NUfusunun Yaş Gruplarına Göre Bölünüş Yüzdeleri 

YAŞ GRUBU 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

o - 14 39.4 41.3 42.0 41.8 40.ı 37.8 
15- 65 57.2 55.2 54.1 53.8 55.4 57.6 
65+ 3.4 3.5 3.9 4.4 4.5 4.6 
TOPLAM loo.o loo.o ıoo.o ıoo.o ıoo.o ıoo.o 

Kaynak: Prof. Dr. Nazif Kuyucuklu, Türkiye İktisadı, C.l.,İstanbul, 

1984, s.97. 

Tabloda görülen en belirgin özellik 65 ve daha yukarı yaş 

·· grubunun toplam nüfustaki payının sUrekli olarak artışıdır. 

Türkiye 1 de nüfusun yaşa göre bölünüşünün b~şlıca özellikle

ri şöyle özetlenebilir (1). 

ı. Türkiye 1 de genç kuşakların oranı başka ülkelere göre 

yüksektir. 

2. Çocukluk yaşını aşmış olan nüfusun ve olgunluk yaşındaki

lerin nUfusu azdır. Türkiye'de bu nüfus % 41.48 1 lik bir 

paya sahipken gelişmiş ülkelerde bu oran % 50'dir. 
ı 

3. 60 ve daha yukarı · yaşlardaki nUfus . grubun~genel nUfu-

su oranı, gelişmiş ülkelere göre dUşüktür. Türkiye'de bu 

oran% 7.16 iken gelişmiş ülkelerde % lO'un üzerindedir. 

'•4. Türkiye' de bağımlılık oranı R çok yüksektir. Bağımlılık 

oranı büyük kentlerde düşmekte, köylerde yükselmektedir. 
1) Prof. Dr. K. Baysal, Öp. dit.,· s.125-136 
*: 0-14 Iaş grubu + 65'den yukarısı 

Bağımlılık oranı= 15 -64 yaşındaki nüfus 
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Tablo 7 

Seçilmiş Yıllara Göre Türkiye'de Bağımlılık Oranı (%) 

YILLAR BA(}IMLILIK ORANI 

1950 71.2 
1960 86.5 
1970 84.5 
1975 80.1 
1980 73.6 

Kaynak: Prof. Dr. Kubil!y Baysal, Türkiye Ekonomisi, Birinci 

Kitap, İstanbul, 1984, s.127. 

5. Nüf~sumuzun yaş bileşimi bazı özellikler gösterir. 

- Nüfusumuzun içinde en önemli grup olan 20-59 yaşındak:i

lerdir. ~ünkü, özellikle çalışanlar bunlardır ve tUm 

nüfusu bunlar besler. Halbuki adı geçen yaşlardaki nü

fusun oranı Türkiye'de düşüktür. Bu durum üretim gücünü 

zayıflatmaktadır. 

- Yaş piramidindeki oyukluk istikrarsızlık doğurur. Doğum

ların beş yıl süreyle az olması durumunda, bu kimseler 

okuma çağına gelince okullar kısman boş kalacak, as

kerlik çağında kadro dolmayacak, v.b. durumlar olacak-

tır. 

124.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Bölünüşü 

Nüfusun cinsiyete göre bölünüşü, doğal nüfus artış hı

zını belirlemek ve faal nüfus bakımından önemli olmaktadır. Ko

nu belki gilnümüzde az gelişmiş ülkeler açısından önemli olabilir. 

Çünkü buralarda h!l! önemli bir ekonomik kesim durumundadır. 
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Tablo 8 

Sayım Yılları 'le Cinsiyete Göre Nüfusun Yüzde Dağılımı 

YILLAR ERKEK (%) KADIN (%) 

1927 48.l 51.9 
1935 49.l 50.9 
1940 49.1 50.9 
1945 50.3 49.7 
1950 50.3 49.7 
1955 50.8 49.2 
1960 51.0 49.0 
1965 51.0 49.0 
1970 50.6 49.4 
1975 51.4 48.6 

Kaynak: Prof. Dr. Kubil~y Baysal, Türkiye Ekonomisi, Birinci 
Kitap, İstanbul, 1984, s.133. 

Türkiye'de nüfusun cinsiyete göre dağılışının gösterdiği ö

zellikleri şöyle özetlemek mümkün(l). 

1. Genç kuşaklarda yüksek oranda bir erkek fazlalığı vardır. 

2. Genel nüfusta bir erkek fazlalığı varsa da, köylerde kadın 

fazlalığı mevcuttur. Bu durum, iç göçlerden doğmaktadır. 

Para kazanmak için kentlere gidenler genelde erkeklerden 

oluşmaktadır. 

124.3. TUrkiye'de Nüfusun Kültür Düzeyine Göre Bileşimi 

Bir ülkenin sosyal ve ekonomik gücü ile o ülkenin kül

tür düzeyi arasında çok yakın bir ilişki vardır. Kültür düzeyi 

yüksek olan toplumların ekonomik gelişme göstermesi daha kolay

dır. Özellikle bir ülkenin sanayi sektörünün istenilen düzeye u

laşabilmesi için, çok sayıda ve eğitim görmüş fikrt ve bedensel 
1) Pror. Dr. K. Baysal, öp. Cit., s.132-134. 
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emeğe ihtiyaç vardır. Bundan dolayı eğitim ile ekonomik ve top

lumsal yapı arasında bir ilişki kurabilmek ve ekonomik gelişme

nin zorunlu kıldığı eğitim hedefini saptayabilmek için, nUfusun 

kUltilr dilzeyinin bilinmesi gerekir (1). 

tİlkemizde çeşitli yıllarda yapılan nüfus sayımlarında erkek 

ve kadınlar ile altı ve daha yukarı yaşlardaki okur yazarlık du

rumu tabloda olduğu gibidir. 

YILLAR 

1927 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 

Tablo 9 

Türkiye'de Okur Yazarların Yüzdesi 

ERKEK 

17.4 
29.3 
33.9 
41.9 
47.1 
55.8 
53.4 
64.0 
69.5 
74.a. 

KADIN 

4.7 
9.8 

11.2 
16.1 
20.ı 

25.5 
24.8 
32.8 
40.9 
48.0 

6 VE DAHA YUKARI YAŞLAR ORTALAMASI 

ıo.6 

19.6 
22.4 
29.0 
33.6 
40.9 
39.5 
48.7 
55.4 
61.6 

Kaynak: Prof. Dr. Kubil!y Baysal, S:ürkiye Ekonomisi, Bir.inci 

Kitap, İstanbul, 1984, s.1;7. 

Tablodan da görüldüğü gibi, Turkiye'de kadın niifusunda okuma 

yazma oranı erkek nUfusuna göre çok düşUktUr. TUrkiye'de okur ya

zarlar daha çok genç yaşlarda ve büyük kentlerdedir (2}. 

Okur yazarların azlığı yanında eğitim düzeyide düşUktür. Tür

kiyede eğitim, toplumun insan gücU ihtiyaçlarına g<Sre ağırlık ve

rilmesi gereken ·· teknik alanlar yerine, sosyal talebin de bas-

1) Prof. Dr. E. Zeytinoğlu, Op. Cit., s.38. 
2) Prof. Dr. K. Baysal, Op. Cit., s.137 
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kısıyla, kapasite yaratılması kolay ve maliyeti düşük alanlarda 

gelişmiştir. Bunun sonucunda bazı alanlarda işgUeü .fazlası bazı 

lanlarda da insangücü açığı ile karşılaşılmıştır. Bundan dolayı, 

orta öğretimde genel liseler yerine teknik eğitime ağırlık veren 

bir politikanın izlenmesi gerekmektedir (1). 

12.5. Nüfus ve Faal Nüfusun Dağılışı 

filke nüfusunu oluşturan fertlerin bir bölümü gerek .fikrt 

gerekse bedensel güçsüzlükleri dolayısiyle, bir bölümü ise üretime 

katılabilme yeteneğine sahip bulundukları halde, iradeleriyle ve

ya irade dışı nedenlerle üretim faaliyetine girmezler ya da gire

mezler. Halbuki, bir ülkenin üretim gücü mevcut üretim faktörle

rinin nitelik ve niceliğine bağlıdır. Bu nedenle, ülke e~eğini a

raştırmak ve emeğin istihdam şartlarını bilmek ülkenin üretim 

gücünü belirlemek bakımından çok önemlidir. Özellikle, Türkiye 

gibi az gelişmiş ülke ekonomilerinde emek faktörünün reel milli 

gelirin hasıl olmasında oynadığı rol çok daha büyUktür. Cunlcil 

bu ekonomilerde emek faktörü diğer üretim faktörlerine göre daha 

boldur. Bundan dolayı da az gelişmiş ülkelerde toplam ilretim, 

emek faktörü ile bu faktörün istihdam şartlarına bağlıdır (2). 

Kalkınma çabasını sürdüren Türkiye'nin en önemli sorunla

rından bir tanesi yüksek nU.fus artışına sahip olmasıdır. Hızlı 

nilfus artışı Türkiye'de istihdam sorununu ön plana çıkarmıştır. 

Artan nüfusa paralel olarak işgücü arzı da sürekli olarak ço

ğalmakta ve demografik yatırımlar aleyhine ~enişlemektedir. Nü

fusun bel1rli bir hızın üstUnda artması üretimin değil, tüke

timin artması sonucunu vermektedir. Tüketimdeki artış ise tasar

ruf ve yatırımların ve dolayısiyle sermaye birikiminin hızını ar

tırmaktadır (3). 
it., s.140 

Op.Cit., s.97. 
Ci t • , s .16 ·~- , 
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Nüfus, bu arada faal nüfus, sağladığı geçim kaynakları doğ

rultusunda belirli iktisadi kesimlerde toplanmıştır. Çeşitli yıl

lara göre 15 - 67 yaş arasındaki faal nüfusumuzun çeşitli ik

tisadi kesimlere göre dağılış oranları şöyledir. 

Tablo 10 

Yurtiçi Sivil İstihdamın Sektörel ve Sektörlerarası Dağılımı(%) 

( Onbeş artı yaştakiler) 

1970 1979 1980 1981 1982 1983 1984 -
Tarım 64.2 62.53 62.50 61.98 61.30 60.67 59.98 

Sanayi 9.9 11.77 11.63 11.85 12~00 12.77 12.50 

İnşaat 3.1 3.79 3.82 3.80 3.7a 3.76) 

Ticaret 5.2 4.18 4.12 4.18 4.36 4.47 l 

Ulaştırma 2.9 3.24 3.15 3.20 3.22 3.26 '>· 25.78 
; 
1 

Hizmetler 13.6 12.70 12.99 13.21 13.58 13 .82 ~) ,, 

Bilinmeyen 0.9 1.79 1.79 1.78 1.76 1.75 1.74 

TOPLAM 99.8 100.00 lOo.o 100.00 100.00 ıoo.oo 100.00 
Kaynak: Prof. Dr. Nazif Kuyucuklu, Türkiye İktisadı, c.ı.,!stanbul, 

1983, s.1os. 

Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadi Rapor 1985, s.43. 

Sektörel olarak düşünüldüğii zaman, sivil işgüeünün biiyük bir 

bölümü tarım sektöründedir. Ancak, bu sektörün payında sürekli 

bir dilştiş olmatadır. İkinci olarak en fazla işgUcü kullanan sek

tör hizmetlerdir. Sanayi sektörü ise en düşük oran ile üçüncü sı

rada yer alamktadır. 1984'de sanayi sektörünün pa1ı anQak % 12.5 

dir. 

12.6. İşgücü Arzı ve Talebi 

İstihdam, bir ülkede çalışmak arzu ve iradesinde bulu

nan kişilerin iktisadt mal ve hizmetlerin üretimine katkıda bu

lunarak kendilerine gelir sağlayacak biçimde hizmetlerinden ya-
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rarlanılması, başka bir deyimle çalıştırılmalarıdır. Bu du~,na 

göre, bir ülkede çalışma kudretine sahip olan ve bu arzuyu taşı

yan kişiler o ülkenin işgücünü oluşturur (1). 

Tablo ll'de de görüldüğü gibi, ülkemizde çok önemli ve gi

derek artan bir miktarda işgücU fazlası, yani işsizlik sorunu var

dır. 

Tablo 11 

Türkiye'nin İşgücü Piyasası ( 15 artı yaş, bin kişi) 

1962 1967 1977 1981 1984* 

Sivil işgUcü arzı 13 133 13 868 16.382 17 621 18 016 

Sivil iş gücü talebi 12 643 13 238 15 121 15 368 15 705 

Tarım dışı işgücü fazlası 490 630 1 266 2 253 2 310 

Tarımsal işgücU f'azlasi 950 1 050 740 700 665 

Yurt içi Top. İş gücü f'az. 1 440 1 680 2 006 2 953 2 975 

Yurt içi Top. iş gücü faz. oranı ıı.o 12.1 12.2 16.9 16.5 

*:Üretim hedeflerine göre 

Kaynak: Prof. Dr. Kubil~y Baysal, Türkiye Ekonomisi, Birinci Kitap, 

İstanbul, 1984, s.107. 

Türkiye TSDTO ve TBB, İktisad! Rapor 1985, s.41. 

Tablodan çıkan sonuca göre, işgücil talebindeki artışlar iş

giicü arzını geriden takip etmektedir. Bu durumda, işgücU arzın

da daha önceden meydana gelen yığılmalar da gözönüne alındığında 

işgücü fazlasında yeni istihdam olanakları yaratılmadığı takdir

de artışlar görülecektir. 

1) Prof. Dr. K. Baysal, Op. Cit., s.149. 
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II- TURKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖRLER! 

2.1. TARIM SEKTÖRU 

TUrkiye ekonomisi, tarıma dayalı bir ekonomi niteliğini 

sUrdUrmektedir. Faal nUfusumuzun önemli bir bölUmü tarım sektCS

ründe çalışmaktadır. Tarımda çalışanların faal nüfustaki payı ilk 

sayımlarda (1927, 1935, 1940, 1950·) "/o 80'1n üstünde iken, 1950'den 

beri azalan bir trend gösterdiği ve son sayımda (1980) % 60 dolay

larında olduğu görUlmektedir (1). 

Tarım kesimindeki iktisaden faal niifus aşağıdaki tabloda ol

duğu gibidir. 

Tablo 12 

Tarım Kesimindeki İktisaden Faal Nüfus 

YILLAR 

1927 
1935 
1940 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 

( 

TOPLAM 
NiJ'FUS 

13 648 
16 168 
17 821 
2o 903 
24 665 
27 755 
31 391 

.35 605 
40 198 
47 736 

Erkek + kadın, Bin kişi) 

AKTİF TARIMDA TARIMDA ÇALIŞANLARIN 
NiJ'FUS ÇALIŞANLAR FAAL NUFUSTAK! PAYI(%) 

5 351 4 368 81.ı 

7 920 6 480 01.8 
8 500 6 928 81.5 

12 621 10 745 85,l 
13 473 10 637 79.2 
12 993 9 737 77.8 
13 558 9 750 71.9 
15 119 10 239 67.l 
16 349 10 483 64.1 
17 342 10 256 59.1 

Kaynak: Pro:f. Dr. Kubil!y Baysal, Türkiye Ekonomisi, Bir.inci Kitap, 

İstanbul, 1984, s.266. 

1) Prof. nr. k. Baysa!, öp. cit., s.265. 
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Tarım sektörünün GSYİH'daki payında da tarımda çalışanlarda 

olduğu gibi,zamanla bir gerileme göze çarpmaktadır. Nitekim, GSYİH 

içinde tarımın payı Birinci BYKP'ı ortal'inasında % 35.0, İkinci 

BYKP'ı ortalamasında % 29.5, Uçünoü BYKP'ı ortalamasında "/o 24.1, 

1978 ara yılında % 22.8, Dördüncü BYKP'ı ortalamasında% 23.4, 

ve nihayet 1984 ara yılında % 22.l olmuştur (1) 

Tarım gelirinin GSMH'daki payı da GSYİH'daki duruma paraleldir. 

Tarım gelirlerinin GSMH içindeki payı 1962'de "/o 38.3'den 1984 yılın

da % 21.2'ye düşmüştür. Bu durumun önemli nedeni öteki sektörler

deki gelişme hızının tarıma g<Sre daha yUksek oranlarda gerçekleş

mesidir (2). 

Planlı dönemde tarımın G8r·J:II' claki yerini aşağıdaki tabloda 

izlemek mümkündür. 
Tablo 13 

Planlı Dönemde Tarımın GSMH'daki Yeri 

(1968 faktör fiyatlarıyla, Milyar TL.) 

YILLAR GENEL GSMH(l) TARIMDAKİ GSMH(2) 2/1 ("/o) 

1962 68.7 26.3 38.3 
1967 94.1 30.5 32.4 
1972 134.1 36.1 26.9 
1977 185.0 47.7 23.l 
1978 192.5 43.4 22.4 
1979 192.4 43.0 22.2 
1980 189.7 43.6 22.9 
1981: 197.2 43.5 22.0 
1982 205.8 46.6 22.6 
1983 213.2 46.3 21.7 
1984* 226.1 48.1 21.2 
Kaynak: Prof. Dr. K. Baysal, Türkiye Ekonomisi, ı. Kitap, 

Türkiye TSDTO ve TBB, İktisud! Rapor 1985, s.7. 

2
1) Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1985, s.14. 

) Prof. Dr. K. Baysal, Op. Cit., s.268. 

1984, .268 
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Tarım sektörUnde istihdam edilen nüfusla bu sektörün GSMH'dan 

aldığı pay karşıiaştırıldığında, tarım nUfusunun yaşama düzeyi

nin çok düşük olduğu anlaşılmaktadır. Kişi başına dUşen GSMH 

( 1968 faktör fiyatları ile) toplam olarak 1962'de 2374, 1967'de 

2874, l972'de 3611 ve 1978 ara yılında 4484 TL •• Aynı yıllar ara

sında tarımda kişi başına dUşen GSMH ve toplam yüzdeleri sıra

sıyla 1349 ve % 56.8, 1152 ve % 50.2, 1612 ve % 44.6, 1886 ve 

~ 42.o'dır(l). Kişi başına GSMH'nın öteki sektörlere göre çok dU

şük olması tarım dışına nUfus transferini isteklendiren etkenlerin 

en önemlisidir. Bu durum düzensiz nUfus göçUnU artırmakta ve şehir

leşmede sosyo-ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Tarım sektörü, Cumhuriyetin ilk kuruJruş yıllarında aktif nü

fusumuzun% SO'ini, toplam ihracatımızın% 82 1 sini ve GSMH'nın 

% 45'ini almakla ülkenin egemen sektörU durumunda idi (2). 

Tablo 14. 
Planlı Dönemde Tarım SektörUniln Kalkınma Hızı 

( Hedefler ve gerçekleşme, % artışlar) 
I.Plan II.Plan III.Plan 1978 

ORT. Ort. Ort. ara yılı 

Program hedefi 4.2 4.1 4.6 4.1 

Gerçekleşme 3.1 3.5 3.5 2.4 

GSMH 

Program hedefi 1.0 7.0 7.9 6.1 

Gerçekleşme 6.6 7.1 6.5 3.0 

Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1985, 

ı2 ) Prof. Dr. K. Baysal, Op. Cit., s.269. 
) Ibid. 

rv.Pıan 

Ort. 

5.3 

2.2 

a.o 
2.1 

s.6. 

1984 

arayıl\ 

3.5 

3.7 

5.0 

5.9 
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Tarım sektörü genellikle ilk Uç :plan döneminde de, belirle~ 

nen;üretim_. .hedeflerine .ulaşamamış, ancak, belirlenenı, hedeflerin

de çok altına düşmemiştir. Buna karşılık 1978 ara yılında ve Dör.-. 

düncü BYKP'ı döneminde ise hedefin hayli altında bir gerçekleşme 

göstermiştir. 1984 ara yılında ise tarım üretimi hedefi, esasen 

biraz düşük tutulduğundan,az da olsa aşılmıştır. 

Tarımın, dış ticaret, özellikle ihracatımız açısından yeri 

ve önemi büyüktür. Bu bakımdan da üretken bir kesim olan tarım 

Türkiye 1nin en önemli ihracat kaynağını oluşturmaktadır (1). 

Tabla} /5" 

Seçilmiş Yıllara Göre Tarımın Türkiye İhracatındaki Yeri (-)! 

YILLAR TARIMIN PAYI YILLAR TARIMIN PAYI 

1923 86.3 1979 59.4 
1939 88.2 1980 57.4 
1950 93.0 1981 47.2 
1960 85.3 1982 37.2 
1970 75.2 1983 32.8 
1977 59.4 1984 24.5 
1978 67.4 

Kaynak: Prof. Dr. KubilAy Baysal, Türkiye Ekonomisi, Birinci Kitap, 

İstanbul, 1984, s.269. 

Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1985, s.223. 

Tabladan da açıkça görüldüğü gibi tarımın Türkiye ıhracatın

daki yeri ve önemi son yıllarda nisbt olarak bir gerileme göster

mektedir. Nitekim, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından 1960 1 lara 

kadar tarım sektörü ihracatımızın % 86-93'ünü oluşturuken, son 

yıllarda bu oran giderek azalarak 1980'de 'fo 57.4'e, 1984 yılında 

ise ~ 24.5'e dUşmüştür. 

Ancak tarımsal ihracatımızda son yıllarda nisb! olarak bir 

düşüş olmasına rağmen, tarıma dayalı sanayi ihracatında bir artış 

göze çarpmaktadır. Durum aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 
1) Prof. Dr. K. Baysal 0 ,~. Cit., s.269. 
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Tablo . t6 

İhracatımızda Tarım Sektörünün 1978-1984 yılları Arasındaki 

Yüzde Dağılımı 

YILLAR TARIM ttRttNLERİ TARIMA DAYALI SANAYİ ttR.ftNLER! 

1978 67.4 4.a 
1979 59.4 6.7 
1980 57.4 7.2 
1981 47.2 8.8 
1982 37.2 9.9 
1983 32.8 11.7 
1984 24.5 11.3 

Kaynak: Prof. Dr. Kubil~y Baysal, Türkiye Ekonomisi, Binici Kitap, 

İstanbul, 1984, s.273. 

Türkiye TSDTO ve TBB,İktisadİ Rapor 1985, s.223. 

1978 yılında tarım ürünlerinin ihracattaki payı % 67.4 iken, 

bu pay 1984'te % 24.5'e düşmüş, tarıma dayalı sanayi ürünlerinin 

ihracatımızdaki payı ise 1978 yılında ~ 4.8 iken 1984 yılında 

% ll.3'e yükselmiştir; 
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2.2. SANAY! SEKTORU 

Sanayileşme süreci, toplumların ekonomik, sosyal, siyasi 

ve hatta kültürel yapılarında köklü değişimler yaratan bir olu

şumdur. Günümüzde sanayileşme bir çok ülkenin vazgeçemediği bir 

amaç haline gelmiştir (1). 

TUrkiye'de sanayileşme ekonomik kalkınmanın manivela gUctinU 

teşkil eder. Sanayi sektCSri.inde katma değer artışı diğer sektör

lerden fazla olduğu için bu sektöriin sürükleyici etkisi bUyüktür. 

Sermaye-katsayı mukayeseleri yapıldığında sanayi sektörünün diğer 

sektörlerden daha fazla milli gelire katkıda bulunduğu ortaya 

çıkmaktadır. Ancak, sanayi sektörü ile diğer sektörlerde~! geliş

menin nitelik ve nicelik olarak dengeli ve birbirini bütünleyici 

olmasının büyük önemi vardır. tllke kalk~nmasında sanayi sektö

rünün diğer sektörlerden bağımsızlığı ve yan destekten yoksun 

olarak tek başına ekonominin itici gUcü olacağı düşünUlemez. 

Ustelik kalkınma stratejimize göre yaygın bir sanayileşme 

modeli benimsendiğinden ham ve yardımcı madde olarak girdilere 

ihtiyacı hem sayı hem de tfilr itibarı ile fazladır. Bugün hızlı 

nüfus artışına rağmen ülkemiz iç tüketim ihtiyaçlarını hemen 

hemen tamamen karşılayabilecek bir düzeye gelmiştir. Türk sana

yiinin gündemindeki konusu tUketim malları üretiminde olduğu gibi 

ara ve yatırım malları üretiminde de ülkeyi kendi kendine yeter

li duruma getirmektir (2). Plan dönemleri sonunda eriştiğimiz 

nokta ki.içümsenemez. 1970'11.yılların ortasında dünyayı saran. 

petrol bunalımı, siyasi _istikrarsızlıklar, iç çekişmeler ile 

karşılaşılmasıydı 1980'11 yıllara girerken sanayimiz daha güçlü 

bir görilnilm ortaya koyabilecekti (5). 

1) Prof. Dr. Akın İlkin, Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi, İst.,1979, 
s.2ol. 

2) Türkiye TSJJTO ve ·ı:crL, İktisadt Rapor 1985, s .103. 
3) Ibid. 
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Planlı dönemde sanayi sektöründeki kalkınma hızları hedef ve 

gerçekleşme durumu aşağıdaki tabloda gsterilmektedir. 

Tablo ./7 

Planlı Dönemde Sanayi Sektörünün Kalkınma Hızları 
(Hedefler ve gerçekleşmeler, % artışlar) 

I.Plan II.Plan III.Plan 1978 IV.Plan 1984 

Ort. Ort. Ort. Arayılı Ort. Arayılı 

.· Program hedef! 12.3 12.0 ıı.2 a.o 9.9 6.6 

Gerçekleşme lo.a 7.8 9.8 3.7 1.7 9.3 

GSMH 

Program hedefi 1.0 1.0 7.9 6.1 s.o 5.0 

Gerçekleşme 6.6 7.1 6.5 3.0 2.1 5.9 

Kaynak: Tilrkiye TSDTO ve TBB, İktisad.t Rapor 1985, s.6. 

Sanayi sektörü Uretimi ilk üç plan döneminde, iyi bir gelişme 

göstererk plan hedeflerinde belirlenen oranlara yakyalaşık oran

larda gerçekleşmeler kaydetmiştir. Esasen sanayi sektörü bu ilk 

ilç plan döneminde de ekonominin itici güoil o1arak be.nimsenmiş 

bu sektördeki gelişme ve değişmelerin dikkatle izlenmesi hedef 

alınmıştır. Bilindiği gibi bu dönemlerdeki sanayileşmede ithal 

ikAmesi politikası ve sanayii belirli ölçüde koruma politikasına 

ağırlık verilmiştir. 1977 yılından sonra, 1978 ara yılını iz

leyen Dördüncil BYKP'ı döneminde özellikle sanayi sektöril ilretim

lerinde çok hızlı bir düşme gözlenmiştir. Tablo 18 den de gö

rilldüğü üzere 1978 yılında yüzde a.o oranında sanayi ilretim hedefi 

planlandığı halde gerçekleşme yüzde 3.7 olmuş, Dördüncü BYKP'ında 

sanayi ilretimi için öngörillen yıllık ortalama % 9.9 oranındaki 

hedefin çok altında bir s~nai üretim gerçekleşmesi sağlanmıştır, 

bu oran% 1.7' dir (1). 

1) TUrkiyeTSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1985, s.9. 
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Planlı dönemde sanayinin gelişme doğrultusu bir noktada 

düğümlenmektedir. Sanayi, kendi kendini yeniden üretecek ~iç ve 

dış kaynakları harekete geçirememektedir. Ticaret sermayesi ile 

bütünlük içinde gelişen sanayi, tarımdan kaynak alamamakta, hızlı 

fiyat artışları ortamında özkaynaklarını da spekülatif ticari 

faaliyetlere kaptırmaktadır. Ek olarak üretim ve yatırım için ge

rekli dış kaynakları sağlayacak düzeyde ihracatı gerçekleştireme

mektedir. Bu ikilemin çözümü sanayileşmenin bundan sonraki doğ

rultusunu belirleyecek ve ekonomik gelişmeye damgasını vuracak

tır (1). 

Planlı dönemde sanayi sektörünün GSYİH'daki payı, Dördüncü 

BYKP'ı dışında sürekli artmıştır. Gelişme durumu aşağıdaki tab

loda gösterildiği gibidir. 

Tablo 18 

Planlı Dönemde Sanayi Sektörünün GSYİH'daki Payı (~) 

Birinci BYKP'ı ortalaması 17.5 

İkinici BYKP 1 ı ortalaması 20.9 

Uçüneü BYKP'ı ortalaması 22.7 

1978 arayılı 24.1 

Dördüncü BYKP'ı ortalaması 22.6 

1984 ara yılı 24.1 

Kaynak; Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadi Rapor 1985, s.14. 

Sanayi sektörUnün ihracat içindeki payı, planlı dönem boyunca 

giderek artmıştır. Birinci BYKP'ı döneminde sanayi sektörünün 

toplam ihracat içindeki payı % 16.9 iken, bu oran 1984 yılında 

% 72.l'e çıkmıştır. Bu durumu aşağıdaki tabloda izlemek mümkündür. 

1) Prof. Dr. Yakup Kepenek, Türkiye Ekonomisi, Ankara, 1984, s.285. 
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Tablo · · t9 

Planlı Dönem Boyunca Sanayi Sektörünün İhracat İçindeki Payı (%) 

YILLAR ' PAY (%) YILLAR PAY (%) 

1963-1967JE 16.9 1978 27.2 
1968-1972JE 21.ı 1979 34.7 
1973 33.6 1980 36.o 
1974 39.2 1981 48.7 
1975 35.9 1982 59.7 
1976 30.4 1983 63.9 
1977 33.4 1984 72.ı 

Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadi Rapor 1980, s.384. 

' 
!ktisad1 Rapor 1982, s.ıaa. 

, İktisad1 Rapor 1985, s.223. 

lf:Ortalama 

Planlı dönemin başlangıcı olan 1963 yılında sanayi sektörü

nün toplam ihracattaki payı % 17.7 iken, 1973 yılında% 33.6, 

1983 yılında % 63.9 ve son olarak da 1984 yılında % 72.l'e yük

selmiştir. 1982 yılından itibaren sanayi UrUnleri ihracatında 

çok önemli gelişmeler olurken, tarım UrUnleri ihraca.tında bir 

dilşUş~ olmuştur. Bu düşUşte, ya da başka bir deyişle sanayi eek

törUnUn payının.· yUkselmesinde bazı tarımsal ürUnlerin giderek i

malat sanayi prosesinden geçirilip sanayi UrtinU olarak ihraç edil

mesinin, bir ölçüde payı var ise de, tarımsal ürünlerimizin dfinya 

pazarlarında tutulabilir standart ve ambalajda sunulamamasının 

payını da unutmamak gerek·ir (1). Sanayi ürünlerinin gerek nisbi 

olarak gerekse miktar olarak bUyUmeei şfiphesiz ihracatımızın 

gelişmesine süreklilik kazandırmak açısından oldukça sevindiri

cidir. 

1) Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1985, s222. 
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Sanayi sektörUnde iktisaden faal nüfusun yurt içi sivil istih

damdaki payı ise aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 

Tablo .. : .~o 

Sanayi Sektörünün Yurt İçi Sivil İstihdamdaki Payı (%) 

( 15 artı yaş, Erkek ve Kadın) 

YILLAR PAY (%) YILLAR PAY(%) 

1962 7.8 1979 12.9 
1967 9.2 1980 11.6 
1972 10.7 1981 ıı.a 

1973 11.7 1982 12.0 
1974 12.0 1983 12.2 
1975 12.3 1984 12.7 
1978 12.7 

Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadi Rapor 1976, s.60. 

, İktisadt Rapor 1979', s.66. 

, İktisad.t Rapor 198f), s. 44. 
, İktisadt Rapor 1983, s.42. 

, İktisadt Rapor 1985, s.129. 

Sanayi sektörünün yurt içi sivil işgiicündeki payı oldukça dü

şüktür. Çok yavaş bir gelişme göstermektedir. 1962 yılında sa

nayinin toplam istihdamdaki payı% 7.8 iken, 1972'de % 10.7, 

1982 1 de % 12.0 ve 1984 yılında ise % 12.7 olmuştur. 

Sanayi sektörü GSMH 1 da sUrekli ve düzenli bir artışla payını 

artıramamaktadır. Bu durumu aşağıdaki tabloda gözlemek mümkUndür. 
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Tablo _ .. 21 

Sanayi Sektörü Uretiminin GSMH'daki Payı (%) 

(1968 yılı faktör fiyatları ile) 

YILLAR SANAYİNİN PAYI '!l YILLAR SANAYİNİN PAYI 
1968 19.9 1980 21.5 
1971 19.6 1981 22.ı 

1974 21.4 1982 22.3 
1977 23.8 1983 23.3 
1978 23.9 1984 24.0 
1979 22 5 

'!l 

Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1976, 1979, 1980,1985 

Tablodan da görüldüğü gibi, sanayi sektörünün GSMH içindeki 

payı 1968'de % 19.9 iken, 1974'de % 21.4, 19T9'da % 22.5, 198l'de 

% 22.1, 1982'de % 22.3, 1983'de 23.3 ve 1984 yılında da % 24.0 ol-

muştur. 

Sabit ve cari fiyatlara göre GSMH ve sanayi sektöründeki geliş-

meler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 

Tablo ':-9.,1-

Sanayi Sektörü ve GSMH Zincirleme İndeksi 

SABİT FİYETLARLA (1968 fiyatları ile) CARİ FİYATLARLA 

YILLAR GSMH SANAYİ SEKTÖRtt GSMH SANAYİ 

1968 107.5 113.3 111.5 116.1 
1971 ııo.2 108.7 110.2 100.7 
1974 167.5 108.3 138.3 143.7 
1977 105.2 112.9 132.6 137.4 
1978 103.6 163.7 149.9 173.0 
1979 100.9 96.0 173.2 175.5 
1980 98.6 94.1 203.4 214.0 
1981 104.5 107.6 148.l 153.7 
1982 103.9 104.6 132.6 138.9 
1983 103.6 108.2 132.4 141.6 
1984 106.0 109.3 161.0 164.8 
Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadi Rapor,1976,1979,1980,1985. 
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Sabit fiyatlarla zincirleme indeks kalkınma hızını g5stermek

tedir. Buna göre, sanayi sektörü 1968,1974, 1977,1978, 1981, 1982, 

1983 ve 1984 yıllarında GSMH'ya göre daha yüksek bir kalkınma hı

zı göstermiştir. 

Cari fiyatlarla zincirleme indeks enflasyonu göstermektedir. Bu

na göre, sanayi sektöründe fiyat artışları 1971 yılından hariç 

diğer yıllarda GSMH'ya göre daha yüksektir. Diğer bir deyimle, 

sanayi sektörUndeki enflasyon, ortalama enflasyon artış hızından 

daha yüksektir. 
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2.3. HİZMETLER SEKTÖRtl 

23.1. Ulaştırma 

Ulaştırma hizmetleriyle insan ve mal akımının et

kin bir şekilde sağlanması ekonominin işlerliği için bir ön ko

şuldur. Gelişmekte olan bir ekonolllllinin pazara açılması; bölge

lerarası fiyat farklılıklarının giderilmesi ve üretim yapabilmesi 

ulaştırma alanındaki gelişmelere doğrudan bağlıdır. Planlama yö

nünden ulaştırma sorunu değişik hizmet biçimleri arasında uyum 

sağlamak ve bunu toplumsal ve ekonomik gelişmenin gerektirdiği 

düzeyde ve etkinlikte gerçekleştirmektedir(l). Özellikle, Türki

ye'nin yüzölçümü bakımından büyük ve üç taraflı denizlerle çev

rili bir ülk olması bu sektörün daha büyiik bir önem kazanması

na yol açmaktadır. Çünkü, tarım ve sanayi sektörlerinin gelişe

bilmesi, ekonomik kaynakların en iyi bir biçimde değerlendiril

mesi, üretim, tüketim, ithalat ve ihracat faaliyetlerinin ye

terli ölçüde yapılabilmesi ancak düzenli bir ulaştırma sektörü

nün varlığı ile gerçekleşebilir (2). 

Gelişmekte olan ekonomilirde ve toplumsal kalkınmada önemli bir 

yeri olan ulaştırma sektörü hiç kuşkusuz ekonomik sorunlarla kar

şı karşıya bulunmakta olan ülkemiz için de büyük önem taşımak

tadır. Bu yönden bakıldığında.Türkiye'de ulaştırma sektörünUn 

günün gelişen koşullarına uyabilen, ekonominin ihtiyaçlarına 

cevap verebilen dinamik bir yapıya ulaşamadığı görUlmektedir (3). 

l}Prof; Dr. Yakup Kepenek, Op. Cit., s.313. 
2)Prof. Dr. E. Zeytinoğlu, Op. Cit., s.495. 
3)Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1985, s.157. 
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Ayrıca Türkiye üzerinden transit taşımacılığın artmış olma

sı, yollarımızı ağır bir trafik yUkü altında bırakmakta, taşıma 

kapasitesini yetersiz hale getirmektedir. . 
r""' 

Planlı dönemde ulaştırma hizmetlerinin geliş{ genel olarak 

plan öncesi dönemin, aynı özelliklerini.koruyan, bir uzantısıdır. 

Yük ve yolcu taşımacılığında karayolu giderek daha egemen bir ko

numa yUkselmiş, deniz ve özellikle demiryolu taşımacılığı nisbi 

payını koruyamamıştır. Havayolu taşımacılığında ise plan hedef

leri aşılmıştır. Planlı dönemde , devlet.karayolu sisteminin iyi

leştirilmesine önem verilmiş ve sert yUzeyli yolların toplam i

çindeki payı armıştır. Planlı dönemde, karayolu taşıtlarının sayı

sal artışı plan hedeflerinin üstünde olmuştur. En hızlı artış 

oranı binek otomobilinde görülmektedir. Bu gelişmelerin ana ne

deni karayolu ulaşımına diğer ulaşım kesimlerinin savsaklanması 

pahasına verilen öncelik ve "tUketim kalıplarının" hızla değiş

mesidir. İzlenen bu politikanın doğal uzantısı, "özel otomobil 

ateşinin" toplumu sarmasıdır. Ancak bu gelişme karayollarının ye

tersizliği, güçlükler vb. sorunları da birlikte getirmektedir (1). 

Ulaştırma alt kesimleri içinde karayolunun dengesiz gelişme

si ülke içinde yolcu ve yük taşımacılığında karayollarının oransal 

yerini giderek artıımı.ıştır. Planlı dönemin ba§ında şehirlerara-

sı yolcu taşımacılığının<{, 85'i,~yük taçıımacılığının 'fa 53'ü ka

rayolu ile yapılmakfaydı. İlk üç plan döneminin sonunda bu oran

lar sırasıyla% 95.7 ve % 76.4'e yükselmiştir. Şehirlerarası ta

şımacılıkta, demiryollarını payı sürekli azalmıştır,taşınan yol

cu oranı % 3'ün, yük oranı da % 14'ün altına düşmüştür. Oysa 

planlı dönemin başında bu oranlar, sırasıyla % 13 ve % 32 dolayın

daydı (2). Denizyolu ile yük taşımacılığı ve yolcu taşıD\..acılığı 

da planlı dönemde önemli ölçüde azalmış, buna karşılık havayolu 

ile yolcu taşımacılığı yüzde bir dolayına yükselmiştir. Benzer 
1) Prof. Dr. Y. Kepenek, Öp. Cit., s.314 
27 Ibid., s.316. 
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gelişmeler şehir içi ve ülkelerarası taşımacılık alanlarında da 

görülmektedir. tllkelerarası taşımacılıkta, kara ve deniz yolu ile 

yük, havayolu ile yolcu taşıması planı~ dönemde belli bir sıçra

ma göstermişse de gelişmeler Türkiye'nin ülkelerarası taşımacı

lıktaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde değildir (1). 

Planlı dönemde gerçekleşen sabit sermaye yatırımları içinde 

ulaştırmanın payı aşağıdaki tabloda g8sterilmektedir • 

Tablo . ; 1-3 

Planlı Dönemde Gerçekleşen Genel Sabit Sermaye Yatırımları İçinde 

Ulaştırmanın Payı (%) 

YILLAR PAY (%) YILLAR PAY(%) 

1963 15.7 1974 18.9 
1964 14.2 1975 20.2 
1965 14.6 1976 21.4 
1966 16.3 1977 22.9 
1967 16.4 1978 17.8 
1968 16.2 1979 17.5 
1969 16.o 1980 15.4 
1970 15.6 1981 17.~ 

1971 15.3 1982 19.9' 
197! 16.6 1983 20.1 
1973 17.6 1984 20.4 

Kaynak: DPT, DördilncU BYKP, Ankara, 1979, s.168-172. 

Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor,1983 ve 1985 

Ulaştırma kesiminin yatırımları, genelsabit sermaye yatırımla

rına göre düzenli bir artış göstermemiş, pay bazen armış bazen a~ 

zalmıştır. 1963 yılında % 15.7 olan pay, 1967'de % 16.4'e çık

mış, ancak 197l'de % 15.3'e düşmüştUr. 1977 yılında "/o 22.9'a 

kadar yükselen bu pay, 1980 yılında "/o 15.4'e dUşmUş, daha sonra 
"' yeniden bir yükselme trendi göstererek 1984 yılında "/o 20.9'a 

çıkmıştır. 

1) Prof. Dr. Y. Kepenek, Op. Cit., s.316. 
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23.2. Haberleşme 

Haberleşme .faaliyeti ekono.minin en önemli temel hiz

metlerinden bir tanesidir. Haberleşme .faaliyetlerinin nitelik 

ve niciliği ile ekonomik gelişm• arasında çok yakın bir ilişki 

vardır. Bu yüzden de haberleşme hizmetleri hemen hemen bütün 

ülkelerde tekel olarak yürütülmektedir. Türkiye'de de PTT İş

letmesi Genel Müdürlüğü, tüm haberleşme hizmetleri için· kendi

sine tanınmış olan her türlü ayrıcalık, hak ve muafiyetlerden 

yararlanmaktadır (l)~ 

Ulkelerarası gelişmelere paralel olarak haberleşme sektörü 

önemini gittikçe artırmaktadir. İhracat, ithalat, turizm ve yurt 

dışı müteahhitlik hizmetlerinin gelişmesi ile talepte önemli ar

tışlar olmaktadır. İlk Uç plan döneminde, haberleşme sektörü ö

nemli sayılabilecek gelişmeler kaydetmiştir. Ancak, bu geliş

menin sanayileşme, kentleşme hızı, nüfus artışı ile paralel ve 

dengeli olduğu söylenemez (2). 

Haber, tanıtma ve eğitim üzerindeki etkinliğinden dolayı 

bugün bütün. dünyada büyük önem kazanan ve toplum yaşantısının 

bir parçası haline gelen radyo, özellikle televizyon hizmetle

ri ülkemizde de küçümsenmiyecek gelişmeler kaydetmiştir~ 

Ulkemizde 31.12.1984 tarihi itibariyle ruhsatlı radyo sayı

sı 6.022.885 adettir. Belli bir gelişme hızına sahip olan rad

yo TRT-1, TRT-2 ve FM verici istasyonlarındaki yayınlarına de

vam etmektedir. Bugünkü durumda yurdun her yerinde, FM yayın

ları hariç, en az bir radyo dinlenebilmektedir (3). 

31.12.1984 tarihi itibariyle TUrkiye'de siyah-beyaz tele

vizyon sayısı 5.822.544 adet, renkli televizyon sayısı 1.110.741 

s.293. 
s.172. 
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adet olarak saptanmıştır (1). Türkiye'de televizyon şebe

kesinin gelişimini aşağıdaki tablodan izlemek mümkündür. 

Tablo ı4 

Türkiye Televizyon Şebekesinin Gelişimi 

YILLAR GttÇ (kw) KAPSANAN ALAN (%) KAPSANAN NttFus (%) 

1977 1434.1 60 81 
1978 1708.0 64 84 
1979 1771.9 66 85 
1980 1922.4 77 86 

1981 1980.7 78 87 
1982 1983.9 78 87 
1983 2000.0 78 88 
1984 2006.6 78 88.4 

Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1985, a.173. 

Tablodan da anlaşıldığı gibi televizyonun hitap ettiği alan 

Türkiye'nin '/4 'ünden, nüfus ise 4/5 'inden fazladır; 

23~3. Ticaret ve Bankacılık 

233.1. Ticaret 

ttlkemizde üretilen ve ithal edilen mal ve hiz

metlerin büyük bir bölümü ticaret konusu içinde yer almaktadır. 
C" 

İç ticaret konusu talep ve tüketim açısından önem göstermekte 

ve bu sektöre ait bilgilerin düzenlenmesinde Uretimden tUketime· 

kadar olan aşamada malların seyrinin talebi ile mümkiin olmak

tadır. ttr.eticinin ürettiği mallardan kendisi tarafından nihat 

kullanılmayan kısmı, ülke içindeki ticari birimlerden geçerek 

niha1 kullanıma ulaşır. İşte bu ticari birimlerin malların da

ğılım aşamalarındaki hizmetlerinden elde ettiği gelirler, ticaret 

gelirlerini oluşturmaktadır (2). 
1J Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1985, s.172. 
2) Ibid., s.135. 
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Planlı dönem süresince iç ticaret alanındaki sayısal geliş

meler, iç ticaretin diğer sektörlerin ortalamasının çok üstün-

de bir gelişme gösterdiğini ortaya koymaktadır. Milli gelir i

çinde ticaret kesiminin payı sürekli artmıştır. 1962'de sabit 

fiyatlarla, % ıo•un altında olan bu oran 1978'de % 14, 1984 

yılında da % 15.6'ya yükselmiştir. Buna paralel olarak da ticaret 

kesimindeki çalışan nü:fU:s oranı l962'de % 2,..9 iken 1978 yılında 

% 4.3'e yükselmiştir (1). İç ticaretin GSMH içindeki payı a-

şağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 

Tablo 2S 

İç ··Ticaretin GSMH İçindeki Payı (%) 

YILLAR PAY (%) YILLAR PAY (%) 

1968 ıı.ı 1977 14.2 
1969 11.4 1978 14.2 
1970 11.3 1979 13.9 
1971 11.4 1980 13.5 
1972 12.0 1981 14.6 
1973 12.7 1982 14.7 
1974 13.0 1983 15.2 
1975 13.2 1984* 15.6 
1976 14.2 
ıe: Geçici rakam 
Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor .1976, 1979, 1980,1985 

~ablodan da anlaşıldığı gibi iç ticaret kesiminin 1968-1984 

yılları arasında GSMH içindeki payında büyük bir artış olma-
• 

mıştır. 1968 yılında% 11.1 olan pay,onaltı yıl sonra, 1984'de 

% 15.6'ya çıkmıştır~ 

İç ticaretin kalkınma hızını gösteren sabit fiyatlarla zin

cirleme indekse göre durum Tablo 27.' de. gösterildiği gibi .. ger

çekleşmiştir. 

l) Prof. Dr. Y. Kepenek, Op. Cit., s.320. 
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Tablo : 2..b 

GSMH ve İç Ticaret Kesiminde Zincirleme İndeks 

( 1968 faktör fiyatları ile) 

YILLAR GSMH TİCARET YILLAR GSMH TİCARET 

1968 167.5 109.5 1977 105.2 115.0 
1969 105.0 107.6 1978 103.6 103.7 
1970 106.0 104.5 1979 99.9 97.8 
1971 110.2 112.2 1980 98.6 99.9 
1972 107.0 112.5 1981 104.5 112.7 
1973 105.2 111.5 1982 103.9 104.6 
1974 107.5 110.9 1983 103.6 107.6 
1975 107.9 109.5 1984:tE 106.o 108.4 
1976 107.9 109.6 
ıe: Geçici rakam 
Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1976,1979,1980,1985 

Tablodan da anlaşıldığı gibi, 1970, 1977 ve 1979 yılları 

dışında, ticaret kesiminin kalkınma hızı genel ortalamadan yük

sek olmuştur. 

Fiyat artışlarını gösteren cari faktör fiyatlarına göre, ti

caret kesiminin enflasyon durumu aşağıdaki tabloda olduğu gibi-

dir. 

Tablo . 11 

GSMH ve Ticaret Kesiminin Seçilmiş Yıllara Göre Zincirleme 
İndeksi (Cari faktör fiyatları ile)J 

YILLAR GSMH TİCARET YILLAR GSMH TİCARET 

1968 111.5 113.0 1980 203.4 212.9 
1973 130.1 131.9 1981 148.l 161.9 
1974 138.3 149.1 1982 132.6 135.4 
1977 132.6 131.9 1983 132.4 139.6 
1978 149.9 155.l 1984 161.0 163.5 
1979 173.2 181.9 
Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBB, İktiaadt Rapor 1976,1980,1985 

Görilldilğü gibi genellikle ticaret kesimindeki fiyat artış-
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233.2. Bankacılık 

Bankalar, yaptıkları çeşitli işlemler dolayısiyle sa

dece mevduat sahiplerini değil, bütün toplumu yakından ilgilen

diren müesseselerdendir; Bankaların ekonomiye yaptıkları fay

dayı ekonomideki yatırılabilir fonları, yatırımları ve tüketimi 

artırmak olarak özetlemek mümkündür (1). 

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bankacılığın gelişmesi

ne büyük önem verilmiş, bir yandan tarım kredisi organize e

dilirken, öte yandan sanayi ve ticaretin gelişmesi için gerek

li kredi müesseselerinin kurulması ve etkili bir organizasyo-

na kavuşturulması için büyük çaba harcanmıştır (2). Ancak, planlı 

dönem öncesinde uygulamaya ·konul.a.n_:kararlılık önlemleri bazı ye

ni bankaların tasfiyesine yol açmıştır. Planlı dönemde, bundan 

ötürü, ticari banka sayısında önemli bir artış görülmez. Bu alan

daki değişme, yatırım bankacılığı yönündeki yeniden düzenleme gi

rişimleridir. Asıl gelişme, ticari banka şubelerinin sayısındaki 

artıştır. Daha çok mevduat toplanmasına yönelen bu şube sayı

sının artışının, aynı oranda ekonomik etkinliği sağladığı söy

lenemez .Ek olarak, bankacılık alanında, bir kısmını kamu ban

kalarının oluşturduğu beş büyük bankanın giderek egemen olduğu 

görülmektedir. Başka bir deyişle, 1970'lerin sonunda bankacılık 

alanında bir sermaye yoğunlaşması görülmektedir (3). 

Tablo 29 1967 yılından sonra, bankalardaki mevduat miktarın

daki gelişmeleri açıklığa kavuşturmaktadır. 

1) Prof. Dr. D. Sağlam, Op. Cit., s.241 
2) Ibid., s.247. 
3) Prof. Dr. Y. Kepenek, Op. Cit., e.321 
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Tablo ~: 28 

Bankalardaki Mevduat (Milyon TL.) 

YILLAR MEVDUAT GENEL TOPLAMI YILLAR MEVDUAT GENEL TOPLAMI 

1967 21.015 1976 162.845 
1968 26.115 1977 213.261 
1969 30.759 1978 269.860 
1970 36.246 1979 434;007 
1971 48.476 1980 766.738 
1972 62.994 1981 1.544.635 
1973 80.392 1982 2.383.528 
1974 99.068 1983 ;.1oa;686 
1975 132.374 1984* 4.973.780 
JEi · : Geçici rakam 
Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1976,1980,1982,1985 

Tablodan da anlaşılacağı üzere, özellikle 1978 yılından sonra 

bankalardaki mevduat miktarında büyük artışlar olmuştur. 

233.3~ Anonim Ortaklıklar 

Genel olarak ekonomide, özel olarak da ticaret ve 

bankacılık alanındaki sermaye gelişmeleri, ortaklıkların geliş

melerinden izlenebilir. Anonim ortaklıklar "gerçek" sermaye or

taklıkları sayılır. Gerek sermayenin toplulaşması gerekse bunun 

kullanımında belirleyici fonksiyon görürler, gösterge niteliği 

taşırlar. 1965'de % 67'den, 1972'de 'fa 88'e ve 1978'de de % 90.6 

ya yUkselmiştir (1). Bu.durum sermaye birikiminin yoğunlaştığı-

nı göstermektedir. 

Tablo . ~.ı.9 

Anonim Ortaklıkların Gelişimi (Milyon TL.) 

YILLAR ADET SERMAYE FARX(°/o) FESİH VE TASFİYE FARK('fo) 

1968 210 986.6 115 17 - 15.0 
1969 242 895.1 9.3 22 29.4 
1970 249 2.12a.1 26.0 24 9.1 

1) Prof. Dr. Y. Ke·:>enek, Op. Cit., s.322. 
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YILLAR ADET SERMAYE FARK{%) FESİH VE TASFİYE FARK(%) 

1971 231 758.0 32.8 30 25.0 
1972 364 2~067.7 172.8 35 16.7 
1973 470' 2.256.6 9.1 20 42.9 
1974 636 2.851.2 26.3 21 5.0 
1975 671 2.730.3 4.2 51 142.9 
1976 1196 4.009.4 46.9 14 72.5 
1977 1651 7.023.7 75.2 16 14.5 
1978 1783 8.325.6 18.5 21 31.3 
1979 1962 11.525.5 38.4 9 42~9 

1980 2406 16.022.0 39.0 4 55.6 
1981 2928 51.861.3 22;.o 
1982 3425 63.864.1 23.5 2 
1983 3418 93.800.2 46.9 10 400.0 
1984 3613 133.998.5 42.9 26 160.0 

Kaynak:: Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadi Rapor 1980,1985 

Tablodan çıkan sonuca göre, 1976 yılında anonim ortaklıklar 

gerek sayı gerekse sermaye açısından büyUk bir artış gösterirken, 

aynı yıl fesih ve tasfiye edilen anonim ortaklık sayısında, bir 

önceki yıla göre, büyük bir azalma görülüyor~ Daha sonraki yıl

larda anonim ortaklıklar gerek sermaye grekse sayı bakımından 

önemli artışlar gösteriyor. 1978 yılı hariç, 1976'dan sonraki 

yıllarda da fesih ve tasfiye sayısında belirgin bir düşüş görii

lüyor. Ancak, 1983 yılından sonra yeniden bir artış eğilimi göz

lenmektedir. 
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23 .·4. Sağlık 

Sağlık hizr.1etleri. b'eslenme soruniarından çev

re sağlığına uzanan geniş bir alanı kapsamına alır. Ülkenizde 

saelılı: hizr:ıetleri genel olarak kar:ıusaldır. Planlı dönenin başın

da sağlık hiz~etleriTiin sosyalleştirilmesi yasal olarak benimsen-

miş ve 1978'de kapsanan il sayısı 46'ya ulaşmıştır. Bununla 

birlikte scğlık hiz~etlerinden herkesin eşit olarak yararlanniası 

ve bunun sağla~ak üzere yönetim, personel, araç-gereç alanların

da eşi ts~zlikleri giderici önlemle.rin alınnası gerçekleştirile-

ı:.eniştir. Daha da öneı::ıli 02.n.n sağlü~ .. hiz~etlerinin eksenini iyi-

leştirici };iz::-'.etleri.n olu~"turular.:arıc:.sı, _koruyuC?u ve yan sac':lı}: 

hi z::·e :lı:.:r ine g~r,.e"i:en öner.ün veril errıey if~ i ::ür. 

?1?.nlı d~n-=ı.ı sUr-=since yata'% sayısı am::ıcı % 93 dola~iında ger-

Ç' €:kle Ştir i lr.ıi Şti!' • ~unun S on·d CU Olaral< on"Jin -}d Ş :_ye dü~en ya-:a..\: 

sc:oısı 21 'den 26 '·:a vLlY.selrniştir. Anc:::k ~enı:ıl a:ı2çlı hastane ya-
,, .. "' .. Ç,.l Lı . . 

t::;.k:.a:rının illere göre da[ılırn b1iyU:k ölç;_;5.e eşi tsizcir .·ve tV ... PİJ· 

d~neni ba~ında (1979) 42 ilCe 15 bin dolayında yatak gere~sini-

mı va!'c.ır. 

Planlı daneo sjresince do~tor sayısı ~ 226 dolayında bir ar-

tışla 1978 de 25 bini aşnıştır Aricakt doktor ve diter saelık re: 

sonelinin b;..'lr;eael dağılı:-.:ında varolan et;i tsizli~: planlı dön-el'1'i.c 

de gid.c-rile:·.r.,e~i ş tir. 1963 'de uzman d or: torların ~ 60. 6' sı, 1975 

de d~ ~-56.?'si İstanbul ve Anta~a ~entlerinde bul~nmaktadır. 

Eu oranl~r rrRtisyen doktorlar için 1963'de ~ 57.8 ve 1978'de 

~ 57.6'dır. E~~zer tir du!'um bBigelera~ası da~ılında da izlene~ 
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lir. DördUncü Plan'da belirtildiği gibi 1978 başında sosyalleştir

me!!in uy'gulandığı 37 il ve 5 eğitim bölgesinde pratisyen doktor . 

kadrolarının ancak % 36' sı hemşire kadrolarının 7o 45 'i ve sağlık . 

memuru kadrolarının da 7a 58'i dolu bulunr:ıaktadır. 

Sağlık personeli açısından diğer önemli bir sorun personel pi-
" 

rarnidinin gerçe~leştirileoerıesidir. Uzman doktor-pratisyen do~tor

hemşire ve sa~lık teknisyeni sayılarının giderek genişleyen sayı

sal hüyl.iklükte olr1ası etkin hizr:ıet sağlar:anın bir. koşuludur. 

Tablo 30 

Sağlı~ Personeli Alanında Gelişrıeler 

Uzman Doktor 
Pratisyen Do~:or 
ı:lopları :Dof:tor 
Eerrrşi re., ... 
:Jozto!" r. aŞına 

Eerı~ire 
re·-;, ı· sve.,., _ r~, ı .j .... 

6 
4 

11 
4 

1963 

422 
809 
231 
736 

0,42 
0,51 

Yüzde 
Ja~ılır.ıı 

57,2 
42,8 

100,0 

·1972 

11 133 
5 151 " 

16 284 
11 358 

0,70 
0,64 

Kaynak: Y.!:epenel:, Op. cit., s.312/XIV.3. 

Yüzce Yüzde 
Datılırıı 1978 Dağılı 

68,4 
. 31' 6 
100,0 

, ... 

15 446 
9 784 

25 230 
20 966 

1 

0,83 
0,44 

61, 2 . 
38,7 

100,0 

1 

Tablodan da gö~ildU~U gibi, Ulkemizde bu oranlar nerdeyse 

tUmüyle. tersine dönmtlştilr. Bu durum, hizmetin aksamasına yol aç

mflktadır ( 1). 

1) Prof. Dr. Y. Kepenek, Op. Cit., s.311 
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2.4; İNŞAAT SEKTÖRtl 

İnşaat sektörünün ekonomideki önemi çok yönlüdür. Bir 

defa bu sektöre girdi veren sektörler, bu sektörün durgunlu

ğundan etkilenmektedir. öte yandan inşaat sektörünün sabit fiyat

larla GSYİH içindeki payı % 6 civarında bulunmakta ve bu sektö

re girdi veren yan sanayilerle birlikte ülke ekonomisindeki yeri 

% 40 oranına kadar yükselmektedir. Tarım dışı istihdamda yerinin 

% 10, toplam yatırım harcamalarındaki yerinin % 50, vergi gelir

lerindeki payının % 24 olduğu düşünülürse, bu sektörün önemi ko

layca anlaşılır (l)~ İnşaat sektörü üçytizü aşan imalat sanayii 

üretimine talep yarattığından, bu sektördeki darboğaz, ülke i

malat sanayi içinde önemli bir yeri olan inşaat malzemesi üre

ten sanayi kuruluşlarını da doğrudan etkilemektedir(2). 

İnşaat sektöründeki duraklamanın olumsuz sosyal etkileri de 

giderek daha fazla yoğunluk göstermeye başlam~ştır. Hızlı nüfus 

artışı ve kentleşme sürecinin devam etmesi, konut ve gecekondu 

probleminin çözümünü zorlaştırmaktadır. Bu durum sağlıklı top

mun ancak sağlıklı barınma şartları içinde varolabileceği ger

çeğine ters düşmektedir. 

İnşaat yapımının daha çok emek yoğun olması, inşaat sektö

rünün istihdamdaki'payının artmasına yol açacaktır. Yapılana

raştırmalara göre, inşaat sektöründe % l0 1 luk bir talep artışı 

doğrudan· ve dolaylı olarak yaklaşık ellibin kişiye ek işgücüi ya

ratabilecektir, tersine aynı oranda talep kısılması halinde ise 

ellibin kişinin işsiz kalması sözkonusu olmaktadır (3) ll Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadi Rapor 1985, s.128 
2 Ibid. 
3 Ibid., a.136. 
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Ekonominin özellikle 1977 yılından itibaren duraklama ve geri~ 

leme dönemine girmesiyle beraber inşaat faaliyetlerinde durgunluk 

başlamıştır. 24 Ocak 1984 tarihinde alınan "istikrar tedbirlerin

den" hemen bir yıl sonra, diğer sektörlerde bir canlanma, geliş

me gözlenmesine rağmen bu sektör gelişme sürecine girememiş ve 

bu sektörde büyüme % 0.8, 198l'de % 0.4, 1984 yılında ise % 0.5 

oranları üzerine çıkmamıştır (l)~ 

Konut yatırımları ilk üç ::plan döneminde daima plan hedefle

rinin bir ölçüde üzerinde gerçekleşmiştir. Eu dönemlerde toplam 

yatırımlar içindeki konut yatırımları payı sırasıyla % 22.5, 

% 20~8 ve % 17.9'dur. 1978'de bu pay% ıs.6, 1982'de % 12.a, 
1983'de % 13.0 ve nihayet 1984 yılında % 13.2 düzeylerine kadar 

düşmüştür (2). 

1) Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1985, s.128. 
2) Ibid., s.129~ 
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2. 5.El~ERJ! 

Enreji sa~la~nası genel olar~~ ekono~ik gelişnenin tecel sa-

runlarindan biri sayılır. Ancak, 1970'li yıllarda beliren Petrol 

fiyatlarındaki hızlı artış soruna yeni boyutlar e;.:-·tiEr:'liş, \. 

üretirıine özel bir önem verilmesi öngörülmüştUr. 

Sınai Uretimde • ulaştırna ve haberle'şme 'gibi hizaet kesimle

rinde enerji kullanırıının yay5ınlaşmasını ve kentleşr:ıe ile bir

likte evlerin ısın~a ve aydınlanoasında enerji kullanımının art

masını planlı bir bi~imde karşılanak gerekir. Ek olarak, kırsal 

J.:esimde de enerji kullarnı:-.ının niteliği değişr.:ıe durumundadır. 

Sınai Uretimin iç pazarının genişlemesi için bu bir zorunluluk

tur. Dolayısıyle enerji Uretimi, yalnız diğer sekt~rlerde ~reti

min artırılması için değil, ula~ım, dağıtım ve kullanım gibi ya-

şa~ın tUnilnU kapsayan faaliyetler için de öner.:ıli bir etmendir, 

ya da b~l{rleyicidir. 

Planlarda enerji se~tBr~nUn Uretiminin, genellikle diğer se~

törle:-~den daha biiyük bir hızla bliyi.'.mesi öngörülnü'ı;.tür. Yıllıl-: tü-

. . " ~ 7 ~ - • . • - ~ 12· 8 I IK P d.. . - . c# 13 2 :r :::-,e uı :::ı J.I .. r acne-.ı:!".~"= ı~ • ; . cne::ı .:ı na.e 1.) • ; III:i<:P dö-

11.9 olara~ öng~ruı~ektey6i. Gerçekleş~eler, il}: U:i 

plan döne~inde bu acaçla~ın gerisinde . kalnış, sırasıyla yılda 

~ 11.B, ~2.1 oln~ş; IIIKP döne6indeyse pl~n hedefi az da olsa 

aşıla~il~iştir. lireti~ a~açlarına·uıaşılamaması yatırır.:ıl~~ın ger-

ç-::}:leşti~i:cr;e!'"'iesiyle birli)rte gerek enerji üretiminde l:aynak 

kullarıı-:ı ve gere~se üretilen enerji~in dağıtırr:ı ve }-ullanır:ıı ile 

ilgili çalı~~aların eşgUdUm için~e yUrUtUle~e~esinden ~aynaklan-

r.aştır. 
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C'~blo · 1 31 
'::'.1 :-_._ 1.·_ t. ~_- ı'',r -::'...- 0 -J· ;c: : i : .,..~+;,..,!,...ı·n ~ay-n~ı·l ,... ,...ı"'a· - ' • ..... •• ~ ..!. - ~J. _, ,_-;::; ·--·-ı !.;." ~ •• cı.. - ~~-- " 

Göre Daf;ılımı 

1962 1968 ·1972 1977 1952 
G·~.,·:-~x Yt!z:le ljwh Yüzde '-~Wh Yi.!zde Gwh · Yüzde . G1.-:!1 

........ .. 
! ~; Z-:1 E 

ı 520. 1 102 17,7 1 432 12,7 1 266 6.2 ?23 3,0 :-aşk ör:·;_! .rU 42,7 
:..inyi t . 600 16,8 1 021 16,4 l 489 13,3 3· 606 17,5 6535 2 '2 ·c 

.,,ı ' ,,· 

"· ~ .,.... '· t .-.ı. <::.~ y 2.1. l 271 7,6 1 539 24 t 3. 4 941 43,9 6 882 34,4 7248 26,5 
Yc.l-:ı tlar 45 173 175 218 .... Jiter 1,3 2,8 1,6 ı,ı 

i i "drolik 1 124 31,6 2 382 38,3 3 204 2Ş,5 8 592 41, 8 12758 46,6 
Toplam 3 600 /100,0 6 217 ıoo,o n 242100,0 20 

x : Gwh kilovat-saat bir milyon kilovatsaat. · 
!:8-ynak : Y.Kepenek, op. cit. • s.300. 

564 ıoo, o 27?:64 100,0 

Üretilen enerjinin % 17 gibi bir bölti~U ev ve ticarethaneler

de, yaklaşık % 64'ü s anayide, % 3'ü resoi dairelerd~, %· 1.5'i 

soka% aydınlatmasında kullanılmakta, % 15 dolayında bir bölümti 

de "kayıplara" ~e iç tüketime gita~ktedir,(DPT,1979.Prog.,s.329). 

Kayıplar ve iç ttiketim bir tarafa bırakılırsa. kullanılabilir 

elektrik enerjisinin d~rtte ti çlinlin sanayide kullanıldığı anlaşı

lır. Kullanıcılara göre dağı : ından 9 elektrik enerjisi kısıtlama

larının sınai tiretirni Bnemli ölçlide etkiled1g1 ·gBrtilebilir. 

Elektrik enerji$inin kullanınında görülen bir başka gelişne, 

bunun kırsal kesimde yaygınla~nesıdır. İlk tki plan dônemi so

nunda (1972) toplam dörtbin dolayında köy (toplam 36 115 muhtar

ı.ıtırı 'fı 10.8'1) eleJ.~triğe kavuş::uştur. Üçüncü plan dcineni sonun

da bu ni~:tar 11 159 köye(% 30.9) ulaşrıı~tır. l978'de toplam l:öy-

lerin 0 55.B'ini oluşturan 12.959 köye elektrik sat:anmıştır. 

~~ylere-elektrik satlannasın an Üç~ncU Flan he6efi, ~ 33.66 ora-
. . . 
nınfa fazla gerçekleşMiştir. 

-. 
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Kırsal kesine elektrik sagı~~n~sı özelli~le dayanıkl~ tilketim 

malları pazarının 6enişleoesi açı~ından öneGlidir. Euna haberleş~ 

me ve dit~r toplu~sal ve eko~ooik nedenler eklenebilir. 

Özetlene~ gere~irse, planlı dBne~je, gereksin~eleri karşılla-
. . 

yacak dUzeyde enerji liretini satJana~anışt~r. Flanlar~a öngörtilen 

yatırın ve tiretim dilzeyi gerçek:eştirile~eniş; enerjide dış ~ay-

nal<la!'a ba[:ımlılı/ gide:rek artr.:ıştır ~ 3nerj i 'datıl l!":ır.da ulusal 

bağıntı düzeninin te.trıar.1lanr:lası ve kırsal :i.esirıe elektrik enerjisi 

sa~lanmasında plan hedeflerinin &~ılnae~ olu~lu gelfşrelerdir. 

EunurtlR birlikte, enerji liretin ve kullanıMı~da et~in ve planlı 

bir dUzenin Y:u:rulduf;u söylenenez. Özellikle zot: ve havagazı gibi 
·. 

ikincil enerji tiretininin yeteriPce geliştirilece~esi kentlerde 

ı.sı tr:-ıa ya..,:1 tının giderek retro1 e dayalı bir niteli% kazanr.ıasına 
·-·--------,.-- ... ---·---..·--·· ~- .. . . 

yol aç~ıştır. Petrol sa~l?.n~asınca güçlüklerle karşılaşılması 

ise ~unum tıkanıklıklarına yol &Ç~aktadır. Kısaca, topluınsal 

ve ekono:ük gelişme 0ün bir gi-:stergesi sayılan enerji kullanımı 

planlı. dönemde ttim bir dağinıklık ve yetersizl.il(- .içindedir(·l). 

ı) Prof. Dr. Ya.kup Kepenek, Ti.irkiye Ekonomisi,Ankar.a, 1984,s.298-

301. 
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III- SERMAYE 

Daha baştan belirtmek yerinde olur, ekonomimizin sermaye 

stoku oldukça sınırlı kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı ve Kur

tuluş savaşının da etkisiyle, İmparatorluktan Cumhuriyet'e çok 

sınırlı bir sermaye stoku devredilebilmiştir. İmparatorluktan 

fazla bir sermaye stoku devralınmadığı halde, Lozan Anlaşması'yla 

yeni Cumhuriyet, İmparatorluk borçlarının da ödenmesini yüklen

miştir. ttstelik bu dönemde Ulke ekonomisi tarım sektörüne daya

lıdır hemen hemen tamamıyla. Tarım da yüzyıllar öncesinden gelen 

ilkel üretim araçlarına, yani ilkel sermaye stokuna dayalıdır. 

Tarım üretimi çok bUytik ölçüde insan ve hayvan gücüne dayalıdır(l). 

Dünya piyasasında tarımsal mallarımıza olan talebin sürmesi, 

ihtiyacımız olan tekstil dahil, sınai mallar ithalatına olanak 

sağlamıştır. Bir çok malları dışarıdan sağladığımız bu yıllarda, 

dış ticaret hacmimizin oldukça yüksekte seyrettiğini, milli ge

lirimizin kesin olarak bilinmemekle birlikte, dış ticaretimiz 

bunun % 15-20'sini oluşturduğu. belirtilmektedir (2). DUnya ekono

mik bunalımı nedeniyle ihracat durup, sınai mallar ihtiyacımız 

için gerekli ithalat imkanları ortadan kalkınca, sanayileşmenin 

devletçe yapılması gereği üzerinde durulmuş, bu amaçla 1933'te 

biri~i, daha sonra da ikinci Beşer Yıllık Sanayi Programları ha

zırlanıp yürü1.Uğe konulmuştur~ Bu program uygulamalarıyla geçmişe 

göre sanayide çok önemli sayılabilecek ~ermaye stoku oluşumuna 

başlanmıştır (3). 1950'lerden sonra ise, tarımda ve sanayide ser

maye stoku oluşumu devlet, yani kamu kesimi yanında, özellikle 

~~........,ro-~'""'-i~~....,.~~---~e başlamıştır(4). 
P• Cit., s.120. 
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1950-1960 döneminde sabit sermaye oluşumu, yani yatırımlar 

ve bunların bazı altsektörlere göre dağılışı şöyle olmu.tur. 

Tablo . 32 

1950-1960 Döneminde Yapılan Yatırımlar ( Gayri safi, Milyon TL.) 

YILLAR MAKİNA DONATIM İNŞAAT TOPLAM GSMH'NİN ~'si 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

325.0 
497.0 
791.7 
718.3 
750.6 
849·9 
864.5 
886.4 

1.375.4 
2.389.0 
2.875.0 

675.o 1.000.0 
762.8 1.266.4 

1.044.1 1.835.8 
1.369.4 2.087.7 
1.767.0 2.517.6 
2.158.2 ;.006.1 
2.395.8 3.260.3 
;.1;0.6 4.011.0 
3.667.4 5.042.8 
4.600.0 6.989.0 
4.904.0 7.779.0 

9.6; 
10.27 
12.82 
12.41 
14.71 
14.27 
13.40 
13.llı6 

13.97 
15.63 
15.98 

Kaynak: Prof. Dr. Nazif Kuyucuklu, Türkiye İktisadı, c.ı., İstanbul, 

1983, s.123. 

Tablodan çıkan sonuca göre, GSMH oranı olarak toplam yatırım

lar dönem başından başlayarak, giderek, artmaktadır. Bu pay % 9 

iken, dönem sonunda % 16'ya yaklaşmıştır. 

Planlı dönemde ise, sermaye stoku büyümesine çok doğal olarak 

çok daha büyük ve bilinçli bir şekilde önem verilm*l'e başlanmış

tır. Ancak, tlçüncU BYKP'ı döneminde, gerek dış ekonomik etken

lerin gerekse ülkedeki iktisad! ve iktisat dışı olayların olum

suz etkileriyle bu alanda aksama ve yavaşlama olmuş, özellikle 

sözü edilen pan döneminin son yıllarında bu durum kendisini or

taya koymuştur. 

1968-1984 dönemine ilişkin cari fiyatlarla sabit sermaye ya

tırımları ve GSMH içindeki payları Tablo 32'de verildiği gibidir. 
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Tablo ·33 

Sabit Sermaye Yatırımları, GSMH İçindeki Payları 

( Cari fiyatlarla, Milyon TL.) 

YILLAR GSMH(rL) SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (2) 2/1 (%) 

1968 112.493 20.256 ıs.o 

1969 124.893 23.608 18.9 
1970 147.776 27.342 18.5 
1971 192.602 32.229 16~7 

1972 240.829 41.220 17.1 
1973 309.829 53.416 12.7 
1974 427.697 72.965 17.1 
1975 535.771 106.703 19.9 
1976 670.038 145.966 21.a 
1977 872.894 199.724 22.9 
1978 1.290.723 266.626 20.6 
1979 2.199.520 475.800. 21.6 
1980 4.432.659 861.500 19.4 
1981 6.553.546 1.250.900 19.1 
1982 8.735.054 1.646.900 18.9 
1983 11.549.143 2.1ao.aoo 18.9 
1984 18.339.416 3.190.400 17.4 

Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadi Rapor 1985, s.25. 

Plan dönemleri itibariyle, ortalama olarak, sabit sermaye 

yatırımlarının GSMH içindeki payları, İkinci BYKP'ı döneminde 

% 17.8, tlçüncü BYKP'ı döneminde % 19.8 ve Dördüncii BYKP'ı döne

minde % 19.6 düzeyindedir. · 

Planlı döneme ilişkin kamu ve özel kesim tarafından ger

çekleştirilen sabit sermaye yatırımları içindeki paylar şöy

ledir. 
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Tablo 34 
Kamu ve Özel Kesim Sabit Sermaye Yatırımlarının payları 

(Cari fiyatlarla, Milyon TL.) 

SABİT SERMAYE 

YILLAR YATIRIMLARI ÖZEL KESİM % KAMU KESİMİ % 

1963 9.754 5.000 51.9 4.754 48.7 
1964 10.277 4.850 47.2 5.427 52.8 
1965 11.510 5.436 47.2 6.080 52.8 
1966 14.714 6.859 46.6 7.855 53.4 
1967 16.854 7.850 46.6 9.004 53.4 
1968 20.256 9.100 44.9 11.156 55.1 
1969 23.608 ıo.745 45.9 12.763 54.1 
1970 27.342 12.900 47.2 14.442 52.8 
1971 32.229 16.000 49.6 16.229 50.4 
1972 41.220 21.619 51.0 20.201 49.0 
1973 53.416 29.338 53.1 25.078 46.9 
1974 72.965 37.926 52.0 35.039 48.0 
1975 106.703 52.915 49.6 53.788 50.4 
1976 145.966 70:739 48.5 75.227 51.5 
1977 199.724 91.985 46.1 107.739 53.9 
1978 266.663 131.702 49.4 134.961 50.6 
1979 475.800 238.200 50~1 237.600 49.9 
1980 861.500 379.100 44;0< 482.4QO 56.o 
1981 1.250.900 489.700 39.1 761.200 60.9 
1982 1.646.900 641.400 3s.9 ı.po5.500 61.1 
1983 2 .• 180.800 865.000 39.7 1.315.800 60.3 
1984 ;.190.400 1.312.500 41.1 1.877.900 58.9 
Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadtRapor'l979, 1985 

Birinci BYKP'ı döneminde gerçekleştirilmiş bulunan sabit 

sermaye yatırımlarının% 52.2 1 si kamu kesimince ve geriye kalan 

% 47.B'lık pay ise özel kesimce gerçekleştirilmiştir. 

İkinci BYKP'ı döneminde kamu kesiminin payı '{o 52.3 Bzel kesi"."" 

min payı ise, birinci plana göre binde birlik bir gerilemeile, 

% 47.7 olmuştur. 

UçUrcü BYKP'ı döneminde kamu kesiminin payı % 50.l4'e düşmüş 
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özel kesimin payı ise % 49.86'ya çıkmıştır; 

Ancak, Dördüncü BYKP'ı döneminde kamu kesiminin, sabit ser

maye yatırımları içindeki, payı % 57.64'e yükselmiş, özel ke

simin payı da % 42.36'ya düşmUştUr. 

1984 yılındaki durum ise, kamu kesimi % 58.9, özel kesi.İl % 41.J 

olarak gerçekleşmiştir. 

Göze çarpan belirgin özellik 1973 yılından sonra ( % 46.9} ka

mu kesiminin payının sabit sermaye yatırımları içinde giderek art

ması ve sonuçta 1982 yılında % 61.1 olduktan sonra yeniden gerile

yerek 1984 yılında % 58.9'a düşmesidir. 
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IV- DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 

4~1~ DIŞ TİCARET 

41.1. Dış Ticaret Hacmi 

TUrkiye'nin 1930-1984 yılları arasındaki dış ti-

caret hacmindeki gelişmeleri aşağıdaki tabloda izlemek milmkün-

dür. 

Tablo 35 

1930-1984 Döneminde TUrkiye'nin Dış Ticaret Hacmi {Milyon dolar) 

YILLAR DIŞ TİCARET HACMİ YILLAR DIŞ TİCARET HACMİ 

1930 161 1949 534 
1931 136 1950 546 
1932 101 1951 716 
1933 92 1952 919 
1934 90 1953 928 
1935 99 1954 813 
1936 113 1955 810 
1937 136 1956 712 
1938 159 1957 742 
1939 133 1958 562 
1940 97 1959 824 
1941 106 1960 789 
1942 168 1961 871 
1943 249 1962 1.003 
1944 214 1963 1~055 

1945 186 1964 947 
1946 344 1965 1.035 
1947 459 1966 1.200 
1948 463 1967 1.171 
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1968 1~160 1976 1:oss 
1969 1;339 1977' 7;549 
1970 1;536 1978 6;0a7 
1971 1.847 1979 7.330 
1972 2.447 1980 10.819 
1973 3;403 1981 13~636 

1974 5;309 1982 14.588 
1975 6;139 1983 14.962 

1984 17.890 

Kaynak: Prof. Dr. Erol Zeytinoğlu, Türkiye Ekonomisi, İstanbul, 

1976, s;592-599; 

Türkiye TSDTO ve TBB, İktisad! Rapor 1979, 1985 

Tablodan çıkan sonuca göre dış ticaret hacmimiz stirekli ve 

düzenli olarak artmamıştır; Örneğin 1930-1934, 1953-1961 ve 

1977-1979 yılları arasında dış ticaret hacminde bir ktiçiilme söz

konusudur. Yine 1950-1952, 1971-1977 ve 1978-1984 yılları ise 

önemli bir artışın olduğu dönemlerdir~ 

41;2. İhracat 

1930-1984 yılları arasında .. ihracatımızdaki gelişme 

durumu tabloda gösterildiği gibidir~ 

Tablo 36 

1930-1984 Döneminde Türkiye İhracatının Gelişme 

Durumu ( Milyon Dolar) 

YILLAR İHRACAT YILLAR İHRACAT YILLAR İHRACAT 

1930 82 1934 50 1938 78 
1931 68 1935 51 1939 69 
1932 55 1936 63 1940 60 
1933 52 1937 74 1941 66 
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YILLAR İHRACAT YILLAR İHRACAT YILLAR İHRACAT 

1942 89 1956 305 1970 588 
1943 139 1957 345 1971 676 
19441 125 1958 247 1972 884 
1945 118 1959 354 1973 1.317 
1946 223 1960 320 1974 1.532 
1947 219 1961 364 1975 1;401 
1948 193 1962 381 1976 1~960 

1949 247 1963 368 1977 1;753 
1950 263 1964 418 1978 2;200 
1951 314 1965 463 1979 2.261 
1952 363 1966 490 1980 2:910 
1953 396 1967 522 1981 4.702 
1954 335 1968 496 1982 5;746 
1955 313 1969 536 1983 5;727 

1984 7.133 

Kaynak: Prof~Dr. Erol Zeytinoğlu, Tiirkiye Ekonomisi, İstanbul, 

1976, s;592-599: 

Türkiye TSDTO ve TBB, İktisad! Rapor 1979, 1985 

1930-1960 döneminde dalgalı bir gelişme gösteren ihracatımız, 

1960-1984 döneminde, bir kaç yıl istisna ( 1963, 1968, 1977, 1979) 

düzenli bir gelişme göstermiştir denilebilir~ 

Planlı dönemde Türkiye ihracatının mal gruplarına göre da

ğılımı ise şByledir; 

Tablo 37 
• 

Planlı Dönemde Türkiye ihracatının Mal Gruplarına 

Göre Dağılımı (Milyon dolar, ~) 

YILLAR TARIM URtlNLER! MADEN URtiNLERİ SANAYİ tfRttNLERİ 

1963 
1964 
1965 

79.'3 
77.8 
77.9 

17.7 
la;5 
17.5 
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YILLAR TARIM tl'RUNLERİ MADEN URUNLER! SANAYİ URONLER! 

1966 79~2 4.7 15~9 

1967 81~5 3.9 14.5 
1968 81.5 5.2 13.2 
1969 75.0 6.5 18.4 
1970 75.2 7.2 17.5 
1971 72.6 5.9 21.4 
1972 . 68.6 5.7 25.1 
1973 63.2 4.2 31.6 
1974 55.6 5.7 37.1 
1975 56.6 7.5 35.9 
1976 64.0 5.6 30.4 
1977 59.4 7.1 33.5 
1978 67.4 5.4 27.2 
1979 59.4 5.9 34.7 
1980 57.4 6.6 36.o 
1981 47.2 4.1 48.7 
1982 37.2 3.1 59.7 
1983 32.8 3.3 63.9 
1984 24.5 3.4 72.1 

Kaynak: Prof. Dr. Erol Zeytinoğlu, Türkiye Ekonomisi, İstanbul, 
19769 s~625; 

Türkiye TSDTO ve TBB, İktisad! Rapor 1980,1985 

Planlı dönemde, tarım sektörilnUn ihracat içindeki payı, 1967, 

1968 yılları istisna, silrekli bir dUşUş göstermiştir. Bunun yanı 

sıra sanayi Urünlerinin ihracattaki payı özellikle son yıllarda 

hızla yükselmiştir; Madencilikte ise 1970, 1975, 1977 yılları 

dışında önemli bir değişiklik olmamıştır: 

Tarım sektörilnün ihracattaki payı 1963 yılında ~ 79.3 iken, 

1984 yılında% 24.5'e dUşmUş, maden ürünlerinin 1963 yılındaki 

payı % 2.9 iken 1984 yılında % 3.4'e yükselmiş ve son olarak da 

sanayi Urilnlerinin ihracattaki payı 1963 yılında % 17;7 iken 

1984 yılında % 72.l'e yUkselmiştir. İhracatımızda sanayi Urilnle-
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41.3. İthalat 

1930-1984 döneminde Tiirkiye'nin ithalatının gelişme duru

mu aşağıda gösterilen tabloda olduğu gibidir. 

Tablo .38 

1930-1984 Döneminde TUrkiye'nin İthalatındaki Gelişme (Milyon -) 

YILLAR İTHALAT YILLAR İTHALAT YILLAR İTHALAT 

193Q 79 1948 270 1966 718 
1931 68 1949 287 1967 648 
1932 46 1950 283 1968 763 
1933 40 1951 402 1969 801 
1934 40 1952 556 1970 947 
1935 48 1953 532 1971 1.170 
1936 50 1954 478 1972 1.562 
1937 62 1955 497 1973 2.086 
1938 81 1956 407 1974 3.777 
1939 64 1957 397 1975 4.738 
1940 37 1958 315 1976 5 •. 128 
1941 40 1959 470 1977 5.796 
1942 79 1960 468 1978 4.599 
1943 110 1961 509 1979 5.069 
194-4 89 1962 622 1980 7';909 
1945 68 1963 687 1981 8~933 

1946 121 1964 537 1982 8.842 
1947 240 1965 572 1983 9.235 

1984 10.756 

Kaynak: Prof. Dr. Erol Zeytinoğlu, Türkiye Ekonomisi, İstanbul, 

1976, s.592-599. 

Türkiye TSDTO ve TBB, !ktisadt Rapor 1985, s.218. 

1929 yılından sonra, gerek yeni gümrük yasasının gerek ik

tisadt bunalım yUzUnden öteki kısıtlayıcı ( örneğin % 6 1 dan 

% l8'e çıkarılan muamele vergisi) önlemler dolayısıyle ithalat 
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miktarı diişmüş, daha doğrusu düşiiriilmüştiir. Bu yıllarda da,is

tisnai olarak bazı yıllar ( örneğin 1938) ithalat yüksek ol

muştur. 1946'dan sonra ( 1946 dahil), ithalat birden yükselme 

eğilimi göstermiştir. Yine ithalatın yükseldiği dönemlerde biri 

de 1950'11 yıllardır. Ödeme varlığına da güvenilerek ithalatın 

% 65 dolayındaki bir bölümü serbest bırakılmıştır. Ancak, kay

naklar kısa sürede tükenince ithalata önce tescil zorunluluğu 

getirilmiş·. :. . sonra da (1953) bu uygulamaya son verilmiştir; 

1952'de 556 milyon dolara çıkmış bulunan ithalat, ödeme güçlUkleri 

yüzilnden dilşerek, 1958'de 315 milyona kadar inmiştir. 4 Ağustos 

1958'de "İstikrar Tedbirleri"nden sonra da ithalat giderek yük

selme eğilimi göstermiş, aynı durum planlı dönemde de stirmUştur: 

1970'ten sonra ise bu artış bir milyar doları aşmış, hızlı bir 

tırmanışla 1984 yılında 10.7 milyar dolara ulaşmıştır. 

41.4. Dış Ticaret AÇığı 

Tilrkiye'nin ithalat ve ihracatındaki gelişmeler so

nucunda dış ticaret dengesi şöyledir. 

Tablo 39 

Tiirkiye'nin Dış Ticaret Dengesi (Milyon $) 

YILLAR İHRACAT İTHALAT FARK YILLAR İHRACAT İTHALAT FARK 

1930 82 79 3 1937 74 62 12 
1931 68 68 o 1938 78 81 - 3 
1932 55 46 9 1939 69 64 5 
1933 52 40 12 1940 60 37 23 
1934 50 46 4 1941 66 40 26 
1935 51 48 3 1942 89 79 10 
1936 63 50 13 1943 139 110 29 
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YILLAR . İHRACAT İTHALAT FARK YILLAR İHRACAT İTHALAT FARK 

1944 125·· 89 36 1964 418.7 537.2 - 126.5 
1945 118 68 50 1965 463~7 552.0 - 108.3 
1946 223 121 112 1966 490.5 718.3 - 227.8 
1947 219 240 - 21 1967 522.3 646.7 - 162.4 
1948 193 270 - 77 1968 496.3 763.7 - 274~0 

1949 247 287 - 40 1969 536.8 801.2 - 264.4 
1950 2e3 283 - 20 1970 588.5 947.6 - 359.l 
1951 314 402 - 88 1971 676.6 2.110.a - 494.2 
1952 363 556 -193 1972 884.9 1.562.5 - 677.6 
1953 396 532 -136 1973 1.317.0 2.006.2 - 769.l 
1954 335 478 -143 1974 1.532.2 3.777.6 -2245.4 
1955 313 497 -184 1975 1.401.1 4.738.6 -3337.5 
1956 315. 407 -162 1976 1.960.2 5.128.6 -3168.4 
1957 345 397 - 52 1977 1.753.0 5.'796~2 -4043.3 
1958 247 315 - 68 1978 2.2aa.2 4.599.0-2310.3 
1959 354 470 -116 1979 2.261.2 5.069.4 -2808.2 
1960 320 468 -148 1980 2.910.1 7.909.4 -4999.3 
1961 364 509 -145 1981 4.702.9 8.933.3 -4230.5 
1962 381 622 -241 1982 5.746.0 8.842.6 -3096.7 
1963 368 897 -319 1983 5.727.8 9.235.0 -3570.2 

1984 7.133.6 10.756.9 -3623.3 

Kaynak: Prof. Dr. Erol Zeytinoğlu, TUrkiye Ekonomisi, İstanbul, 

1976, s. 592-599. 

Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1985, s.215~ 

1930-1947 d6neminde bazı yıllar hariç (1931, 1938) ihracatı

mız sürekli olarak ithalatın üstünde gerçekleşmiştir. 1947-1984 

döneminde ise ihracatın ithalattan fazla olduğu yıl hiç olmazken, 

dış ticare~ açığımız giderek artmaya başlamıştır. Açık 1947 yı

lında 21 milyon dolar, 1955'te 184.3 milyon dolar, 1958'de 67.8 

milyon dolar, 196l'de 241.l milyon dolar, 197l'de 494.2 milyon 

dolar, 1974'de 2.245.1 milyon dolar, 1977'de ;.168.4 milyon dolar, 

1979'da 2.soa.2 milyon dolar, 1980'de 4.999.3 milyon dolar, 1984 

de ise 3.623.3 milyon dolar olmuştur. 
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4.2. ÖDEMELER DENGESİ 

Tiirkiye'nin ödemeler bilançosu Birinci ve İkinci Plan di:S

nemlerindeki olumlu gelişmelere rağmen yıllardan beri açık vermek

tedir. Bu açık çeşitli tedbirlere rağmen kapatılamamaktadır. Bu

nun nedeni ya uygulanan tedbirlerin yetersizliği veya diğer bazı 

iktisadt amaçlar uğruna ödemeler bilançosunun açık vermesine ra

zı olunmasıdır (l)~ 

42.1. Cari İşlemler 

1950 yılından bu yana geçen dönem içinde Türkiye'nin öde

meler dengesinde ıtcari işlemler dengesi" devamlı olarak açık ver

miş bulunmaktadır. Oysa 1950'den önceki on yıllık dönemde cari 

işl.mler dengesi hemen hemen her yıl fazla vermişti. 1950'den 

sonraki dönemde cari işlemler dengesi içinde görünmeyen kalem

lerin etkisi fazla önemli olmamış, ancak, açığın büyük ya da kü

çük olmasında ithalat ve ihracatın aldığı değerler önemli rol oy

namıştır (2). İthalatın ihracattan daha yüksek seviyelerde ger

çekleşmesi sonucu çeşitli dalgalanmalara rağmen bu açık genel 

olarak arka eğilimindedir (3). Büyümekte olan ekonominin ithalat 

ihtiyaçlarının devamlı olarak artması, dış ödemelerde dengesizli

ğin kronik bir hal alması sonucunu doğurmuştur (4). Paramız dış 

değerinin genellikle yüksek tutulması, hemen biltün devre bo-

yunca (Birinci BYKP'ı ve öncesi Y.A.), ihracatımızı ~sınırlayan 

1) Zafer 'Tunca, "Türkiye'nin Ödemeler Bilançosu," Oumhuriyet'in 
50'nci Yılında Türkiye'de Sanayileşme ve Sorunları Semineri, 
.Ankara, 1974, s.685. 

2) Doç. Dr. Baran Tuncer, "TUrkiye'nin Dış Ödemeler Açığı ve Dış 
Kaynaklar," Dış Ticaret ve Gelişme, Ekonomik ve Sosyal Etüdler 
Konferans Heyeti Yayınlarından, İstanbul, 1968, a.317. 

4
3) Zafer Tunca, Op. Cit., s.686. · 

) Doç.Dr. Baran Tuncer, Op.Cit., s.317-319. 
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buna mukabil ithalatı teşvik eden bir faktör olmuş ve bunun sonu

cunda dış ticaret açıkları meydana gelmiş ya da olması gereken

den daha fazla olmuştur (1). 1981 yılından sonra cari işlemler 

dengesindeki açığın giderek azaldığı görülmektedir. Bunda para

nın değerinin sürekli olarak düşüriilm.esinin dış ticaret dengesi 

üzerinde yarattığı olumlu etkidir denilebilir. 

Görünmeyen kalemler içinde işçi gelirleri ile turizm gelirle

rinin son yıllarda artan katkısı ödemeler dengesi açığının kapa

tılmasında ve cari işlemler dengesi içindeki önemini gittikçe ar

tırmaktadır. öte yandan görünmeyenler arasında dış borç ödemeleri, 

iaştan itibaren daha belirli bir yer tuta gelmiştir. 1950'ler

den sonra yabancı sermaye girişleri ve öteki krediler yükseldi

ği için bunlara ödenen faizler toplamı da sürekli olarak yüksel

miş tir (2). Bu miktar özellikle 1950'den sonra yıllık bir milyar 

doları aşmıştır. 1984 yılında 1.5 milyar dolar olmuştur (;)~ 

Enfrastrüktür ve Off-shore yatırımları 1955 yılında başlamış ve 

1978'e kadar sürmüştür. Bu tarihler arasında değer toplamı · 668 

milyar dolardır ki, yatırımların sürmüş olduğu 24 yıl içinde yıl 

başına ortalama 27.8 milyon dolar düşmektedir (4). 

42.2. Sermaye Hareketleri 

1950 yılından itibaren, sermaye hareketleri hesabı sü

rekli olarak fazla vermiştir. Hem de bu fazla, bazı yıllar iniş-

-le-~~l-ikte, giderek yükselme eğilimi göster

miş, örneğin 1950-1961 dönem ortalaması yıllık 130 milyon dolar 

iken bu ortalama 849 milyon dolar olmuştur. Yıllara göre ise 

1) Prof. Dr. Memduh Yaşa, "TUrkiye Ekonomisinin Gelişmesi ve Dış 
Ticaret," Dış Ticaret ve Ekonomik Gelişme,Ekonomik ve Sosyal 
Etüdler Konferans Heyeti Yayınlarından, İstanbul, 1968,s.39. 

4

2
3
.l Prof. Dr. Nazif Kuyucuklu, Ope Cit., s.308. 

Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1985, s.238. 
Prof. Dr. Nazif Kuyucuklu, Op. Cit., s.309. 
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1977'de 1.168, 197B'de 1.032, 1980'de 1.872 ve l982'de de 1.176 

milyon dolar olmuştur (1). 1983'te 532,· l984'de de 919 milyon 

dolardır (2). Son iki yıl dış1nda, sermaye hareketleri denge

sindeki fazlalık giderek yükselmiştir. Kuşkusuz bu da ödemeler 

bilanço.sunun daha fazla açık vermesini önlemiştir. 

Ödemeler bilançosuna bakıldığı zaman 1950'den sonra da sü

rekli olarak dış borç ödemeleri artmıştır. Bunların ödemeler bi

lançosunda dönemlere göre yıllık ortalamaları 1950-196l'de 58.3 

milyon dolar, l962-1972'de 109.2 milyon dolar, 1973-1982 dönemin

de de 337 milyon dolardır. 1983'de l.e93 milyon dolar, 1984'de 

ı. 356 milyon dolar olmuştur (3). Son yıllarda ödemel.er gittikçe ı 

bUyümUştUr. 

42.;. Rezerv Hareketleri 

Döviz ve altın rezervlerini içeren bu hareketler .1970 

yılından itibaren son derece olumlu bir gelişmi göstermektedir. 

Bu artışların 1970 yılından itibaren başlaması devalUasyonon re

zervler üzerindeki etkisinin yönünün göstermesi bakımından çok 

anlamlıdır . ( 4) • 

Tablo 
Altın \' e Konvertibl Döviz Rezervi (Milyon dolar) 

YILLAR ALTIN KONV. DÖVİZ NET REZERV 

1970 123.3 279.9 402.4 
1975 136.6 1.055.2 1.191.8 
1977 147.1 327.4 629.7 
1978 149.l 562.3 711.4 
1979 154.6 505.9 705.a 
1980 154.6 1.054.l l.2oa.7 
1981 154.6 1.502.5 1.657.l 
1982 154.6 1~~24.5 1.979.l 
~a~ak: PJ'.~·. Nazif Kuyucu u' Türkiye İktisadı,c.ı.,!stanbul,1983 

l)Prof. Dr. N. Kuyucük:lu, Op.Cit., s.309 
2)DPTT Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1985, s.21. 
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Rezervlerin 1970, 1977, 1978 ve 1979 yıllarında önemli ölçü

de azalmış olduğu dikkati çekmektedir: 

3) Ibid. 
4) Zafer Tunca, Op. Cit., s. 703. 
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1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

1-.CARI iŞLEMLER 

A- Dış Ticaret 
1- ltir-acat 1.317 ı .532 1.401 1.960 - 1.753 - 2.288 Z.261 2.,910 4.70,9 5.746,0 
2- ithalat -· 2.086 - 3. 778 - 4. 739 - 5.129 - 5.796 - 4.599 - 5.069 - 7.909 - 8.933,4 - 8.734,4 
Dış ticaret dengesi - 967 - 2.246 - 3.338 - 3.169 - 4.043 - 2.311 - 2.808 - 4.999 - 4.230,5 - 2.988,4 B- GBrUnmeyen Kalemler 
1- Dış Borç faiz Bdm. - 59 - 102 - 124 - 217 - 320 -389 - 546 - 668 - 1.193,3 7. 1.465,4 2- Turizm ve Dış Sey~ (net) - 78 + 42 46 - 27 - 64 145 186 212 277,0 261,6 3~ işçi Gelirleri 1.183 1.426 1.312 983 982 983 1.694 2.071 2.489,5 2.186,6 4- Kar Transferler! - 35 - 71 - 36 - 83 - 116 - 47 - 42 - 51 - 55,;:, - 43,0 5- Proje kre. Hizmet Bde. - 24 - 17 - 15 - 15 - 60 - 56 6- Dl~er GBrUnmeyenler 92 222 252 212 224 254 330 225 660,8 990,4 GBrUnmeyen Kalemler Deng. 1.235 1.500 1.435 854 646 890 1.622 1. 789 2.178,2 1.930,2 C- Enfr. ve Off-shore 18 27 23 15 12 3 Cari işlemler Dengesi 484 - 714 - 1.880 _2. 301 - 3.385 - 1.418 - 1.186 - 3.210 - 2.052,3 - 1.058,2 

ıı- SERMAYE HAREKETLERİ 

1- Dış Borç Ödemeler! - 72 - 126 - 118 - 119 - 214 - 256 - 485 - 576 - 551,0 - 851,6 2- Özel-yabancı Sermaye 79 88 153 27 67 47 86 53 60,0 54,9 3- Proje kredisi 328 237 381 608 499 450 356 547 641,6 754, 1 4- Bedelsiz ithalat 50 58 98 136 103 120 123 95 69,0 49,1 5- Program kredisi 43 33 6 6 3 110 682 1.811 840,0 1.007,3 6- Di~er sermaye har. 197 710 561 - 397 - 58 - 181,4 162,0 Sermaye Hareketleri Dengesi 433 290 520 854 1.168 1.032 365 1.872 878,4 1.175,8 GENEL DENGE 917 429 1;350 1.447 - 2.217 - 386 - 821 - 1.338 - 1.174,1 - 117,6 

ı ı ı- Rezerv Hareketler! (+Azalış) - 728 354 487 - 148 - 566 - 158 ·- 111 - 333 228, 1 - 482,1 

iV- IMF'den kullanma 243 - 170 3 461 335,5 205,2 

V- Kısa ve orta vade 11 Sermaye Har • - 224 - 63 939 1.895 2.284 599 597 155 - 250,6 63,0 

VI- Net Hata ve Noksan 35 138. - 309 - 448 - 633 - 225 332 1.366 - 661; 1 96,3 

KAYNAK: TTSOTOTB8, iktisadi Rapor 1983, s. 217. 
DPT, Beşinci BYKP, s. 21. 
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4'. 3 • DIŞ BORÇLAR 

Dışkaynak gereti iki nedenden kaynaklannat

tac1ır~ Eun1arc}an biri, ulusE:ıl eJronomi~e heJ.irli bir kalkınrıa hı

zının sağlana1:ı ilr.-,e si bakır.undan, bunun için gerekli iç tasarruf

la:r-ın yetersi zlitini gi derr.ıek, öteki de "Ödemeler Denr·esi "ndeki 

açı~ı kapat~aktır. Bizde her iki neden de eeçerl i dir. 

Beşer yıllı}: Zalkınrıa ?lanl;; · ·· ır.nzın finansr.:a!!ında sürekli 

ola!'2)' d1 ş }:aynaklara eerck sinr.ıe duyulmuştur. Her BYKP 1 ında ô.ı ş.:.. 

kaynak oranı farklı olrruş, öng~rillen kalkınna hızı da bu ~ayna

ğın saclanıp Eağlana~2~asına göre farY.11 Olnuştur. Örnefin 1984' 

te yatırır.ılBrın tople.m "GSl»:H içinde oranı % 18.9, bunun ~a 'f 2.3'l! 

dı şY.ay!:aY:lı ol;:uş, 1989 1 öa y2.ni reşinci BY-J{P' ın sontmöa ise , ·yabancı · 

kaynak oranının toplam kaynaklar içinde % l.4'e düşürülmesi ön

görülmUştür,ı). 

l) Prof. Dr. N. Kuyucuklu, Op. Cit., s.364. 
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1980 yılınde da dövizle ödenecek toplam dış borç rnikta.rı, 

yine kullanılan ve kullanılmayan olarak, .14.683.7 milyon dolar, 

faizleriyle birlikte 20.889.2 milyon dolar, sadece kullanılan 

v~ bunun payına dtişen faizle birlikte 14 milyar dolar dolayın

dadır. Yani dövizle ödenecek dış borçlar, kullanılan ve faiz 

toplamı olarak giderek btiyfü~ıektedir. 

Tablo 42 
a.><WiZ.LE OPESECEE Dış llOltÇLA..'llt 

()0.9.JHO Danımu 
CMibon Dolı.r) 

4. Jlorrlıılan Gön Toplam 
a) Dtvlo: fiil: Tofl..aı 

- vnıtl B"ıçr 
- Kaım; B~ıçe 

- J>arı,lı!: ıı...t..ı.i1 
ed..lc"°l borçlar 

b) l:lu:\< D:ıı M:ıu 

9.Ut,4 
~.28f,j 

~.110,9 

423,6 

1.754,3 

SU.ıori: Top. 3.779,3 
- T C Mcrl.tı l!aD!.:..>ı 3 016.• 
- Dt•lct \'it::ıın B>.ıJ...ı..sı 42,9 

- i.iı...,,di D<'itı Tr:ıtU.ülitri 719,l 
- M..lıııllı J.!;,.alcr 0,9 

c) Öıı:l Scl:or T vr-1:..:nı 76$,i 
- S:::..: h4!l:::.m;, B&nl.a.51 U<,S 
- r.r.ti. Dtn:.: Çclı.L Falı. 32,9 
- P<irı:.::ı 546,4 

d) J;c,~!ıd< Ti:..."1 Be>rç!a.r 5,S 
B. A.b~ &iırt Toplam 9.Ut,4 

•J l'~ı~-ıı...-.;t.ı; 

4.844,3 
. 2.9J!,7 

1.316,4 
309,4 

1.289,ll 

Ul~,9 

36~.o 

ı t•~.o 
1,9 

.. ~~.7 
14~.7 

4.U4,3 

l:~ Tq.kJ:ıı.ı Ul~,4 U92,2 
- P.ı.!ıyı 1':..tıU.• CT.EkDJ l.Cı!.7,1 1.114,4 
- l'l~~...:a.s. ~a 

1ı::ı.ıi oo . .o.ı lll0.2 o,, 
,a..,-.:;-• lı.Ur, foı:ıc (E.RF) 135,3 1 Jl,4 
Amıp> Ya:.ıruı: tııo.r.l.a1i (Ell!ı 450,4 30!,2 
Uiu.'liJ~Alı t~a.t. 

KU!'lm;U (Jt-Cı 96,4 4,5 
uPE.C \'t Su Kal. ~ııu 55.3 

tı) )'ıta.c<ı tıuHı:ntılcr 
Toplı.au 3.!104,I J .4~~.6 

- ABD 
- Almt.ıı)'& 

- J.::;sıJıcrt 

- frı.nsa 
- Ptdcİi 

cı ,.,,.Nr• s,.,buı ,....,,. Piıuu. 

dı Yabuı" hrıı:ı:.1"1 (Tıc KırJ;ı 

1.215,1 
l.JOf,9 

246,5 
256.0 

l .t1i,O 
l{ltıJ.4 

220.5 
631,6 
lt-1,9 
30!.1 
140,S 
20~.7 

(3) 

Toplam 

U.U3,7 
8.204,S 
4 427,3 

i3l,0 

3.044,l 

,,29~,2 

3.3E!,4 
42,9 

u~u 

2.8 
ı 11~.s 

3l0.2 
32,9 

Sll,4 

'·' 14.683,7 

Faiz 
lı:ıtıı.n 

6.205,5 
3.3]9,7 
l.7iti,3' 

245,0 

1.303,4 

2.Sv@,'i 
1.ill,S 

3,9 
7U,l 

tı,2 

3'i,O 
Hl,0 

0,7 
20,,3 

o.ı 
,,2<>5.S 

3.531,6 2114,8 
ı ııu u~.ı 

190,6 30,!ı 

1''·' ı ıo,ı> 
75!,6 no,2 

100,9 2$,4 
55,3 19,9 

!1464,9 1.671.0 

i eı::ıt,l 

1 .i~O., 
•CI• 4 
~fi,) 

'·' ı;,s 
3 207.1 

Hl,8 

"'"·' 1~2.a 
1~4,3 

··~.C> 
1.66~.8 

ıö:.r: )-.~..,_,, Sc:ı:•ı• 1'.:._ı _~_n_.o __ ı _H_f_.<• __ ı_s_,~_., __ ,_,_2.• 
e) Kt-:>.>C>:.Gc Tıc Bor;;W-ı 5.~ 5,5 0,1 

Kay~ek: N.Kuyuc~klu, o~. cit., s,3F7. 
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Bizim için dış kaynak sağlama sorunu, daha öncede önemli 

olduğu halde, özellikle 1970'lerin ilk yarısında -petrol buna

lımının da ortaya çıkmasıyla çok önemli olmuştur; Böylece dış 

borçlar bizde 1970 ve özellikle 1976'dan sonra birden hızlan

mıştır; Burada kısa s'lireli dış borçlar da birden yükselmiş

tir (1). 

43.1. Dövizle Ödenecek Dış Borçlar 

1978'de uzun ve kısa süreli dış borçların sağlanan 

kredi toplamı olarak 19.125, kullanılan kredi toplamı olarak 

_da 14.086 (yani 14 milyar dolar) rniıyon dolar olduğu belir

tilmektedir. Bunlar içinde kısa sureli dış borçların payı top

lam dış borçlar içinde % 40, kullanılan içinde de % 43'tür. 

Kısa süreli dış borçlar arasında, Ulkelerarası kısa süreli 

sermaye hareketlerinden olan ve o yıllar için ülkemizde epey 

ün yapmış olan "Dövize Çevrilebilir Mevduat" hesapları önemli 

bir yer tutmuş, 1978'de bunların toplamı 2.79 milyon dolar ol

muştur. Böylece uzun vadeli olarak 1978'de (dokuz _ aylık) dış 

borçlar toplamı 4.979.7 milyon dolar olduğuna işaret edilmek

tedir. 1979'da dövizle ödenecek dış borçlar bir öneki yıla gö

re 4.040.6 milyon dolar artarak 8.861.7 milyon dolara yüksel

miş, ayrıca 3.675.6 milyon dolar kullanılmamış kredi ve bunla

rın her ikisinin de toplam faiz miktar,ının 5. 314. 7 milyon dolar 

olduğu belirtilmiştir. Yani bu durumda sözü edilen yılda top

lam dış borç miktarı, kullanılan, kullanılmayan ve hepsinin 

faizi olarak 17.852.0 sadece kullanılan ve faiz toplamı ola

rak (kullanılan payına düşen) 12.591.7 milyon dolar dolayın

da, faiz hariç, sadece kullanılan ve )rullanılmayan olarak 

12.537.3 milyon dolar olmaktadır. 
i) Prof. nr. N. Kuyucükiu, op. Cit., s.364. 



99 

Bu verilere göre, faizler dikkate alınmadığı taktirde 

1980'de 14.68 milyar dolarlık dövizle ödenecek dış borcun 

8.2 milyar doları devlet bütçesinden ödenecektir. 5.3 mil

yar doları da yine kamu kurumları, fakat bütçe dışında ödene

cektir. Geri kalan 1.17 milyar dolarlık toplamda özel kesime 

ai ttir(1). 

43.2. Türk Lirasıyla Ödenecek Dış Borçlar 

Türk Lirasıyla ödenecek dış borçların, " ABD hüküme-

tince verilen ikraz fonu, Marshall yardımı ve tarım maddelerin

den" doğduğu belirtilmektedir. Bu tij.r borçların da faiziyle 

birlikte, yine 1980'deki 11.4 milyar TL olduğu belirtilmek

tedir (2)~ 

Tablo 43 

Türk Li"rası İle Ödenecek Dış Eorçlar 
(30.9.1sso Durunu) 

~orçlulara göre Toplan 
a)nevlet ~~tç~si ~oplanı 

-Genel blitçe (x) 

Borç Kredi Mik. 
Miktarı Kullanılmayan 

9.049.9 
4.575.9 
4.575.9 

b ):tı.ütçe :Jışı }~ar.rn Sek~örü 28'?. 8 
-Devlet Yatırım Bank. 287.B 

c)Özel Sekt~r Tarlanı 4.186.2 
-Eretli ~e :ir Ç.Fab. 4.186.2 

(H!LYON TL.) 

Toplam Faiz Tutarı 

9.049.9 
4,575.9 
4.57.5.9 
. 287. 8 

287 .8 

4.186.2 
4.186.2 

2.426.6 
1.572.l 
1.572.l 

71.9 
71.9 

782.6 
782.6 

-x·---,.- ··ı · ile il-i,i oıa~~·aY: }·A.:r~ılı bu krediC.en ( ) ~arım r.reaı erı . . t:. ... : . - .. t~ h · ı olunacak 
far:aıa· an resr:i ve ezel kur-1.mJ.~r~~n ' a sı -
r.ebl?.C; Ger.el !:'Jt~·e rar~arıına da.hıl:ıır. 

Kaynak: Prof. Dr. Nazif Kuyucuklu, TU:rkiye İktis~dı, C.l, 
İstanbul, 1983, s.369. 

2
1) Prof. Dr. N. Kuyucuklu, Op. Cit., s.364-368. 

) Ibid., s.368. 
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V- TfiRKİYE EKONOMİSİNİN GENEL GELİŞME DURUMU 

Türkiye ekonomisi 1970'li yılların sonuna doğru ağır bu

nalım çöküntüsü içine girmişti. Bunalımı karakterize eden iki a

na çizgiden ilki; büyüme hızının tamamen durma noktasına gelmesi, 

ikincisi; enflasyon hızının, benzeri savaş yıllarında dahi izlen

meyen bir düzeye çıkmış olmasıdır. 

Planlı dönem boyunca ilk defa 1979 yılında GSMH bir göstere

memiş ve kişi başına milli gelir bir gerileme kaydetmiştir. Fi

yatlar ortalaması 1979 yılında bir kata yakın şekilde yüksel

miştir toplam talep düzeyinin aşırı yükselişler kaydetmesine kar

şılık üretim, yatırım, tasarruf, ihracat ve ithalat düzeyleri hız

la düşerek sağlıksız bir ekononminin bütün belirtilerini. ver

miştir. Hızlı nüfus artışı her y~l yeni iş alanları açmayı gerek

tirirkenbu dönemde ( 1970'li yılların sonunda) üretim ve yatırım 

faaliyetlerinin daralması bu sorunu daha da tehlikeli boyutla-

ra getirmiştir (1). 

1980 yılından beri Türkiye'de ekonomiye yeni bir anlayışla 

yön verilmektedir. Yeni İktisat politikasının temel amacı re

kabete dayalı serbest piyasa ekonomisine giderek işlerlik kazan

dırmak ve kaynak dağılımında fiyat mekanizmasına ağırlık ver

m·ektir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen po

litikalar uygulamaya konulmuştur (2). 

- Dev~etin ekonomik faaliyetlere doğrudan müdahalesinin nisbi 

olarak azaltılması, 

- Sabit kur sisteminin terk edilip, kambiyo piyasasındaki 

arz-talep şartlarını gözönüne alan esnek ve gerçekçi kur 

2
1) Tlirkiye TSDTÖ ve TBB, Iktisadt Rapor 1986, s.1-3. 

) Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1985, s.ı. 



101 

politikasının uygulanması, 

İthal ik&nesine dayalı sanayileşme politikası yerine~ eko

nominin dışa açılmasının esas alınması ve buna uygun ya

pısal değişimin sağlanmasına çalışılması, 

- Para ve sermaye piyasalarının durumunu gözönüne alan gerçek

çi bir faiz politikası uygulamak. 

Ülkemiz 1978 ve 1984 ara geçiş yılları dışında başlayan Beş 

yıllık Kalkınma Planının dördüncüsünü ve 1984 yılı geçiş prog

ramını bitirerek Beşinci BYKP'nın ikinci yılı olan 1986 yılına 

girmiş bulunmaktadır. Türkiye ekonomisinin makro düzeyde, bu plan

lı dönemlerde gösterdiği gelişme ve değişmeleri şöyle özetlemek 

mümkün. 

5.1. MİLLİ GELİR 

51.1. Büyüme Hızı 

Tablo 41 kalkınma planları d5nemlerinde başlıca 

sektörlerde ve GSMH'da öngörülen büyümeleri ve gerçekleşmele

ri göstermektedir. 

Tablo ,·44 

Kalkınma Planları Dönemlerinde Sektörlerde Kalkınma Hızları(% 

SEKTÖRLER I.:Blan II.Plan III.Plan 1978 IV.Plan 1984 

TARIM 
Program hedefi 4.2 4.1 4.6 4.1 5.3 3.5 
Gerçekleşme 3.1 3.5 3.5 2.4 2.2 3.7 
SANAYİ 

Program hedefi 12.3 12.0 11.2 a.o 9.9 6.6 
Gerçekleşme lo.s 7.8 9.8 3.7 1.2 9.3 
HİZMETLER 

Gerçekleşme 7.3 7.9 7.9 4.1 2.6 5.2 
GSY!H 
Gerçekleşme 6.4 6.8 7.3 3.6 2.3 5.8 

artış; 
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GSMH 

Program hedfi 7.0 1.0 7.9 6.1 a.o 5.0 
Gerçekleşme 6.6 7.1 6.5 3.0 2.1 5.9 

Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1985, s .o-. 

Görüldilğü ilzere Birinci BYKP'ı döneminde ortalama yıllık 

% 7.0 oranında öngörülen büyüme hızı% 6.6, İkinci BYKP'ı döne · 

minde % 7.0 olarak öngörülen büyüme hızı % 7.1 , tlçüncü BYKP'ı 

döneminde % 7.9 oranıda öngörülen büyüme hızı % 6.5 ve nihayet 

Dördüncü BYKP'ı döneminde % 8.0 olarak öngörillen bUyiime hızı 

% 2.1 oranlarında gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu arada, çeşitli 

politik ve ekonomik nedenlerle beş yıllık planlar içine dahil 

edilmeyen 1978 ve 1984 ara geçiş yıllarında ise sırasıyla % 6.1 

ve % 5.0'lık öngörülen büyüme hızlarına karşılık gerçekleşmeler 

sırasıylı % 3.0 ve % 5.9 olarak gerçekleşmiştir. İlk üç plan 

döneminde ekonomideki gelişmeleri hemen hemen plan hedeflerine 

yaklaştığı halde Dördüncü BYKP'ı döneminde gerçekleşme, plan he

deflerinin çok gerisinde kalmıştır. 

Sektörler itibariyle plan dönemlerindeki gelişmelerde bazı 

farklılıklar, gözlenmektedir. Tarım sektörü genellikle ilk üç plan 

döneminde de belirlenen üretim hedeflerine ulaşamamış ancak, be

lirlenen hedeflerin· _de çok al tına düşmemiştir. Buna kırşılık 1978 

yılı ve Dördüncü BYKP'ı döneminde ise hedefin hayli altında ger

çekleşmiştir. 1984 yılında ise tarım üretimi hedefi esasen biraz 

dilşük tutulduğundan gerçekleşeme az da olsa hedefin Uzerine çık-

mıştır. · 

Sanayi sektörUne gelince, bu sektör üretimi ilk Uç plan dö

nemlerinde iyi bir gelişme göstererek, plan hededeflerinde belir-
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lenen oranlara yaklaşık gerçekleşmeler kaydetmiştir. Esasen sanayi 

sektörü bu üç plan dönemlerinde de ekonomimizin itici gücU ola

rak benimsenmiş ve bu sektördeki gelişme ve değişmelerin dikkat

le izlenmesi hedef olarak alınmaştır. Bilindiği gibi bu dönem

lerdeki sanayileşmelere ithal ikAmesi politikası ve sanayii be

lirli ölçüde koruma politikasına ağırlık verilmiştir. Bu dönem

lerdeki sanayi politikası dışa bağımlılığı azaltan bir sınai ya

pının oluşturulması yönündedir ve genellikle tüketim malı üretim 

sanayilerinden, ara malı ve yatırım malı sanayilerine geçiş döne

mi olarakta bu dönemleri nite1emek mümki.indiir. Özellikle ara mal

ları Uretimlerinin paylarının sanayi i9inde artırılmasında ilk 

üç plan dönemlerinde azımsanmayacak mesafe alındığı görülmekte

dir. 1977 yılından sonra 1978 ara· yılını izleyen Dördüncü BYKP'ı 

döneminde özellikle sanayi sektörü üretimlerinde çok hızlı bir 

düşme gözlenmektedir. Türkiye, 12 Eylül 1980 öncesinde ekonomik 

ve siyasal istikrarsızlıkların çok arttığı bir dönem yaşamıştır. 

1973 yılından sonra dünya ekonomisinde büyük etki yapan petrol 

şokunun Turk ekonomisine etkisi, iç siyasal ve ekonomik istik

rarsızlıkların da eklenmesiyle ekonomi bir gerileme dönemine gir

miş, özellikle döviz darboğazı yüzilnden sanayimizin ihtiyaç duy

duğu hammadde, aramalı ve yatırım malı yeterince sağlanamamıştır. 

Tablo 4l'den de görilldüğU gibi 1978 yılında "/o 8.0 oranında sanayi 

üretim hedefi planlandığı halde gerçekleşme "/o 3.7 olmuş, Dördüncü 

BYKP'ında sanayi üretimi için öngörülen yıllık ortalama % 9.9'luk 

hedefin çok altında sınai üretim gerçekleşmesi sağlanmıştır, bu 

oran % 1~7'dir. 24 Ocak 1980'de " fiyat artışlarının durdurul

ması, piyasa ekonomisinin harekete geçirilerek döviz gelirle

rinin artırılması" yöniinde hedef kararlar alınmış, böylece, 1981 

yılından itibaren ekonomiyi etkileyen sanayi üretimindeki gerile-
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meler yerini büyümeye bırakmış, sanayi üretimi tekrar yükselmiş

tir; 1984 yılında sanayideki üretim artışı, plan hedefini de aşarak 

% 9.3 oranına ulaşmıştır. 1979-1983 döneminde ortalam yıllık % 2.1 

olan GSMH artışı, 1984 yılında hedeflenenin biraz üstünde gerçek

leşerek % 5.9 oranına ulaşmıştır. 

Hizmetler sektörtinde de ilk üç plan dönemlerinde gerçekleş-

me oranı yüksek olup, Birinci BYKP'ında ortalama yıllık büyüme 

hizı % 7.3, İkinci BYKP'ında % 7.9, Uçüncü BYKP'ında % 7.9 ol

muştur. 1978 ara yılı ve Dördüncü BYKP'ında diğer sektörlerde 

olduğu gibi, ortalama yıllık büyüme hızı düşük olmuştur~ Gerçekleş

meler sırasıyla % 4.1 ve % 2.6 olmuştur. 1984 yılında büyüme 

hızı yeniden artarak % 5.2 olmuştur. 

GSMH'da kalkınma hızı ilk üç plan döneminde hedefe yaklaşmış

tır. Birinci BYKP'ında öngürülen % 7.0 ortalama yıllık büyüme 

hızına karşılık gerçekleşme %6.6 olmuştur. İkinci BYKP'ında 

öngörülen hedef · % 7.0 iken gerçekleşme % 7 .ı olmuş ve hedefin 

az da olsa üzerinde gerçekleşmiştir. Uçüncü BYKP'ında hedef % 7.9, 

gerçekleşme ise % 6.5'tir. 1978 ara yılında ve Dördüncü BYKP'ında 

gerçekleşme, hedefin çok çok altındadır. Gerçekleşmeler sırası 

ile şöyledir, % ;.o ve % 2~1 • 1984 yılında ise gerçekleşme du

rumu hedefin üzerinde olup % 5.9'dur. 



105 

Tablo 45 

Gayri Safi Milli Hasıla Fiyat İndeksi 

GSMH GSMH FİYAT ARTIŞI FİYAT ART, 

ZİNCİRLEME İND. ZİNCİRLEME İND. ZİNCİRLEME İND. 1968-100 -
YILLAR (CARİ FİYATLARLA) (SABİT FİYATLA) (GSMH DEFLATÖRtl)GSMH DEF. 

1968 ıoo;o ıoo.o 100.0 ıoo.o 

1969 ııı.o ıo5.4 105~3 105.3 
1970 . 118.3 105.8 111.a 117.3 
1971 ı:;o.:; 110~2 lla.2 139.4 
1972 125.0 107.4 116.4 162.2 
1973 128.7 105.4 122.ı 198.0 
1974 137.8 207.4 . 128.3 254.2 
1975 125.4 108~0 116.1 295.4 
1976 125.l 107.7 116.ı 343.3 
1977 129.9 104.0 124.9 429.2 
1978 148.l lo:;.o 143.7 617.0 
1979 172.l 99.7 173.2 1.055.7 
1980 201.6 98.9 203.8 2.151.7 
1981 147.8 104.1 142.0 :;.052.a 
1982 133.l 104.6 127.4 3.890.2 
1983 132.2 lo:;.:; 148.0 4.979.4 
1984 158.8 105.9 150.0 7.469.1 

Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1985, s. 16. 

Türk.iye 1nin planlı döneme geçtiği 1963 yılından bugilne kadar 

uygulanan Beş Yıllık Kalkınma Planları sonuçlarının bir değer

lendirmesi yapıldığında temel bir kural olmamakla birlikte, ge

nellikle enflasyonun tırmandığı yıllarda ve dönemlerde · btiJiime 

hızının'yavaşladığı veya gerileme eğilimi gösterdiği sonucuna 

varmak mümkiindUr. Ancak, bu temel bir kural olarak benİ;msenemez. 

1963 yılından itibaren uygulanan Beş Yıllık Plan sonuçlarına 

göre, Birinci BYKP'ı döneminde,reel biiyilme · hızı 'fa 6.6, cari 
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fiyatlarla % 12.1, İkinci BYKP'ı döneminde reel büyüme % 7.1, 

cari fiyatlarla% 19.1, Üçüncü BYKP'ı döneminde reel büyüme 

% 5.5 cari fiyatlarla % 29.4, 1978 ara yılında reel büyüme % 3.0 

cari fiyatlarla % 48.l, Dördüncü BYKP'ı döneminde reel büyüme 

% 2.1, cari fiyatlarla% 57.4 ve nihayet 1984 ara yılında reel 

büyüme % 5.9, cari fiyatlarla % sa.a oranlarında gerçekleşmiştir. 

Tablo 42'de de görüldüğü gibi fiyat artışlarının yüksek dü

zeylere ulaştığı 1979 ve 1980 yıllarında büyüme hızları nega

tif olarak gerçekleşmiştir. 

Planlı dönemlerde ortalama yıllık fiyat artışlarına baktı

ğımızda, sırasıyla Birinci BYKP'ında fiyat artışı % 5.4, İkinci 

BYKP'ında % 11.2, Üçüncü BYKP'ında % 22.6, 1978 ara yılıncl.a % 43.7 

Dördüncü BYKP'ında % 54.8 ve 1984 ara yılında % 50.0 olduğu gö

rülür. Genellikle bu rakamlar fiyatların arttığı yıllarda GSMH 

da reel artışın yavaşladığını ve hatta gerilemenin olduğunu gös

terir mahiyettedir(l}. 

51.2. Gelir Dağılımı 

Seçilmiş yıllara göre, milli gelir ve çalışan nüfusun 

sektörel dağılımı tabloda gösterildiği gibidir. 

Tablo 46 

Çalışan Nüfusun ve Yurtiçi Gelirin Sektörel Dağılımı (%) 

( 1968 faktör fiyatları ile) 

. ÇALIŞAN NtlFUS YURTİÇİ GELİR 

YILLAR TARIM SANAYİ HİZMETLER TARIM SANAYİ HİZMETLER 

1962 77.0 7.9 15.l 38.4 15.7 45.9 

1967 72.2 9.2 18.6 32.5 19.0 48.5 

1972 66.9 ıo.1 22.4 27.0 20.9 51.3 
1) Ttirkiye TSDTO ve TBB, İktisad! Rapor 1985, s.15 
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1977 58.l 12.6 25.6 23.2 23.7 53.1 

1983 60.67 12.77 25.31 22.5 23.3 54.2 

1984 59.98 12.50 25.78 22.1 24.1 53.8 

Kaynak: Prof. Dr. Yakup Kepenek, Türkiye Ekonomisi, Ankara,1984, 

s.420. 

Türkiye TSDTO ve TBB, İktisad! Rapor 1985, s.15 

Planlı dönemin başında çalışan nüfusun % 77'sini içeren tarım 

sektörünün milli gelire katkısı % 38.4 dolayındaydı. Aynı yillar

da sanayi sektörü çalışan nüfusun % 7.4'ü ile milli gelirin 

% 15.?'sini, hizmetler sektörü de çalışan nüfusun% 15'i ile milli 

gelirin yaklaşık % 46'sını yaratmaktaydı. Bu durumda, sanayide ça

lışan nüfus kendisinin iki katı, hizmetlerde kendisinde çalışan 

nüfusun üç katı dolayında gelir payı elde etmektedirler. 

Planlı dönemde, çalışan nüfus oranı tarım sektöründe azalma, 

diğer iki sektörde de artma eğilimi gösterdi. Tarım sektöründe 

çalışan nüfus oranı ilk dört plan döneminde % 77'den % 60.67'ye 

düşmüş, gelir payı % 38.4'ten % 22.5'e inmiştir. Bu durum-

da gelirdeki azalma nüfus oranından daha fazla olmuştur. 

51.3. Aileler Arası Gelir Dağılımı 

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de gelir dağılı

mında büyük bir eşitsizlik olduğu göze çarpmaktadır. 

Tablo 47 

Toplam Gelirden Alınan Paylar (%) 

AİLELER 1263 1268 1973 

En az gelirli % 20 4.5 3.0 3.5 

Bunu izleyen % 20 8.5 1.0 a.o 



Bunu izleyen 

" il 

% 26 

% 20 

En çok gelirli % 20 
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ıı.s .. 
18.5 

57.0 

lo.o 
20.0 

60.0 

12.5 

19.5 

56.5 

Kaynak: Prof. Dr. Kubil~y Baysal, TUrkiye Ekonomisi, Birinci Kitap, 

İstanbul, 1984, s.225. 

Gelir dağılımıri1'Birinci BYKP' ı dönemi sonunda daha eşitsiz 

duruma geldiği ve İkinci BYKP'ı döneminde nisbt bir dUzelme gös-

terdiği sonucuna varılabilir. 

Şekil 1 

Yıllara Göre Gelir Dağılımı 

-Lorenz Eğ!ileri-

Gdlr YUıdtsi 
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Alle 
Yuıdea1 

Kaynakt Prof. Dr. Yaktıp Kepenek, Türkiye Ekonomisi, Ankara, 1984, 

s.430. 
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51.4. Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla 

Türkiye'de zaman zaman yapılan aile bütçeleri anket

leri ile gelir grupları ve harcama kalıpları sağlanmaya çalışıl

makta isede bu anketlerden elde edilen sonuçlar halen ülkemizin 

gelir dağılımı bilgilerini ve gelir gruplarına göre harcama ka

lıplarını belirli dönemlerde bunların değişimini gösterecek ve 

hayat standardı hakkında bilgi sağlayacak dilzenli ve güvenilir 

nitelikte. olmaktan uzaktır. Genellikle bütün dünya ülkelerinde 

kişi başına düşen GSMH makro düzeyde ülke fertlerinin gelirlerinin 

ortalama olarak artıp artmadığını, genel olarak hayat standartla

rında gelişme olup olmadığını belirleyen önemli bir gösterge ola

rak kulanılmakatadır. 

Tablo 41'de 1968 - 1983 döneminde kişi başına düşen GSMH ve 

indeksleri gösterilmektedir. Tablodan da anlaşıldığı gibi, 

Birinci BYKP'ı döneminde sabit fiyatlarla nüfus başına düşen 

GSMH'da ortalama yıllık % 4.0, İkinci BYKP'ı döneminde % 4.4, 

Üçüncü BYKP'ı döneminde % 3.9, 1978 ara yılında % 0.9, Dördüncü 

B~IP'ı döneminde % O.l ve nihayet 1984 ara yılında % 3.8 oranla

rında artışlar sağlandığı görülür. 

1977 yılından sonra kişi başına ortalama yıllık gelir artı

şında gerileme başlamış ve Dördüncü BYKP'ı döneminde ortalama yıl

lık reel gelir artışı beş yıl süreyle hiç artmamıştır. Bu dönemde 

kişi başına GSMH olarak planlı dönemlerin en düşük değerini teş

kil etmiş~ir. Bunun da kısaca anlamı, bu dönemde ekonomimizin ya

rattığı gelir çok az artmış ve ülke sakinlerinin ortalama harca

nabilir gelirlerinde büyüme görülmemiştir. Buna karşılık 1984 

ara yılında kişi başına GSMH da reel olarak % 3.8 oranında bir 

artış kaydedilmiştir. 
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Tablo 4$ 

Kişi Başına Düşen Gayri Safi Milli Hasıla ve İndeksleri 
CARİ SABİT 

FİYATLARLA FİYATLARLA 

CARİ SABİT KİŞİ KİŞİ 

YIL FİYATLARLA FİYATLARLA BAŞINA :BAŞINA 

ORTASI KİŞİ KİŞİ GSMH GSMH 

NÜFUS BAŞINA BAŞINA ZİNCİRLEME ZİNCİRLEME 

YILLAR (BİN) GSMH (TL.) GSMH (TL.) İNDEKS! İNDEKSİ 

1984 48 262 279 997 5 089 155.5 103.8 
1967 loo.o loo.o 
1968 33 585 3 350 3 350 ıos.ı 104.1 
1969 34 442 3 626 3 443 108.2 102.8 
1970 35 321 4 184 3 551 115.4 103.l 
1971 36 215 5 138 3 716 127.1 107.5 
1972 37 132 6 485 3 999 121.9 104.8 
1973 38 073 8 138 4 109 125.5 102.8 
1974 39 037 10 941 4 304 134.4 104.7 
1975 40 078 13 368 4 526 122.2 105.2 
1976 40 915 16 376 4 774 122.5 105.5 
1977 41 768 20 870 4 861 127.2 101.8 
1978 42 640 30 322 4 903 145.6 100.9 
1979 43 530 51 127 4 786 168.6 97.6 
1980 44 438 99 805 4 644 195.2 97.0 
1981 45 366 144 460 4 732 1~4.7 101.9 
1982 46 312 188 613 4 848 130.6 102.4 
1983 47 279 244 276 4 904 129.5 101.6 
1984 48 262 379 997 5 089 155.5 103.a 

Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1985, s.17. 

51.5.·Kişi Başına Tüketim Harcamaları 

Bir ülken\n tüketim harca~alarının gelişme ve değişme

leri, o Ulke sakinlerinin hayat standartlarında meydana gelen iyi

leşme ve değişmelerin ölçülmesinde önemli bir göstergedir. Özellik~ 

le ülke katma değerinin tüketime giden oranı yüksek old~ğu tak-
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dirde yatırımlara giden pay azalacaktır. Eu da ekonoainin büyüme

sine ayrılan kaynakların daralması anlamına gelmektedir. Ancak 

payın büyüklüğünün, kişi başına düşen GSMH'ya bağlı olduğunu u

nutmamak gerekir. Ayrıca tüketimin hangi çeşit mallara yöneldi

ğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu hayat standardı 

hakkında daha gerçekçi bilgi edinilmesi mümkün olur. 

Tablo 49 

Kişi Başına Tüketim Harcamaları 
CARİ FİYATLARLA(TL) 1968 FİYATLARIYLA, TL. 
TOPLAM ÖZEL KAMU TOPLAM ÖZEL KAMU 

YILLAR TÜKETİM TtlKETİM TtlKETİMİ TtlKETİM TtlKET!M TtlKETİMİ 

1962 
1967 
1972 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1 979 
2 557 
5 297 

1 552 
2 192 
4 546 

16 861 14 018 
24 460 22 707 
38 764 32 010 
78 948 66 704 

114 703 99 326 
154 057 133 773 
202 739 178 049 
301 620 269 110 

227 
365 
751 

2 843 
3 753 
6 754 

12 244 
15 377 
20 284 
24 690 
32 510 

2 352 
2 567 
3 268 
3 934 
4 302 
3 635 

3 638 
3 757 
3 963 
4 087 
4 153 

2 052 

2 278 
2 805 
3 270 
3 692 
3 002 

3 074 
3 254 
3 441 

, 3 589 

3 705 

Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBE, İktisadt Rapor 1985, s.22. 

;oo 
379 
463 
664 
610 

633 
564 
504 
522 
498 
448 

İkinci BYKP'ı döneminde toplam kaynaklar- içinde % 80.B ora

nında bir paya sahip olan tüketim harcamaları:- , UçUncü EYKP'ı 

d~neminde % 78.9,197B ~de_~,79.~1979'da % 75.1, 1980'de % 75.2, 

198l'de % 77.1, 1982'de % ao.ı, 1983'de % 80.3 ve 1984'de % 80.6 

oranlarında gerçekleşmiştir (1). 

Kişi başına düşen cari ve sabit fiyatlarla tüketim harcama

ları, kamu ve özel ayrımı itibariyle, Birinci, İkinci, UçUncti BYXP' 

larının bitiş yıllarına göre 1978-1984 dönemiit;in ise yıllar iti

l) Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1985, s.21. 
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bariyle cari fiyatlarla ve 1968 fiyatları ile kişi başına tü

ketim harcamaları tablo 5C.'de verilmiştir. 

Birinci ve İkinci BYKP'ları dönemlerinde kişi başına düşen 

kamu ve özel tilketim harcamaları büyüme hızlarında, sabit fiyat

larla, büyük bir farklılık görillmamesine karşıflak, Uçüncil BYKP'ı 

döneminde özel tüketim harcamalarında da hızlı bir büyüme gözlen

mektedir. 1978 yılından itibaren ekonomide görültlleye başlanan 

resesyon nedeniyle, GSMH'da gerileme görülmüştür, bu gerileme 

önemli ölçüde ttiketim harcamalarını da etkilemiştir. Özellikle 

1979 yılında kişi başına düşen reel tüketim harcamalarında yüzde 

- 15.7 oranı gibi yüksek düzeyde bir gerileme görülmüştür. GSMH' 

daki büyümelere orantılı olarak kişi başına tüketim harcamaları 

da artmıştır. 1983 ve 184 yıllarında Tablo 47'de de görüldüğü 

gibi tüketim harcamalarında reel olarak sırasiyle % 3.1 ve % 1.6 

artışlar olmuştur. Ancak nüfus başına reel kamu tüketiminde 1983' 

te % -4.6 1984'de % -10.0 oranlarında gerilemeler kaydedilmiştir. 

Özel tüketimde ise reel olarak 1983 1 de % 4.3 ve 1984'de % 3b2 o-

ranlarında artışlar olduğu gözlenmektedir. 

Tablo 5r0 

Kişi Başina Tüketim Harcamaları (1968 Fiyatlarıyla, % Artışlar) 
YILLAR TOPLAM TÜKETİM ÖZEL TÜKETİM KAMU TÜKETİMİ 

1962 2.6 2.2 5.3 
1967 4.4 4.6 4.4 
1972 4.1 3.3 a.6 
1977 9.3 12.9 s.ı 

1978 9.3 12.9 - 8.2 
1979 -15.5 -ıa.1 - 3.8 
1980 o.a 2.5 -10.2 
1981 3.3 5.9 -ıo.6 

1982 5.5 5.7 3.6 
1983 3.1 4.3 - 4.6 
1984 1.6 3.2 -ıo.o 

... , 11 ve 1 t'ITti ... ~ . ... -: ı s ?? 
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5.2. EKONOMİNİN YAPISINDAKİ DE~İŞİM 

1963 yıl~ndan itibaren planlı kalkınma dönemlerine gi

rilmesiyle birlikte, ekonominin yapısında değişme öngörUlmUş, ha

zırlanan beşer yıllık planlarda ve beş yıllık planlara bağlı ola

rak uygulamaya konulan yıllık programlarda, bu yapı değişiklikle

ri sanayileşme yönünde belirlenmiştir. 24 Ocak 1980 tarihinde ge

tirilen ekonomik 'İstikrar Tedbirleri"nde de bu yapı değişikliği 

aynen muhafaza edilmiştir. Beşinci BYKP'ında da hedef olarak 

"ülkemizde sanayileşme gerek planlı dönem öncesinde gerekse planlı 

dönemde kalkınmanın temel unsuru olarak kabul edilmiş ve bu sektöre 

ağırlık verilmiştir"demekle, Beşinci BYKP'ında da sanayi ekono-

mik kalkınmanın temel unsuru olarak kabul edilmiştir (1). 

Tablo 51 

Planlı Dönemde Sektörlerin GSYİH İçindeki Paylarındaki 

Gelişmeler (%) 

I.Plan II.Plan III.Plan 1978 IV.Plan 1984 

SEKTÖRLER Ort·. Ort. Ort. Yılı' Ort. Yılı 

Tarım 35.0 29.5 24.1 22.8 23.4 22.·l 

Sanayi 17.5 20.9 22.7 24.l 22.6 24.1 

Hizmetler 47.5 49.6 53.2 53.1 54.0 53.8 

GSYİH loo.o ıoo.o ıoo.o loo.o loo.o ıoo.o 

Kaynak: Türkiye TSDTO ve !IIBB, İktisadi Rapor 1985, s.14 

Birinci BYKP'ı döneminde tarım sektörünün payı '{o 35 iken 

İkinci, tlçüncU ve DördüncU BYKP'ları dönemlerinde giderek aza

larak 1984 yılı sonunda % 22.l'e düşmüştür. Buna karşılık sanayi 
1) Türkiye TSTITö ve TBB, Iktisadt Rapor 1985, s.13. 
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ve hizmetler sektörünün payı Birinci BYKP'ı döneminde, sırasıyla 

% 17.5 ve% 47.5 iken, bu sektörler İkinci, Üçüncil ve DördüncU 

BYKP'ları dönemlerinde paY.larını giderek artırmışlar ve 1984 

yılında sırasıyla % 24.1 ve % 53.8'e yükselmişlerdir. 

52.1. Sektörlere Göre Sabit Sermaye Yatırımları 

Genellikle ekonomik analiz ve araştırmalarda, araştı

rıcılar sektörel bazdaki bilgilere dayanarak değerlendirmeler 

yapmayı tercih etmektedirler. Çünkü, ekonomik durum hakkında gü

venilir ve ayrıntılı sonuçlara ancak bu ayırımda varılabilmektedir. 

Özellikle sektörlerdeki gelişmeler arasındaki ilişkilerin tesbit 

ve analizleri, ekonomik kararlarda etken rol oynar. Öte yandan 

sabit sermaye yatırımlarının kamu ve özel kesim itibariyle dağı

lımı, hangi tür yatırımların kamu, hangilerinin özel kesimce ağır

lıklı yapıldığını ortaya koyması yönünden önem taşımaktadır. 

Tablo 52 

Sabit Sermaye Yatırımlarının Sektörlere 
BİRİNCİ İKİNCİ ÜÇÜNCÜ 

SEKTÖRLER 
Tarım 

Madencilik 
İmalat 

Enerji 
Ulaştırma 

Turizm 
Konut 
Eğitim 

Saf;lık 

Diğer Hizm. 
Kalkınma fonu 

PLAN PLAN PLAN 1978 
DÖNEMİ DÖNEMİ DÖNEMİ ARA YILI 

13.04 ıı.ıo 11.03 9.a7 
5.63 3.29 3.68 4.62 

. 20.42 
6.54 

15.57 
1.32 

22.41 
6.61 
1.76 
5.90 

26.70 
8.96 

15.98 
2.09 

20.08 
4.66 
1.55 
5.44 
0.15 

28.24 
7.38 

20.57 
ı.oo 

16.95 
3.28 

1.10 
5,97 

--

28.43 
ıo.10 

17.89 
o.63 

18.58 
2.38 

ı.12 

6.38 

Göre Dağılımı (%) 
DÖRDÜNCÜ 
PLAN 1984 
DÖNEMİ ARA YILI 

10.49 12.15 
4.60 3.96 

26.12 
12.89 
17.88 

o.63 
18.58 

2.06 
0.94 
5.90 

22.46 
14.96 
20.44 
o.65 

16.36 
1.79 
e.69 
6.54 
--

TOPLAM 100.00 100.00 ıoo.oo ıoo.oo 100.00 ıoo.oo 
Kaynak: DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ank.,1979,s.170-173 

Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadİ Rapor 1983, 1985 
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Toplam sabit sermaye yatırımları içinde en yüksek payı alan 

sektörler; tarım, imalat, ulaştırma, konut ve enerjidir. Konut ve 

imalat sektörleri ise bunların içinde en yüksek pay alan sektörler

dir. 

Birinci BYKP'ında % 13.84'lük bir paya sahip olan tarım sek

törü bu payını- koruyamamış, İkinci BYKP'ında ortalama yıllık 

% 11.10, Üçüncü BYKP'ında % 11.83 ve Dördüncü BYKP'ında da 

% 10.49'a düşmüştür. 1978 ve 1984 ara yıllarındaki payı ise sıra

sıyla % 9.87 ve % 12.15 olmuştur. 

Madencilik sektörü Birinci BYKP'ında % 5.63'lük bir paya sahip

ken, bu payını daha sonraki dönemlerde koruyamayıp, İkinci BYKP' 

ında % 3.29, Üçüncü BYKP'ında % 3.68 '• 1978 ara yılında·% 4.62, 

Dördüncil BYKP'ında % 4.60 ve 1984 ara yılında % 3.96'lık paylara 

düşmüştür. 

En yüksek paya sahip olan imalat sektörü İkinci ve Üçüncü BYKP' 

larında payını artırıken, daha sonraki dönemde bir düşüş olmuştur. 

Birinci BYKP'ında % 20.42, İkinci BYKP'ında % 26.70, Üçüncü BYKP' 

ında % 28.24, 1978 yılında% 28.43, Dördüncü BYKP'ında % 26.12 ve 

1984 yılında% 22.46'lık paylara sahip olmuştur. 

Enerji sektörünün payında ise fiçüncü BYKP'ı dönemi dışında, 

sürekli bir artış gözlenmektedir. Birinci BYKP'ında % 6.54 olan 

bu pay Dördüncü BYKP'ında % 12.89'a yükselmiştir. 

Ulaştırma sektörünün payları ise, Birinci BYKP'ında % 15.57, 

İkinci BYKP'ında % 15.98, Üçüncü BYKP'ında % 20.57, Dördüncil BYKP' 

ında % 17.88, 1984 yılında ise % 20.44 olarak gerçekleşmiştir. 

Turizm sektörünün ~a!~ 

ele alınacaktır. 

ilgili bölümde ayrıntılı olarak 

Konut sektörü ilk plandaki payını daha sonraki dönemlerde ko

ruyamayıp düşürmüştür. ,Birinci BYKP' ında % 22 .41 olan bu pay Dör

düncü BYKP'ında % 18.49'a, 1984 ara yılında da % 'ı6.36'ya dUş-
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Planlı dönem boyunca eğitimin payının giderek azaldığı dik

kati çekmektedir. Birinci BYKP'ında % 6.61 olan bu pay, Dördüncü 

BYKP'ında % 2.06'ya 1984 ara yılında da % l.79'a düşmüştUr. 

Sağlık da eğitim gibi bir azalma trendi izlemiş, Birinci BYKP' 

ında % 1.76 paya sahipken, bu pay Dördüncü BYKP'ında % 0.94'e 1984 

ara yılında da % 0.69'a düşmüştUr. 

Özetlemek gerekirse, planlı dönem boyunca tarım, madencilik, 

turizm, konut, eğitim ve sağlık sektörlerinin paylarında bir azal

ma olurken, imalat, enerji, ulaştırma sektörlerinde bir artış söz 

konusudur. 

Tablo 53 

Sabit Sermaye Yatırımlarının Kamu Kesimine Göre Sektörel Payı(%) 

I.PLAN II.PLAN III.PLAN 1978 IV.PLAN 1984 

SEKTÖRLER DÖNEM! DÖNEMİ DÖNEMİ YILI DÖNEMİ YILI 

Tarım 17.99 12.90 10.11 9.93 8.89 9.45 
Madencilik 7.74 4.97 6.68 8.29 8.50 7.29 
İmalat 12.47 21.95 24.00 21.99 24.26 18.19 
Enerji 11.75 15.70 14.05 19.94 25.09 29.18 
Ulaştırma 22.54 21.04 24.83 22.45 19.18 20.69 
Turizm o.69 1.29 0.87 0.76 0.49 0.46 
Konut 3.49 3.61 2.14 2.36 1.95 2.33 
Eğitim 12.15 8.59 6.22 4.55 3.89 3.37 
Sağlık 3.12 2.68 2.01 2.06 1.65 1.12 
Diğer hizm. 8.06 1.00 .• 9.09 1.10 6.12 7.92 
Kalkınma fonu 0.27 --
TOPLAM 100.00 100.00 100.00 ıoo.oo 100.00 100.00 

Kaynak: DPT, Dördüncil Beş Yıllik Kalkınma Planı • .An}: ara ,1979, 
s.170-173. 
Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadi Rapor 1983, 1985 
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Tablo 54 

Sabit Sermaye Yat.ırımlarının Özel Kesime Göre Sektörel Payı (%) 

!~PLAN II.PLAN III.PLAN 1978 IV~PLAN 1984 

SEKTÖRLER DÖNEMİ DÖNEMİ DÖNEMİ YILI DÖNEMİ YILI 

Tarım 9.06 9.07 13.62 9.81 12.09 14.85 
Madencilik 3.19 1.42 0.55 0.95 0.71 0.73 
İmalat 29.59 32.03 32.66 34.85 27.97 26.66 
Enerji 0.53 1.39 0.42 0.27 o.69 0.73 
Ulaştırma 7.53 10.30 16.12 13.34 16.59 20.19 
Turizm 2.05 2.99 1.15 0.51 0.77 o.as 
Konut 44.25 38.59 32.40 34.81 35.04 30.;5 
Eğitim 0.21 0.25 0.22 0.22 0.23 0.22 
Sağlık o.ıs 0.28 0.14 o.ıs 0.2; 0.26 
Diğer hizm. 3.41 3.68 2.72 5.06 5.68 5.16 
TOPLAM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Kaynak: DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1979, 
s.170-173. 
Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1983, 1985 

Toplam yatırımlar içinde planlı dönemin başlangıcında kamu 

kesiminin payı yüksekken daha sonraki dönemlerde giderek düşmüş, 

buna karşılık planlı dönemin başında düşük olan özel kesimin pa

yı ise girerek yükselmiştir. Böyle bir gelişme gösteren tarım 

sektörünün yüzde payları ise şöyledir: Birinci . '.BYKP' ında %17 .99 

olan kamu kesiminin payı Dördüncü BYKP'ında % 8.89'da düşmüş, özel 

kesim ise % 9.06 olan Birinci BYKP'ındaki payını Dördüncü BYKP' 

ında % 12.09'a yükseltmiştir. 

Madencilik sektörünün kamu kesimindeki payı önemli değişik

likler göstermeyip% 7.00 civarında seyrederken, özel kesimin payı 

giderek a~zalm~ştır.Birinci BYKP'ında % 3.19 iken giderek azalması 

sonucunda DördUncU BYKP'ında % 0.7l'e inmiştir. 

İmalat sektöründe ise her iki kesiı:n.da pek önemli değişiklik

ler olmamıştır. Ancak ağırlık özel kesimdedir. 
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Enerji sektörilnde ise özel kesimin payı pek önemli olmayıp 

ortalama % o.60 civarında seyrederken, kamu kesiminde bu sek

töriln payı giderek artmıştır. Birinci BYKP'ında % 11.75 olan bu 

pay Dördüncü BYKP'ı dönemindm ortalama % 25.09'a yükselmiştir. 

Ulaştırma sektöründe ise özel kesimin payı giderek artmış, 

kamu kesimin payı da giderek azalmıştır. Her iki kesim için de 

payın yüksek olduğu sektörlerden biridir ( yatırım payının). 

Konut sektöründe kamu kesiminin payı pek önemli olmayıp or

talama % 2.50 civarında olup, bu pay giderek azalan bir trend 

göstermektedir. Özel kesim için ise yatırımlar içinde en yüksek 

paya sahip olan bu sektör giderek bir azalma eğilimi göstermek

tedir. Birinci BYKP'ında % 44.25 olan pay Dördüncü BYKP'ında 

% 35.04'e, 1984 ara yılında da % 30.35'e düşmüştür. 

Eğitimin kamu kesimindeki payı giderek dilşmilştür. Özel kesim 

için ise bu sektör en az yatırım yapılan alandır. Ortalama% 0.22• 

lik bir payı vardır; 

Eğitim için söylenenler sağlık sektörü için de geçerlidir~ 

Kamu kesimi iÇin yatırım payının yüksek olduğu sektörler ta

rım, imalat, enerji, ulaştırma iken, özel kesim için önemli olan 

sektörler ise tarım, imalat, ulaştırma ve konuttur. 



İKİNCİ BÖLÜM : T U R ! Z M O L G U S U V E T tt R K İ Y E 



120 

I- TEMEL TANIMLAR - ÖZELLİKLER 

1.1. TURİZMİN TANIMI 

XIX. yUzyılda İngiliz dilinde yerleşen "tour" ke

limesi dairesi bir hareketi, bazı site ve yörelerin ziyaretini 

veya eğlence amacı ile yapılan yer değiştirme hareketlerini 

belirtmekteydi. Yine İngilizcedeki "touring" deyimi ise zevk için 

yapılan, eğitsel ve kültürel özellik gösteren seyahatlar için 

kullanılmaktadır. 

Turizm kavramının üzerinde gerek uzmanlar gerekse ilgili ku

rum ve kuruluşlar ortak -tek tip- bir tanımda anlaşamamışlardır. 

Kimisi seyahat faktörüne önem verirken, kimisi ekonomik yönüne, 

kimisi de sosyal yönüyle ağırlıklı olarak ilgilenmiştir. Bundan 

dolayı, tek turizm tanımı yapmak yerine, tarih sırasına göre, 

yapılmış tanımlara yer vermek daha iyi olacaktır. 

E. Guyer-Freuler'in 1905 yılında yaptığı tanıma g<:Sre," modern 

anlamda turizm ticaret, endüstri ve küçük sanatların gelişmesi 

ve ulaştırmanın mükelleşmesi üzerine, özellikle halkların ve 

tosyal sınıfların daha çok kaynaşmasının sonucu olarak artan din

lenme, hava değişikliği ihtiyacı ve çevre güvenliğine uyanan 

eğilim, doğadan zevk almaya dayanan yakın zamanların olayıdır",l). 

H.s. Schrattenhofen'e göre " turizm yabancıların belirli bir 

yer, bölge veya eyalete doğru, bu yerler içinde ve bu yerlerden 
1) Doç. Dr. Tunca Toskay, Türizm, İstanbul, 1978, s.17. 
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başka yerlere doğru seyahatleri ve oralarda kalmaları ile ilgi

li ve öncelikle ekonomik olan olayların bütUnüdür" (1). 

W.Hunziker'in 1941 yılında yaptığı tanıma göre 11 turizm ya

bancıların geçici veya sürekli asli kazanç sağlama faaliyeti i

çin yerleşmeye dönüşmemek koşuluyla konoklamalarından doğan i

lişkilerin ve olayların bütünüdür" (2). 

1952'de Monako Prensliği Turizm Akademisi'nin turizm tanımı 

üzerine açtığı yarışmayı kazanan M.R. Meyer'in tanımına göre 

" her insanda çeşitli derecede var olan atmosferi değiştirme is

teğinin belirmesi ve gerçekleşmesi ile tahrik edilen kişilerin 

yer değiştirme hareketleri ve bu hareketlerden doğan faaliyet

lerin bütünü·•· turizmdir ( 3). 

1953 yılında yayınlanan "Uluslararası Turizm SözlUğü"ne göre 

11 turizm, zevk amacıyla yapılan seyahatleri ifade eden bir te

rim ve bu özelliği taşıyan seyahatleri gerçekleştirmek için ya

pılan beşeri faaliyetlerin biltilnil ile turistin ihtiyaçlarını kar

şılamaya imkan veren bir endüstridir" (4). 

"Uluslararası.'Turizm Uzmanları Birliği"nin (AIEST) 195A- •teki r~ 

ki tanımına göre " turizm, yabancıların seyahat ve geçci veya 

sürekli asıl kazanç sağlama faaliyeti için yerleşmeye dönüşme-

mek koşulu ile konaklamalarından doğan ilişkilerin ve olayların 

bütünüdür" ( 5). 

T. Toskay'ın 1978 yılında yaptığı tanıma göre, " turizm in

sanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki 
oç. r. nca stanbul, 1978, s.20. 

Ibid., s.25. 
Le Monde, 1952 Ekim Sayısı 
Dictionnaire International du Tourisme, Monte-Carla, 1953, s.27. 
Doç. Dr. T. Toskay, Op. Cit., s.25. 
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olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına seyahatle

ri ve buradaki, genellikle turizm işletmelerinin mal ve hizmet

leri talep ederek, geçici konaklamalarından doğan olaylar ve i

ltşkilerin biltUnUdUr" (1) • . 
H. Olalı 'nın 1983 1.te yaptığı tanıma göre " turizm insanların 

kendi konaklama yerleri dışında sürekli olarak. yerleşm~~ek, özel

likle politik ve ticari bir amaç gUtmemek Uzere, liberal bir at

mosfer içinde iş, merak, din, sağlık, spor, istirahat, kültür ve 

enobizm gibi amaçlarla veya aile ziyareti, kongre, seminerlere 

katılmık gibi nedenlerle kişisel ya da toplu bir şekilde yaptık

ları. seyahatlardan ve gittikleri yerde 24 saati aşan veya illke

nin bir konaklama tesisinde en az bir geceleme silre ile konakla~ 

malarından ortaya çıkan iş ve ilişkileri kapsayan hizmet endilst-
·' 

risi, bi~ turizm olayı ve sosyal bir olaydır" (2)~ 

1.2. Tirn!S~İN TANIMI 

1963 yılında "Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu" 

ve "Kamu Turizm Teşekkiilleri Uluslararası Birliği" (UIOOT) Roma' 

da düzenledikleri " Uluslararası Turizm ve Seyahat Konferansı"nda 

aŞağıdaki kavramları istatistiklere esas teşkil etmek üzere ta-

nımlamışlardır. 

L. Yabancı Ziyaretçi: Bir Ulkeye gelen ve konaklama süresi 

24 saati aşan veya 24 saatten ·az olan tüm yabancı kişi-

lerdir. 

2 . .; Yabancı Turist: Süreltli konaklama yerinin bulunduğu. Ulke

den başka bir ülkeye.iş, aile ziyareti, merak, .din, kül

tiir, eğitim, spor, dinlenme, eğlence, sağlık nedenleriyle 

seyahat eden her çeşit geçici g~rev ve toplantılara . 

ı2 ) Doç. Dr. T. Toskay, Op,. Cit., s.3,. .. . , 
) Prof. Dr. Hasan Olalı, Turizm Dersleri, İzmir, 1983, s.25. 
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(bilimsel,dinsel, diplomatik, sportif) katılmak üzere gi

den, gittiği ülkede 24 saatten daha fazla sure ile kalan 

veya ülkenin bir konaklama tesisinde en az bir geceleme 

yapan kişidir. 

~ 3. Yabancı Ekskürsiyonist. : Gittiği ülkede 24 · saatten az ka

lan veya .ülkenin bir konaklama tesisinde bir geceleme yap

mayan kişidir. 

4.Transit Turist : Bir ülkede 24 saati aşsa bile ülkenin ko

naklama tesisinde geceleme yapmadan geçen kişilerdir. 

5.Turist Olmayan Yabancı : Başka bir ülke halkından olup, 
. ~ 

bir ülkeye sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak çalışmak.U-

zere gelenler ve sürekli konutunu o ülkeye nakletme sure

tiyle sürekli konutu olan ülkeden başka bir ülkeye giden 

gCSçmenlerdir. 

6.Yabancı Kurvaziyer Yolcusu : Bir ülkeye gelen ve aynı va

p~rla giden ve bütün konaklama süresince vapurda kalan 

yolculardır. 

1.3. TURİST ÜRÜNÜNtl'N TANIMI - ÖZELLİKLERİ 

13.l. Tanım 

Turizmin tanımında olduğu gibi "turist ürünü" 

tanımı· üzerinde de kesin bir anlaşmaya varılmamıştır. Konuyla 

ilgilenen uzmanlardan bir kısmı, "turist ürününün hizmet yönü 

ağır basmak üzere bir mal ve hizmetler karışımı olmasının bu 

tarife yetmeyeceğini" belirtmektedirler (1). Öncelikle bir tu

rizm pçtansiyelinin olmasının gerektiğini ve bunu da o ~lkenin 

turizm için elverişli doğal şartlarına . bağlamaktadırlar (2).Tu

rist UrünUnü tanımlama zorluğununda bu doğal fakt8rlerin toplam 

turist ürünü içinde ne ölçüde bir ağırlığının bulunduğunu belir-

1) Dr. MUnir Kutluata, Turizm Pazarlaması ve TUrk Turizminde 
Aracı Kuruluşlar, Basılmamış Doçentlik Tezi,. t.tt.,1977,s.88. 

2) Ibid. 
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lemekteki zorluktan ileri geldiği belirtilmektedir (1). 

Bütün bu tanımlama zorluklarına rağmen, yapılan tanımlardan 

bir kaçı şöyledir: 

11 Toplam turist ürünü cazibe, :faydalılık ve kolay elde edile

bilirlik faktörlerinin bir kombinezonudur" (2). 

11 Turistik ürün, turistin seyahat ve geçici konaklamasından 

doğan ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olan mal, hiz

met veya mallar ve hizmetler karışımı ya da her ikisinin birden 

karışımından oluşan tüm kapasitedir" (;). 

11 Turistik ürün sadece bir mal veya hizmet olabileceği gibi, 

çok kez ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte mal ve hizmetler 

karışımı ya da hepsinin karışımı bir "paket" şeklinde olabilir"(4). 

Görüldüğü gibi, aslında "turist ürününün" tanım zorluğu, 

standart bir tanım yapılamayışının nedeni turizm olayının öz

nesinin insan olmasından ve ilgi duyduğu, yararlandığı her şe

yin turist ürünü olabilmesinden kaynaklanmaktadır. Diğer ürünler

de olduğu gibi hazır bir ürün yoktur, ürünü turist kendisi be

lirlemektedir. Bu yüzden de turist ürününün niteliği ve niceli

ği turiste bağlı olmaktadır. 

13.2. Turist Ürününün Bileşenleri 

Toplam turist ilrününün bileşenle.ri çekicilik, yararlı

lık ve kolay elde edilebilirlik olarak belirtmiştik. Bu fak

törlere kısaca bir göz atıldığı zaman· hepsinin birbirin tamam-

1~~-~~hi.,yette olmalarının zorunlu olduğu görülecektir (5). 
r. ., s.as. 

2 Ibid. 
3 Prof. Dr. Hasan Olalı, Turizm Politikası ve Planlaması,İzmir, 

1982, s.131. 
4) Prof. Dr. Hasan Olalı ve diğerlerii Dış Tanıtım ve Turizm, 

İş Bankası yayınlarından, Ankara, 983, s.134. 
5) 1Vf ., tJ· T.R Cit 
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Turist ürününün bileşenlerini şöyle açıklayabiliriz (1). 

a. Çekicilik: Çekicilik turist ürUnünde, turistin bir yeri 

diğerine tercih etmesine neden olan husustur. Çekicilik 

faktörü bir yere turist akışını sağlar.Bu bölgesel bir 

karakter olabileceği gibi ülke çapında bir karakter de 

olabilir. Yer çekiciliğinin yanısıra olay çekiciliği de 

turistin bir yere yönelmesinde etkin olan faktörlerden 

birisidir. Ancak, olay çekiciliği geçici olmaktadır. 

b. Faydalılık: Faydalılık faktörU tek başına turis akıŞ.ına 

etki edemez. Çekicilik faktörünün tamamlayıcısıdır. Ek
l!'« 

sikliği turisti çekicilik aramaktan alıkoyar. Konaklama 

yerleri, lokantalar v.b. gibi hiz~et birimleridir fayda

lılığı sağlayanlar. 

c. Kolay elde edilebilirlik: Kolay elde edilebilirlik turist 

ürününün üçüncü bileşeni ve çekicilik faktörünün de ikin

ci tamamlayıcısıdır. Çekicilik yerine ulaşmayı içine alır. 

Kolay elde edilebilirlik yakınlığı ifade eder. Bu fiziki 

anlamda yakınlıktan çok, gidilecek yere ulaşmada. zaman 

ve maliyet açısından değerlendirilmelidir. 

13.3. Turist tlrUnilnün Özellikleri 

Turist ürilnünün özelliklerini şöylece özetleyebiliriz: 

1. Turistik ürün ulaşım, konaklama, yeme-içme, eğlence 

gibi bir çok hizmetlerin bileşimidir. 

2. Turizmde turist ürününü turistler kendileri kombine eder-

ler, bu yüzden, herkese uygun bir turist ürünü meydana getir

mek zordur (2). 

1) Dr. M. Kutluata, Op. Cit., s.89 
2) Ibid., s.91. 
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3. Turistik mallar genel olarak somut ürünler değil, soyut 

nitelikte hizmetlerdir. 

4. Turistik hizmetler makineleşmeye ve otomasyona elverişli 

olmayıp insanlar tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle de üre

timin her hangi bir safhasındaki hata tUm ürünü bozar. 

5. Turistik Urün insanlar tarafından üretildiğinden standart 

bir kaliteye ulaştırılması güç olan bir ürUndUr. 

6. Turistik ürünün kullanımında müşteri doğrudan doğruya 

ürünün üreticisi ile karşı karşıya gelir (1). 

7. Normal olarak, ürünler tüketicilerin evlerine dağıtıla

bildiği halde turist ürünü ayrı ayrı yerlerde tüketilir. 

B. Turizmde tüketiciJgenellikle,peşin ödemek zorundadır. Bu 

yüzden turizmde müşteri, çoktan ödemiş olduğu parasının tüm kar

şılığını alıp alamayacağı konusunda daima biraz şüphe içindedir(2). 

9. Turistik ürünün genellikle, sadece yararlanma olanağından 

oluşan bir kullanım değeri sözkonusudur. TUketimden geriye kalan 

memnuniyet ya da memnuniyetsizliktir. 

ıo. Turistik ürün stok edilemez. Günil gUnilne sürekli ve dilzen

li olarak satışı zorunluluğu vardır (3). 

11. Turistik ürün için ulaşım olanakları birinci derecede önem 

taşır. Ancak, bu ulaşım, tüketicileri Uretim alanlarına taşıyacak 

türde bir ulaşımdır. 

12. Turistik mal ve hizmetler yalın varlıkları ile satışa sunu

lamaz. Diğer bir deyişle, turistik Urün çevre verileri ile bir

likte düşünülmelidir. 

13. Turistik ürün bir bütündür. Turistin fizyolojik ve rasyo

nel ihtiyaçları yanında irrasyonel ihtiyaçlarını da karşılamalı-
1 l Prof. Dr. H. Olalı, Turizm politikası ••• , Op. Cit., s.133. 
2 Dr. M. Kutluata, Op. Cit., s.93. 
3 Prof. Dr. H. :lalı, Dış Tanıtım ••• , Op. Cit., s.134 
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dır. 

14. Turistik ürün, son tüketicinin emrine sunulmaya hazır bir 

üründür. Bitmemiş ya da yarı işlenmiş bir turistik üründen 

sözedilemez (1). 

15. Turist ürünü içinde yer alan birçok husus devlet hizmetleri 

veya alt yapı ile ilgili olduğundan turizm konusunda kamu 

ve ö2el kesim arasında anlayış birliği olmalıdır (2). 

16. Turistik üründen yararlanabilmek için boş zaman gereklidir~ 

1.4. TURİZM TALEBİ - ÖZELLİKLER! 

14.1. Tanım 

Turizm talebi; belirli bir piyasada, belirli bir 

fiyata, turistik mal ve hizmetleri, rasyonel veya irrasyonel 

nedenlerle, kendi konaklı3ma yeri dışında satın alma isteğinde 

bulunan, bu isteğinin gerçekleştirmeye imkAn verecek kadar satın 

alma gücüne ve boş zamana sahip insanların talebidir (3). 

Turizm talebinin gerçekleşmesine etki eden bir takım faktör

ler vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

l. Ekonomik faktörler: Ülkenin milli geliri, kişi başına dü

şen gelir miktarı, ailelere göre gelir miktarı, ödemeler dengesi 

bu faktörleri oluşturmaktadır. 

2. Politik faktörler: Yurt dışına çıkışların sınırlanıp sı-

nırlanmaması ve benzeri durumlar. 

3. Sosyal faktörler;:, Ailesel özellikler, dil güçlükleri, boş 

zaman ve·diğerler.i. 

4. Kültürel ve siyasal faktörler. 

5. Psikolojik faktörler(4). 

1 pars an sa , urizm Pazarlaması, İzmir, 1984, s.14. 
2 Op. Cit., s.93. 
3 Dr. Hasan Olalı, Turizm Pazarlaması, İzmir, 1969, s.27. 
4) Dr. Hasan Olalı, Turizm Dersleri, İzmir, 1966, s.91~94. 
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ıt.,.2. Turistik Tüketimin Özellikleri 

Turistik ürünü satın alma isteğinde olup, bu isteği 

yerine getirebilecek ödeme gücüne ve boş zamana sahip olma ola

rak tanımlayabileceğimiz turistik tüketimin özelliklerini şöylece 

özetlemek milmkündilr. 

1. Turistik tüketim otonom bir tilketimdir. İnsanları ·turistik 

hareketlere katılmaya yönlerinden ve birb.irinden farklı olan mo

tifler, temelde, insanların bulundultları ortamdan uzaklaşma is

teği ya da itici ve uyarıcı gUçlerdir. 

2. Turistik tüketim lüks ve kültilrel nitelikteki mal ve hiz

metlere olan talep ile sürekli rekabet içindedir. 

3. Turistik tüketim, gittikçe doğaya, uzak mesa~elere yönelen 

bir tüketim şekli olarak dikkati çelanektedir. 

4. Turistik tüketim zaman ve mekan bakımından yoğun karakter 

taşıyan bir özelliğe sahiptir (1). 

5. Turistik tüketim kişisel gelirlerin kullanılması ile il

gilidir. Bu özellik, turiste sürekli olarak tüketici gözü ile ba

kılmasına yol açmaktadır. 

6. Turistik tüketimde ik~me imkanlarının olması, ekonomik, 

sosyal ve politik faktörlerden etkilenmesi, turistik tüketime 

elastiki bir özellik verir. 

Fiyat 

Turizm talebi 

Turizm talebi 

Şekil 2 

1) Prof. Dr. H. Olalı, Dış Tanıtım •••• , Op.Cit., s.126. 
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?. Turistik tüketim psikolojik bakımdan sınırsız bir geniş

leme eğilimi gösterir. Bunun nedeni turistik tüketimde doyum 

noktasına geç ulaşılmasıdır~ Diğer ihtiyaçlarda, ihtiyacın kar

şılanmasından doğan zevk, azalan bir.yön izlediği halde turis

tik ihtiyaçlarda, ihtiyacın karşılanmasından doğan zevk sürekli 

bir yükselme eğilimi gösterir. Grafiklerden bu durumun izlenmesi 

mümkündür. 
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Ekonomik blr ihtiyacın karşı
lanmasından doğan zevk eğrisi 

Şekil 4 

1.5. TURİZM ARZI - ÖZELLİKLERİ 

15.1. Tanım 

Turistik arz; turizm sanayicilerinin, turizm tüc

carlarının yani seyahat acente ve bürolarının satmaya çalıştıkları 

şeylerin toplamıdır (1). 

Diğer. bir tanıma göre, turizm arzı, belirli şartlar a~tında 

bir ülkenin veya bir bölgenin turistlere satmaya hazır olduğu 

turistik zenginliklerin biltünüdür (2). 

1) Selahattin Çoruh, Turizm Ekonomisi, Ankara, 1970, s.66. 
2) Doç. Dr. Hasan Olalı, Turizm Dersleri, İzmir, 1966, s.77. 
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15.2. Turizm Arzının Özellikleri 

Turizm arzının özellikleri şöyle özetlenebilir (1): 

ı. Turizm arzı sermaye yatırımlarının bir fonksiyonudur. 

Yatırımlar arttıkça turizm arzı da büyüyecektir. 

2. Turizm arzının en önemli donesini oluşturan doğal faktörle-

rin arttırılması, değiştirilmesi çok zordur ya ds olanaksızdır. 

Bu durum turizm arzına inelastik bir özellik verir. 

3. Turizm endüstrisinde, sabit sermayenin payı, toplam serma

yenin % 80-90'ını teşkil eder. Bu. durumun sonucu olarak faiz, a

mortisman ve bakım gibi sabit giderlerin payı çok büyük olup, bun

ların mal ve hizmet ünitelerine dağıtımı tatmin edici bir doluş 

oranına bağlıdır. Böylece bağlı varlıkların ve sabit giderlerin 

büyüklüğü turizm işletmelerinin hizmet arzının istenildiği zaman a

zaltılmasına imk~n vermizG 

4. Turizm arzı elverişli ya da elverişsiz koşullar altında özel

likle fiyat değişimleri karşısında kısa dönemler için kolayca de

ğişmez .. 

5. Turistik ürünün üretim alanı çok geniş olduğundan, turizm 

arzı çok geniş bir alanda meydana gelir. 

6. Fiyat değişimleri karşısında turizm arzının elastikiyeti bir

den küçük olur 

1.6~ ÜLK~LERARASI TURİZM GELİR - GİDER TANIMLARI 

16.1. OECD Anlayışına Göre 

Ülkelerarası turizm geliri: Bir ülkeye gelen ya

bancı ziyaretçiler tarafından ziyaret edilen ülkede mal ve hiz

met alımından doğan ve döviz olarak sağlanan gelirler, bir ülkeye 

kayıtlı ulaştırma teşebbüslerinin yabancı yolculardan (ülkeyi zi

l) Doç. Dr. H. Olalı, Turizm Pazarlaması, İzmir, 1969, s.24-26. 
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yaret etsin veya etmesin) sağladıkları gelirler ile spor grupla

rı ve gösteriden elde edilen gelirlerdir. 

Ülkelerarası turizm gideri: Bir ülkede oturan kişilerin dış ül

kelerdeki seyahat ve konaklamalarında mal ve hizmet alımları i

çin yaptıkları ödemeler, bir ülke vatandaşlarının turizm ama

cıyla başka bir ülkeye kayıtlı ulaştırma teşebbüslerine yaptık

ları ödemeler ile gösteri ve spor gruplarının giderleridir. 

16.2. IMF Anlayışına Göre 

Ülkelerarası turi~m geliri: Bir ülkeye gelen yabancı 

ziyaretçiler tarafından ziyaret edilen ülkede mal ve hizmet alı

mından doğan ve döviz olarak sağlanan gelirlerdir. 

tllkelerarası turizm giderleri: Bir ülkede oturan kişilerin 

dış ülkelerdeki seyahat ve konaklamalarında mal ve hizmet alımları 

için yaptıkları ödemelerdir. 

Anlaşılacağı üzere navlun gelirleri, spor,ve gösteri grupları 

gelir ve giderleri IMF anlayışında gelir ve giderler kapsamının 

dışında kalmaktadır. 

1.7. ÜLKELERARASI TURİZM HAREKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

17.1. Yoğunlaşma Özelliği 

Turizm hareketleri çok büyUk oranda gelişmiş Ul

keler arasında gerçekleşmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse 

ttlm yabancı turist girişlerinin, yaklaşık, % 80'i gelişmiş 12 ül

ke tarafından gerçekleştirilmektedir. Turizm hareketleri gelişmiş 
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ülkelerden diğer gelişmiş ülkelere doğrudur ve Ulkelerarası alan

da birbirleriyle çekişen çok sayıdaki gelişmekte olan Ulke, pa

zarın sadece % 20'si için rekabet etmektedir (1). Son yıllarda 

daha geniş boyutlara ulaşan turizm hareketlerinin bu dağılış 

şeklinde, gelişmekte olan ülkelerin lehine küçük bir değişiklik 

olduğu göze çarpmaktadır. 

Tablo 55 

Bölgelere Göre Turist Çekiminde Ortalama Paylar (%) (1963-1969) 

BÖLGELER ÇEKTİ~İ TURİST 

Batı Avrupa 35.4 

Kuzey Amerika 17.4 

Akdeniz Çevresi 30.0 

Güney Amerika ve Karai bler Deniv' 2. 9 

Afrika 0.5 

Doğu Avrupa ıo.5 

Bütün Dünya 100.0 

Kaynak: Türkiye Sınat Kalkınma Bankası, Turizm Araştırması Raporu, 

Bölüm 1, İstanbul, 1972, s.23. 

Ülkelerarası turizm hareketlerinden yüksek gelir elde eden 

gelişmekte olan ülke yok değildir.Halbuki, ülkelerarası turizm 

pazarına girmek isteyen gelişmekte olan ülke sayısı, turizmden 

üst düzeyde yararlanan gelişmekte olan ülkelerin sayısı ile sınır-

lı değildir(2). Gerçek durum oldukça farklıdır. En çok yardıma 

ihtiyacı 'olan ve turizmin ülkelerinde gelişmesind~n nisbi ola-

rak fazla yararlanabilecek olanlar turizm endüstrisinin kurul

masında yüksek handikapı olan ülkelerdir. Bu ülkeler genellikle 
i) Arş. Gör. Orhan Beker, Turizm Ekonomisif Ders Notları), Mersin, 

1982, s.12. 
2) Ibid. 
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turist gönderen başlıca ülkelerden ulaşılması gUÇ coğrafi böl

gelerde yer almakta, iklimleri güneşli olmakla birlikte ekstrem

de bulunmakta ve özellikle ekonomilerdeki gerilik dolayısıyla 

turistlerin istediği asgari tesis ve teşkilata sahip olamamak

tadırlar. Bu tür ülkelerin yakın -gelecekte turizm endüstrile

rinde arzuladıkları hacimde bir gelişmeyi sağlamalarına imkan 

yoktur. Diğer taraftan turizm endüstrisinin önem kazanmış oldu

ğu ülkelere yakın ve tatil turizmi bakımından elverişli şartlara 

sahip Doğu ve Gilney Akdeniz ülkeleri önümüzdeki yıllarda turizm 

hareketinden geniş ölçüde yararlanabilecek bellibaşlı ülkeler 

olarak ortaya çıkabileceklerdir{l). 

Yıllar boyu turizm talebinin artışı gerçek olmakla birlikte, 

gelişmekte olan ülkelerin söz konusu talep artışından elde ettik

leri pay gerek turist sayısı gerekse turist harcaması olarak 

kü9üktür(2). 

17.2. Mevsimlik Özelliği 

Ülkelerarası turist akımları hem coğrafi bakımdan eşit

siz bir dağılım gösterir hem de gerek mevsimlere bağlı olarak, 

gerekse ekonomik konjonktüre bağlı olarak dalgalanmalar gösterir. 

Turist akımlarının özellikle mevsime bağlı olarak yaz aylarında 

yoğunlaşması, ülkelerarası turizmin ve dolayısıyla turizm tale

binin ndönemsellik" özelliğini ortaya çıkartır. Kuşkusuz bir dağ 

turizmi söz konusu olduğunda, talebin yoğunlaştığı dönem kış ay

ları olacaktır(3). Bugün tatil turizminin geliştiği ülkelerde 

1) Türkiye Sınat Kalkınma Bankası, Turizm Araştırması Raporu, 
Bölüm I, İstanbul, 1972, s.36. 

2
3

) Arş. Gör. O.Bekar, Op. Cit., s.12. 
) Ibid. 
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turistlerin büyük bir oranı Haziran - Eylül ayları içinde gel

mekte ve turist konsantrasyonu özellikle Temmuz - Ağustos ayla

rında artmaktadır. II. Dünya Savaşı öncesi ve onu izleyen ilk 

yıllarda turist trafiğinin aylara göre dağılımı bu kadar aşırı 

farklar göstermiyordu. Kitle turizminin ağır basmaya başlamadığı 

bu yıllarda turizm daha çok yüksek gelir sınıfları ya da bütün 

çalışma hayatları boyunca geziye çıkmak için tasarrufta bulun

muş emekliler tarafından yıllık tatil geçirme amacından çok din

sel, klllttirel, sosyal ve moda gibi nedenlerle yapılıyordu. Dola

yısıyla turizm mevsimi farklı çoğunluğunu ücretlilerin oluştur

duğu turistler öncelikle yıllık tatillerini geçirmek amacıyla 

turizm hareketine katılmakta ve bu yüzden turistik gezileriyle 

izinlerini çakıştırmak zorunda kalmaktadırlar(l). 
Şekil 5:Ülkeye Gelen Turistlerin Aylara Göre Dağılımı % 

(1952-1969) 
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Kaynak: Türkiye Sınat Kalkınma Bankası, Turizm Araştırması 
Raporu, Bölüm I, İstanbul, 1972, s.45. 

1) Türkiye Sınat Kalkınma Bankası, Op. Cit., s.46. 
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Tablo 56 

Başlıca Turist Çeken Ülkelerde Mevsimlik Konsantrasyon (1969) 

(Yıllık Toplam İçinde % Paylar) 

ÜLKELER Temmuz-Ağustos Haziran-Eylül 

Avusturya 43.9 66.2 

İtalya 36.7 58.3 

İspanya 38.6 59.6 

Portekiz 35.3 55.1 

Yunanistan 38.0 60.0 

Yugoslavya 36.4 56.2 

Türkiye 39.l 59.0 

Ortalama 38.2 59.2 

Kaynak.: Türkiye Sınat Kalkınma Bankası, Turizm Araştırması Raporu, 

Bölüm I, İstanbul, 1972, s.46. 

Kısa bir turist mevsimi iQinde yi.iksek sayıda turist barındır

mak zorunda kalan ülkeler geceleme kapasitelerini bu yüksek ta

lep mevsimine göre genişletmek zorunda kalmaktadırlar. Turist 

çeken Ulkelerin kendi halkı da gelen turistlerin dağılımına ben

zer bir dağılımda tatile çıkmaktadırlar (1). Bu olağan mevsimlik 

dalgalanmalar turist çeken ülkelerdeki turizm endilstrisinin en 

yoğun dönemindeki talebe gCSre çalışmasını gerektirdi~inden sönUk 

dönemde bir atıl kapasite ortaya çıkmaktadır. Bu durum, turizm 

endüstrisinde kullanılacak kaynakların işlenmesinde, talebin hangi 

dönemdeki büyilklüğüne göre yatırım yapılacağı konusunda sorunlar 

çıkarır. Ayrıca bu endüstride çalışanlar kısa bir yoğun talep 

döneminde tüm bir yıl için gelir elde etmek zorunda kalırlar ki, 

bu da fiyat artışlarına ve uzun dönemde artan fiyatlardan dolayı 

l) Türkiye Sınat Kalkınma Bankası, Op. Cit., s.46. 
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talep düşüşüne yol açar; Mevsimliğin yarattığı sorunlardan biri 

de, sektördeki işgücü kullanımıdır. Personel sönük dönemde işsiz 

kalır (1). 

Tatil turizminin gelişmesi turist çeken ülkelerdeki konakla

ma tesislerinin yıllık ortalama doluluk oranları~·da git-

tikçe düşürmektedir. Tesislerin düşük kapasitede kullanılmasının 

rantabiliteleri üstünde olumsuz etkilerini önlemek isteyen hükü

metler, turizmin sosyal karlılığını da gözönüne alarak, yatırım

ların azalmaması için bir taraftan tesislerin rantabilitelerini 

yükselmek için tedbirler almakta (elverişli kredi imk:Anları, ver

gi muafiyetleri vb.) diğer taraftan ise turist mevsimini daha uzun 

bir devreye yaymak için çalışmaktadırlar. Turist çeken ülkeler 

tatil mevsimini uzatmak için genellikle fiyat mekanizmasından 

yararlanmaktadırlar. Tatilin ikiye bölünüp bir kısmının kışın 

kullanılmasını teşvik etmek de son yıllarda önem kazanmaktadır. 

Öte yandan ülkelerarası sanat festivalleri ve müsabakalarla be

raber konferans organizasyonları dolayısıyla yapılan turizmin ge

nel turizm hareketleriiçinde gittikçe payı artmaktadır (2). 

Tablo 57. 
Türkiye'ye Gelen Yabancıların Mevsimlik Konsantrasyonu 

YILLAR 

1952 
1969 
1977 
1978 
1979 
1981 
1982 
1983 

TEMMUZ-AGUSTOS 

18.7 
39.1 
28.9 
27.7 
28.4 
28.1 
28.6 
28.0 

HAZİRAN- EYLf.tL 

34.5 
59.0 
49.5 
46.8 
48.9 
so.o 
so.o 
49.3 

'Kaynak: Tilrkiye Sınai· Kalkınma Bankası, ~imm·.Araştırmaaı Raporu, 
Bölüm 1, İstanbul, 1972., s.63. 
KTB, Turizm İstatistikleri BUlteni 1978, 1979, 1983 

1) Arş. Gör. o. Beker, Op. Cit., s.13. 
) 
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II - TURİZMİN GELİŞMESİNE YARDIMCI OLAN FAKTÖRLER 

Turizmin gelişmesine yardımcı olan faktörler şöyle ö

zetlenebilir: 

ı. Turizmin kendi yapısındaki gelişmeler: İkinci Dünya Sa

vaşına kadar turizm diyince genellikle yüksek gelir tabakasına 

mensup kişilerin eski uygarlıkları, doğa güzelliklerini sey

retmek için yaptıkları geziler anlaşılırdı. Bu hareketin ülke 

ekonomilerine etkisi önemsizdi. 1950'liler1 izleyen yıllarda 

ise hızla gelişmeye başlayan turizm 1960'larda bir "turizm pat

lamasına" dönüşmüş, ancak bu arada içeriği de tamamen değişmiş

tir (1). Bu değişiklikleri şöyle sıralamak mümkündtir (2): 

a- Turizmin iç yapısındaki değişiklik: Turistik hareketler 

aristokratik turizmden sosyal turizme, kişisel turizmden kitle 

turizmine doğru bir eğilim göstererek gelişmektedir. 

b- Turizmin iç yapısındaki değişim nedeniyle turistik hare

ketlere katılanların sayısı artmaktadır. 1961 yılında ülkeler

arası turizm hareketine katıyanların sayısı 75~281.000 iken bu 

sayı 1982'de 308.0QO.OOO'a çıkmıştır (3). 

c- Turistik hareketlere katılanların sayısının artması so

nucu turistik tüketim harcamalarındaki miktarda yükselmiştir. 

196l'de 7.284 milyon dolar olan iilkelerarası turizm harcamaları 

1982'de·l32.000 milyon dolara yükselmiştir (4). 

Turizm hareketlerindeki hızlı artış ve turistik tilketim har

camalarındaki yüksek miktarlar makro düzeyde Ulkelerın, mikro 

ll Türkiye Sınat Kalkınma Bankası, Op. Cit., s.2. 
2 Prof. Dr. H. Olalı, Turizm Dersleri, İzmir, 1983, s.35-37. 
3 Ibid • 
4 . 
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düzeyde de işletmelerin dikkatini üzerine çekmiştir. Bunun so

nucunda turizm olayı ile ilgğli hareketleri daha düzenli yap

ma çabaları başlamıştır. Bu çabalar sonucunda; 

- Turizm ile ilgili kuıruluşlar (seyahat acentaları, tur ope

ratorları vb.) turizm hareketlerinin yerine getirilmesini daha 

da kolaylaştırmıştırlar. 

- Turizm olayı daha geniş kesimlere duyurulmuştur. 

- Turizm olayından yaralanma daha kolaylaştırılmıştır.örneğin 

kredi ve taksitle ödeme gibi finansman kolaylıkları sağlanmıştır. 

- Turizm: olayından yararlanma daha ucuz hale g~tirilmiştir. 

Götürü bir fiyatla planlanmış turların dlizenlenmesi gibi. 

Geleneksel konaklama tesisleri yanıaıra daha ucuz konaklama 

olanağı sağlayan kamping, pansiyon vb. konaklama tesisleri geliş

miş ve yaygınlaşmıştır. 

2. Teknolojik gelişmeler: 

a- Endüstrideki teknolojik gelişme sonucunda otomasyona ge

çilmiş, bu nedenle hem verimlilik artmış hem de buna paralel o

larak haftalık çalışma saatleri azalmış, yıllık ücretli izinler 

artmıştır. Bu da turizme daha kolay katılabilmeyi sağlamıştır. 

b- Kitle haberleşme araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşması, 

insanların diğer ülkeler hakkında bilgi edinmelerine ve bu ülke

leri gezip görme isteği duymalarına yol açmaktadır. Ayrıca bu a

raçlarla yapılan reklam ve propaganda daha önce erişilemeyen 

sosyol tabakaları da etkilemekte ve onlarda da turizme katılma 

isteği uy~ndırmaktadır. 

c- Ulaştırma araçlarının teknolojik buluş ve yeniliklerle 

geçmiş dönemlerle karşılaştırılamayacak düzeyde güvenliğe, hıza 

ve konfora kavuşturulması ve özellikle uçaklarla seyahat maliyeti

nin geniş kitlelere uygun düzeylere indirilmesi turizme katılma 
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olanağını yaygınlaştırmaktadır (1). 

3. Ekonomik Faktörler : 

a- Harcanabilir gelirden tüketime ayrılan :payınıturizm tüke

timini ve turistik hareketleri etkilediği bilinmektedir. TUke

tim ve bunun bağlı olduğu gelir düzeyi, turizme ayrılan :para 

miktarı ile zaman süresini belirler. II. Dünya Savaşı'nı izleyen 

dönemde Batı Avrupa ile Kuzey Amerika'da görülen ekonomik ve 

sosyal refah turizm hareketlerinin talep yönüne büyük bir hız ve 

sürekli artan hacim kazandırmıştır. ttlkelerin özellikle "turist 

yollayan• endüstri ülkelerinin, kişi başına düşen milli geliri

nin sürekli artması, kitle tüketimi özelliği olan turizm olayın

da büyük gelişmelere yol açmaktadır (2). 

b- Gelişmekte olan ülkelerin döviz geliri sağlamak yönünde 

yoğun çabaları ve rekabet etmeleri, günümüzde turizmin ortaya 

çıkıp gelişmesinde etkili olan bir başka önemli faktördür (3). 

4. Sosyal gelişme: 

a- Kentleşmeyi bir çok yazarlar çağdaş turizmin en önemli 

nedeni kabul etmektedirler. Şehirlerin giderek kalabalıklaşan 

birer beton yığınları haline gelmeleri tatil seyahatine çık-

mayı yanlızca dinlenmek ya da rekreasyon için değil, aynı zaman

da da ortam değiştirmek, şehirin sıkıcı havasından kaçmak için de 

zorlamaktadır. 

Büyük şehirlerin sahip oldukları tarihsel, kültürel, eğlence 

olanakları gibi çekicilikler nedeniyle turist çekmeleri de ayrı 

bir olaydır (4). 

b- Sanayileşme sonucunda, toplam gelirden dtişük bir pay alan 

tarım kesiminin şehirlere göç edip daha fazla gelir elde etmeleri, 
1) Doç. Dr. İsmet s. Barutçugil, Turizm Işıetmeciliği, ~u~@ş, ~ 

1982, s.31 
2) Dr. Tunay Akoğlu, Turizm, İstanbul, Varlık Yayınları, 1971,s.34 
~~ ~~:·,._Dr •. ~:v~i ?~le;,, }uri~m_Sos.~olo~i~!-~ A;ık?:a! 1 19~8~ ~~:1 
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bilgi düzeylerini yükseltmeleri potansiyel turist sayısını ve 

bu yüzden de turizm hareketini geliştirmektedir. 

c- Sanayileşme ile birlikte ücretli çalışan kesimin artması 

turizm hareketlerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 

5. Demografik faktörler: 

a- Dilnya nüfusunun artması, turist sayısında da bir artışa 

neden olmaktadır. Ancak, üzerinde durulması gereken önemli nok

ta, nüfus artışının turistik gelişmeye, yanlız ekonomik yönden 

gelişmiş Ulkelerde yol açtığıdır(l). 

b- Nüfusun yaş, cinsiyet, aile durumu gibi demografik yapısı 

da turizme katılmakta etkili olmaktadır. Yaşlılar kısmen eskisin

den daha az yoğun bir yaşam içinde bulunmaları, güçlerinin azal

ması, kısmen de gelirlerinin azalması nedeniyle daha az seyahat 

edebilmektedirler. Gençlerin bağımlılıklarının az olması ve gez

me görme merakları nedeniyle turizme daha fazla katıldıkları gö

rülmektedir. Daha yukarı yaşlara doğrıfseyahat edenler azalıyor

sa da 50·~59 yaş gruplarında çocuk sorunun azalması ve gelirin 

artması nedeniyle seyahat edenlerin sayısı fazla olmaktadır. Ka

dınların, tatile çıkma bakımından erkeklerden daha istekli ol

dukları dikkati çekmektedir. Aile durumu da turizmde talep üze

rinde önemli bir etki yapmaktadır. Küçük çocuklu aileler (yak

laşık 25-34 yaş grubu) tatilde seyahat yapma eğilimini daha az 

taşımaktadırlar.Seyahat yoğunluğu bekarlar arasında en yüksek 

düzeydedir (2). 

6. Kültürel gelişme: Kitle haberleşme araçlarının gelişmesi 

ve çok geniş kesimleri etki altına alması, eğitim düzeyinin yük

selmesi ve geniş alanlara yayılıp etkili olması insanların kül 

tür düzeyini yükseltmektedir. Bu yüzden de insanlar daha fazla 

1) Şevket Günay, Genel Turizm Bilgisi, Ankara, YAYICUR,1976, s.17. 
2) Dr. N. Özgüç, Op. Cit., s.31. 
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şeylere ilgi duymakta, merak etmekte, görmek isteği duymaktadır. 

Bu yüzden de ister istemez seyahat etmek zorunda kalmakta çeşit

li gerekçelerle turizm olayına k11tılmaktadır. 

7. tİlkelerara.sı ilişkilerin artması: tİlkelera.rası ekonomik ve 

politik ilişkilerin artması, farklı ülkeler arasındaki eğitim, 

bilim,kültür, sanat ve spor amaçlı ilişkilerin yoğunluk kazanma ... ı. 

sı(l), sınır-gümrük formalitelerindeki serbestlik, vize , döviz 

tahsisleri gibi turizm seyahatlerini kısıtlayıc:ı idari ve mali 

önlemlerin kaldırılması, ülkelerarası turizm anlaşmaları ile 

ortak önlemler de, özellikle ülkelerarası turizmin gelişmesine 

önemli katkıda bulunmaktadır{2) 

1) Doç. Dr. t. s. Barutçugil, Op.Cit., s.32. 
2) Dr. Tunay Akoğlu, Dp. Cit., s.37. 
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III- TURİZMİN İHTİYAÇ DUYDUGU DEGERLER 

3.1. TURİSTİK ARZ VERİLER! 

Turizm, arzı, ''belirli şartlar al tında bir ülkenin 

veya bir bölgenin turistlere satmaya hazır olduğu turistik zen

ginliklerin bütünüdür. Turistik zenginliklere turizmin hammadde

leri veya alışılmış deyimle turizmin verileri adı da verilir(l). 

Turistik talebi tatmin etmek amacıyla, sahip olunan doğal, 

tarihsel, arkeolojik her ttirlU maddi ve manevi zenginliğin tti

münün ihtiyaç karşılayacak hale getirilmesi, "turizm arzı"nı mey

dana getirir (2). 

Turizm olayının karmaşıklığına bağlı olarak, 11 turistik arz da 

kavranması ve tasnifi oldukça güç bir görünüm arzeder. Turizm o

layını meydana çıkaran ihtiyaçların ve bu ihtiyaçların tatmin 

yollarının çok çeşitli olması, turistik arzı meydana getiren un

surların da çeşitlenmesine yol açmaktadır. Buna karşın, turizm 

kesiminin etki alanını. doğru şekilde belirleyebilmek için dahi 

turistik· arza doğrudan doğruya veya dolaylı olarak dahil olan 

mal ve hizmetleri bilmek, bu mal ve hizmetlerin üretimlerinin 

ne derece turizm kesimine bağlı olduğu hususunda fikir sahibi 

bulunmak gerekir»(3). 

31.1. Doğal Veriler 

Doğa, çekim gticü ile yüklü varlıkların önde geleni

dir. ~ekim gücü yerine göre~doğanın yapısal, biçimsel özellik-
1 Doç, r. Hasan Olalı, urizm lJersleri, Izmir,1966, s.77. 
2: Dr~ Beşir Hami toı:~ulları, "Türkiye' de Turizm ve İktisadt Kal

kınma," SBF Dergisi, c. XXIII, sayı:3,Ankara,1968, s.92. 
3) Doç. Dr. Tunca Toskay, "Turistik Arzın Tasnifi ve Mahiyeti," 

Prof. Dr. Haydar Furgaç'a Armağan, İstanbul,1974,s.609. 
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leri ve öznel nitelikleri olarak ortaya çıkar. İster yapısal ö

zellikten ister öznel nitelikten kaynaklansın bunlar, turizm 

ihtiyacının karşılayan birer kaynak olarak ekonomik değerlere 

dönUşürler. Bu alanda çekim gücünün kaynaklandığı etmenler, 

doğanın kendisine değil, insanın ihtiyaçlarına ve değer yargı

larına dayalı olarak oluşur ve çeşitlenir"(ı). 

Yeryüzii kabuğunun ve hu kabuğu yer yer örten su varl:ıp.ın 

sayısız biçimleri "görünüm" olarak ortaya çıkar. Sözkonusu gö

rünüm, bazan tek bir doğa biçimin yansıtır. Örneğin, Ağrı Dağı 

böyle bir görünüme sahiptir. Bazen de ayrı ayrı doğa biçimleri

nin tek mekanda bir araya gelmesiyle ortaya çıkan birleşik nitelik· 

te bir görünüm alır. Örneğin, Pamukkale tek mekAnda farklı doğa 

biçimlerinin su varlığının özelliğinden gemen katkısıyla ortaya 

çıkan birleşik nitelikteki görünümü ile .ilgilidir. Görünümü, 

dolayısıyla çekim gücünü ortaya çıkaran, seyir yerinin konumu

dur. Yeryüzünün çekim gücünü içeren görünümleri doğal peysaj 

olarak adlandırılırsa, buna dayalı çekim gücü şu dört faktöre 

bağlı olarak oluşur: Belirli zaman kesiti, seyir yerinin konumu, 

güneş, mevsim. Görünüm dışında varltğın kendisi de belirli nite

likleriyle bir çekim gücü taşıyıcısıdır. Örneğin herhangi bir 

coğrafi mek~ndaki yamaçlar, düzlükler, dağ niteliğindeki engebeler 

tepecikler, meyiller, kamp, dağcılık ve kayakçılık için elveriş

li ise böyle bir mek!n bu özellikleri nedeniyle çekim gücü kaza

nır. Burada artık görünüm değil, doğal varlığın kendisine özgU 

niteliklerinin turizme elverişliliği söz konusudur. Örneğin 

Uludağ bir çeşit çekim gücüne sahip böyle bir kütledir (2). 

1) Dr. Ziya Eralp, Genel Turizm, Ankara, 1983, s.65 

2) Ibid., s.66-68. 
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Bitki örtüsilnün renk ve biçimi doğal peysajı oluşturur. Bit

ki örtüsü içinde orman ayrı bir kümeyi oluşturur. Orman, gB

rünüm özelliği, yapısal özelliği ile çekim gücüne sahiptir. Or

manın farklı bir içeriği vardır; av hayvanlarının topluca barın

dığı mek!n olması, akarsuları.ve gölleri gibi öğeleri nedeniyle 

önemli bir çekim merkezidir. Ormanın kendisi turizm ihtiyacının 

büyük bir dilimini oluşturan dinlenme, sağlık ve spor ihtiyaçla

rını karşılayan jeo-ekonomik . bir varlık olarak değer taşır. Bu 

niteliği ile orman, turizm sektörünün temel kaynaklarından biri

dir ve turizm mek~nının kendisidir (1). 

Biçimlerindeki özellikler, yaşamları ve az buluwnur türleri 

bazı hayvan çeşitlerine karşı duyu.lan ilginin kaynağıdır. Bu ni

telikler onları çekim gücü ile yüklü hale getirir. Kent yaşamı 

insanı giderek doğadan uzaklaştırdığı için söz konusu ilgi sa

dece yaban hayvanları bakımından değil, besi hayvanlarına karşı 

da doğmaktadır (2). 

Halk dilinde, maden suyu-şifalı su olarak bilinen bu kaynak

ların kimyasal ve fiziksel özellikleri; ısı, tat, koku, renk ve 

yoğunlukları ile çeşitlenir ve değerlendirilir. Bu sular, insan 

sağlığına yararları nedeniyle çekim gücü taşl'.yıcılarıdır. Hidro-, 

mineral kaynaklar, turizm ihtiyacı içinde tedavi sorununu karşı

lar, kökeni bakımından sağlık turizmi, bu çeşit kaynaklara yö

nelik turist akımının yüklü olduğu ihtiyaçları karşılamaya el

verişli dUzenleme ve buna özgü tesisiler vb. anlamına gelir(3)~ 

Denizin maviliği önce karaların jeoiojik niteliklerinden kay

naklanan çeşitli renkleriyle birleşerek daha farklı bir görUnUm 

alır. Bu birleşim yerine göre
11

kıyı kaynaklarında, kumsallarda, 
1
2

.) Dr. z. Eralp, Öp. dit., s.69 
) Ibid. 

3) Ibid. 



145 

fiyordlarda, boğazlarda, kanallarda, koylarda, ada kümelerinde 

ve benzeri gibi yöreye özgü bir karakter olarak özgünleşir( •• ~) 

Ayvalık'ta kıyı-deniz karışımından oluşan peysajlar, bu açıdan, 

hem birleşik hem de bu nitelikte bir örnektir~ Ayrı ayrı ne deniz 

ne de kara görünüm olarak çekim gücilnü taşımazlar. Kara parçası 

denize biçim vermektedir. Örneğin fiyord denilen kıyı biçimi gö

rtinümü yüksek çekim gücü içerir. Deniz dibinin sığlaşarak kara

larla birleştiği kıyı şeridinde oluşturduğu mekAn, denizin sun

duğu olanaklardan kolay ve tehlikesizce yararlanmayı sağladı-

ğı için çekim gücü yüksek olur. Bunun, deniz-güneş-kum üçlüsü 

ile birleşimi çekim gilcünü çok yüksek kılarn(l). 

Aynı zaman kesi ti içinde ısı dağıl.ımı arasındaki farklılık-

lar, yeryüzünün, kış veya yaza · _aii:. iklimlerini bir arada 

yaşanır hale getirmektedir. Mek§.na bağımlı bir özellik olarak 

nitelenen bu farklılıklar bir bakıma çekim gücü etmeni olarak a

~ımın yönlenmesine neden olurlar. Böylece oturma yerinde mevsimi-

ni beklemek yerine, topluluk hareketlenerek özlemini çektiği ik

lim çeşidinin o zaman dilimi için egemen olduğu mekAna yönelir. 

Burada güneşleme süresi, güneşli gün sayısı, deniz suyunun ısı 

ortalamaları, kar kalınlıkları-kalış süresi, egemen rüzgar yön

leri önemli olmaktadır. Bu nedenle çekim gücü olarak bunlar turist 

akımını kendisine yönlendiriyorsa vardır. Tatil turizmi, hava 

olaylarına karşı aşırı derecede duyarlıdır. Kalış süresini olum

lu ya da olumsuz yönde etkiler. Çeşitli alternatifler arasından 

birisi üz~rinde verilecek karara genellikle o mevsimde yöreye 

egemen olan meteorolojik koşullar yönlendirici nitelikte etki 

yapar (2). 

1) Dr. z. Eralp, öp. dit, s.70-74. 
2) Ibid., s.83. 
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31.2. Toplumsal İçerikli Öğeler 

Toplumsal içerikli öğeler, kaynaklandıkları toplumsal 

kültUr farklılıkları yüzünden hem zaman hem de mek!n boyutunda 

çeşitlenirler. Bu çeşitlilik içinde, geçmiş uygarlıkları simge

leyen değerler ortaya çıktığı gibi, çağdaş olanlar da yerlerini 

alırlar (1). 

a- Tarihi olanlar: Tarihi eserler eski ve yeni uygarlıklar

dan bugüne kalmış olan bir toplumun kültür ve sanatını belirten 

kalıntılardır(2). Tarihi ve sanat değeri olan binalar, anıtlar, 

kalıntılar buludukları yerlerin çekiciliğini artırır, mahallin 

ziyaret edilmesi yönündeki eğilimi kuvvetlendirirler (3). Bu ara

da müzeleri ve müzeciliği de aynı yer içinde değerlendirmek gere-

kir (4). 

b- Çağdaş olanlar: Toplumsal yaşamın bazı ürünleri ya da 

bu yaşamı yansıtan belirli olaylar, olgular ve biçimler ilgiyi 

çekerler. Bunlar oturma yeri dışında ise mekanlar arası turist 

akımı da kendiliğinden ·oluşur. Çekim gücü içeren bu çeşit unsur

lar; folklor, gösteri biçimindeki yarışmalar, kongre ve konfe

ranslar, güzel sanatlar-yapıtlar, fuarlardır. 

c- Dini gösteri ve kutsal mekanlar: Yaşayan dinlerin hemen 

hepsinde yılın belirli zamanları, gösteri niteliğinde ibadete 

ayrılmıştır. Bu çeşit toplantıların yapıldığı, mabetlerin bu

lunduğu mekAnlar, kutsal kabul edilmiştir. İbadetlerin mekAna 

bağımlı oluşu insanların sözkonusu mekana yönelik harekette bu-

lunmalarına neden olur. 

d- Sosyal olaylar: Herhangi bir olayın taşıdığı önem veya 

oluş biçimi, toplumsal .ilgiyi çekecek özellikler taşıyabilir. 

2 
3 
4 

r. • rap, P• i ., s.84. 
Doç. Dr. Hasan Olalı, Op. Cit., s.ao. 
Doç. Dr. Tunca Toskay, Op. Cit., s.614. 
Dr. Ziya Eralp, Op. Cit., s.85. 
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Öte yandan, olayın kalıntılarını da aynı kapsam içine alabili

riz. Toplumsal ilgi kaynağı olayları yöresel ve milli ve ülkeler

arası düzeyde önem taşıyabileceği gibi, toplumda belli bir grubun 

ilgilendiği türden de olabilir. 

e- Büyük şehir: Büyük sözcüğü nitel anlamda kullanılmalıdır. 

Büyük şehir,ileri düzeyde faaliyet gösteren bir yerleşim yöresidir. 

Büyük şehri şu üç unsurun varlığı belirler; 

ı. Sanayi ve /veya hizmetler sektörünün ağır bastığı faali

yet alanları, 

2. Yüksek eğitim kurumları, 

3. Qevre ile bağlantıyı sağlayan yoğun ve gelişmiş ulaşım 

sistemi. 

Büyük şehir yüksek düzeyde gelişmişliğin yukarıda örnekleri 

verilen ürünler ile bu ürünlerin içinde erdiği ve bütünleştiği 

yaşam biçimi ile başlı başına bir turizm varlığıdır (1). 

31.3. Turistik Altyapı 

Turistik mahaldeki bir dizi altyapı tesisinde turistler 

de geniş ölçüde faydalanırlar. Hatta bu tesislerin yeterli ölçü

de varlığı, turistik mahal olmanın asgari şartlarındandır. Ye

terli su, enerji, yol, yeşil saha ve parklara, spor tesisleri-

ne sahip olmayan bir yerin turistik bir merkez haline gelmesi ihti

mali zayıftır. Sayılan altyapı tesislerinin varlığının başlangıç

ta turizm olayı ile ilgisi yoktur. Bunlar her yerleşme yerinde 

bulunması gerekli olan tesislerdir. Yerleşme yeri geniş ölçüde 

yabancılar tarafından ziyaret edilsin veya edilmesin, sözü edi-

len altyapı tesislerine ihtiyaç vardır. Kuşkusuz turistler de· bun

lardan yararlanırlar. Sonuç olarak; altyapı tesislerinin turist

ler için mutlaka gerekli oldukları, ortaya çıkışlarının turizme 

L) Dr. z. Er; . · ı, Op. Ci t., s.92 
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bağlı olmaması yüzilnden de bağımsız turistik arza dahil e

dilmelerinin gerektiği söylenebilir(l). 

Türkiye, gelişmekte olan bir ülke özelliğinden dolayı 

şehirlerarası ve şehiriçi ulaşım altyapısının yanında ha

berleşme, elektrik, su sıkıntısı ve kanalizasyon sorunları

nı çözümleyememiştir. Oysa, bu konudaki yetersizlikler tu

rizmi doğrudan doğruya etkilemektedir. Turistik altyapı-

nın çözümlenmesi tek başına düşUnülemez. Bu bir bütünün par

çasıdır. "Ülkenin yol, elektrik, haberleşme, kanalizasyon so

runları genel olarak çözümlenemediği zam.an, parçalar halinde 

turistik altyapı tamamlanamaz. Çünkü, turist salt bir yerde 

kalmamakta, ülkenin farklı alanlarında yararlanmaktadır"(2). 

Turizmden bağımsız altyapıdan başka, turizm olayı yüzUn

den genişletilmiş bir altyapı arzından da sözedilebilir. Tu

rizm olayı tarafından yaratılan altyapı "••• yalnız yerleş

me yerlerinn ve orada yerleşmiş bulunan halkın büyüklüğilnü 

değil, aynı zamanda yabancıların periodik konaklamaları ile 

bundan doğan özel ihtiyaçları da nazara aldığı anlaşılan, 

temel iktisadt yatırırmlar ••• "dır (3). Bu durumda altyapı 

arzının bUyüklUğti: turistlerin özel ihtiyaçları sonucunda 

değişebilmektedir. Çok sayıda turist çeken bir turistik mer

kezin yol şebekesinin genişletilmesi, turistik ihtiyaçtan 

kaynaklanmakta, bunun sonucunda da turizme bağımlı bir alt

yapı olmaktadır. Çünkü bu altyapı tesisleri,daha çok, turist~ 

lerin yararlanması amacıyla yapılmıştır. Demek ki "turizm ola

yı tarafından uyarılan veya turizmin muhtemel gelişmesi hesa

ba katılarak arzedilen altyapı tesisleri •••" bağımlı turis

tik arz içinde değerlendirilmektedir (4). 
oç. r. T. os ay, Op.Cit., s.615. 

Dr. B. Hamitoğulları, Op. Cit., s.97. 
Doç. Dr. T. Toskay, Op. Cit., s.617 
Ibid.,618. . 
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31.4. Turistik Üstyapı 

Turistik üst yapının en önemli elemanlarından bi

risi konaklama tesisleridir. Konaklama tesislerinin niteliği 

ve niceliği ile turistik talep arasında sıkı bir ilişki bu

lunmaktadır. Gelen turistlerin_, temel ihtiyaçlarından olan 

konaklama ve yeme-içme ihtiyaçları bu birimlerde giderilmek

tedir. "Geceleme ve beslenme ihtiyacını karşılayan tesisler 

ve arzettikleri hizmetler bağımlı turistik arzın unsurları

dır. Çünkü bu mal ve hizmetlerin üretimi tamamen turizm ola

yı ile ilişkilidir " (1). Seyahat şirketleri ve acentaları 

ile turizm tanıtması yapan kuruluşlar ve turizm kesimini des

tekleyici kurumiarın hizmetlerini de, turizm arzı içinde, 

turistik üst yapı olarak kabul etmek gerekir. "Hem seyahat 

şirketlerini hem de acentalar bağımlı turistik arzdan sayı

lırlar" (2). Öte yandan turizm sektörünün finansmanını sağ

layan kurumlar ile turizm sigortası yapan kurumlar ve turizm 

sektörU içinde çalışan müşavirlik kurumları da turistik arzın 

üstyapısını oluşturmaktadırlar (3). "Bunların yanısıra mevzu

at, turizm bilinci, personel sorunu, örgütlenme" gibi fak

törleri de turizmin üstyapısını oluşturan elemanların içine 

katabiliriz (4). 

31.5. Üretilen Mal ve Hizmetler 

Üretilen mal ve hizmetleri, turizmden bağımsız üre

til~~al ve. hizmetler ile turizme bağımlı üretilen özel mal 

ve hizmetler olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 

Turizmden bağımsız liretilen mal ve hizmetlerin üretimini 
oç. r. T. Toskay, Op. Cit., s.619. 

2 Ibid., s.620. 
3 Ibid.,s.621. 
4 Dr. B. Hamitoğulları, Op. Oit., s.382. 
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gerçekleştiren üretim ünitelerinin ortaya çıkışları turizmden 

bağımsızdırlar. Ancak, turizimin öznesinin insan olması yiizünden 

pek çok üret i.m alanını bir yönüyle turizm sektörüntin ihtiyaçlarına 

cevap verecek şekilde üretimde bulunmaktadırlar. Örneğin, ekono

mideki besin maddeleri üretimi, ulaştırma araçları üretimi, çe

şitli makineler üretimi, mefruşat ve dekorasyonla ilgili üretim, 

spor malzemeleri üretimi gibi üretimler bunlardan bazılarıdır. 

Ancak, turizmin yaygınlaşması "ekonominin diğer kesimlerinde de 

genişleme yönünde etkili olmuş", bu durum "turizm kesimi dışın-

daki mal ve hizmet Ureten ve varlığı turizme bağlı olmayan kesim

lerin turizmin faydalandığı üretimlerini de bağımsız turistik arza 

dahil etmek mümkündür" (1). 

Turistlerin ihtiyaclarını tam olarak karşılamaya yönelik özel 

mal ve hizmetlerin üretimi ise bağımlı turistik arzı oluşturur. 

Bu tür mal v.e hizmetleri şöyle sıralayabiliriz; termal turistik 

tesislerinin özel teçhizatı, spor malzemeleri ve kıyafetleri, 

kartpostal ve hatıra eşyaları, yük taşıyıcıları, berber, termal 

tesislerdeki doktorların ve rehberlerin, istasyon ve terminaller

deki ticarethanelerin hizmetleri (2)."Sıralanan bu mal ve hiz-

metler turizm olayının tam olarak oluşması ve bu olaydan doğan 

ihtiyaçların eksiksiz tatmini için" zorunlu olmaktadır (3). 

!
2

) Doç. Dr. T. Toskay, Öp. Cit., s.615. 
) Ibid., s.619. 

3) Ibid. 
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3.2. ÜLKENİN SOSYO - EKONOMİK YAPISI 

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kalkınma aşaması, hiz

metler sektörünün bir alt sektörü olan turizmi şekillendirip, yön

lendirmektedir. Bu durumda, gelişmiş ülkeler vardikları .düzey 

sonucunda insanlarına yüksek bir hayat standardı sağlamaktadır

lar. Turizaihareketlerine katılan bu insanlar ise gittikleri yer-
' 

lerde de aynı standardı aramaktadırlar. Bu standardı bulmadığı za-

man ise tedirgin olacaktır. Bu durum, turizmden yararlanmak isteyen 

az gelişmiş iilkeler için önemli sorunlar yaratmaktadır. Sanayi

leşmesini· .. tamamlayamamış, yatırım için gerekli tasarruf ve fi

nansmana sahip olmayan, hızlı kentleşme ve nüfus artışının oldu

ğu, enflasyonun yüksek olduğu, işsizliğin hızla arttığı, gelir 

dağılımının bozuk ve düşük olduğu, hizmetlerin yerine getirilemedi

ği bir ülkenin turistik çekim gücü fazla olmayacaktır. Bu ülkede 

turizmin istenilen düzeye varacak şekilde gelişmesi için öncelik

le ekonomik ve sosyal ·. sorunların' hafifletilmesi gerekm.ektedir.Turi: 

mi, ekonomik.ve sosyal yapıdan.ve bu yapının yansıttığı aşamadan ba· 

ğımsız olarak tek başına ele almak çok yanlış olacaktır. 

Türkiye, henüz tam anlamıyla bir yapısal değişme ve gelişme 

gösterip, tarım, sanayi ve hizmetler sektörleri arasındaki uyumu. 

yaratacak ortamda turistik potansiyelini işletecek .bir duruma gel

memiştir. Bu yilzden yıllardır, alınan kararlar uygulama alanı bu

lamamakta, tüm çabalara rağmen turizmden sağlanan pay yerinde say

maktadır~ Ancak, turizme önem verilmeye başlanan 1950'11 yılar 

ile bugün içinde bulunduğumuz 1980'li yıllar arasında da büyµk . 

farklar bulunmaktadır. TUrkiye ekonomisi adlı bölümde bu durum 

geniş olarak ele alınmıştır. Ancak, bu bilgilerden bir kısmını 

burada tekrar etmek gerekmektedir. Bu, 1950'li yınar ile 1980'11 
yıll.:ır :;)r.!JJ1,,.,./.1i,' /:-ır-iı !u!'//.,..-IMr!i. ıG• ı 10-.... ..,/u o/n"ı:ı~-f."}~,,.., 
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Türkiye, hızlı bir kentleşme trendi izleyerek, 1950 nüfus sa

yımına göre, kentleşme oranı % 18.5 iken, 1985 nUfus sayımına gö

re, kentleşme oranı % 53.7 olmuştur. Yani, turizme önem verilmeye 

başlanan 1950 y:il..ı başında, Tilrkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri 

şehir ve ilçelerde yaşarken, bugün nüfusun yarısından fazlası 

şehir ve ilçelerde yaşamaktadır. O halde, Türkiye, 1950'ye göre 

turizmden yararlanabilme şansına çok daha fazla sahip 

ma gelmiştir(l). 

bir duru-

1950 nüfus sayımına göre, 6 ve daha yukarı yaşlarda olup okuma 

yazma bilenlerin ortalaması % 33.6 iken, bu oran, 1975 nüfus sayımı 

sonucunda % 61.6'ya yükselmiştir. Kültürel açıdan da TUrkiye'nin 

olumlu bir yönde değişim gösterdiği görülmektedir(2). 

Öte yandan, I. Plan döneminde tarımın GSYİH içindeki payı 

% 35.0 iken, bu pay 1984 yılında % 22.l'e düşmüştür. I. Plan dö

neminde saniyinin GSYİH içindeki payı "/o 17.5 iken 1984 yılında bu 

pay % 24.l'e yükselmiştir(3). Türkiye, sanayileşmeye doğru bir 

yapısal değişim trendi göstermektedir. 

Sabit fiyatlarla kişi başına GSMH 1968 yılnda 3 350 TL. iken, 

bu rakam 1984 yılında 5 089 TL. sına çıkmıştlr(4). 

Tarım kesimi 1962 yılında yu!'içi gelirin "/o 38.4 'ünü~. alırken, 

bu pay 1984 yılında% 2;2.1.'e düşmüş. Bunun yanısıra, aynı yıllar

da sanayinin payı % 15.?'den % 24.l'e yükselmiştir (5). 

Bütün bunlardan anlışılacağı gibi, Türkiye'nin sosyo-ekonomik 

yapısı gittikçe iyileşen bir değişim göstermekte, bugünkil durum, 

turizm olayına önem v~rilen 1950'li yıllardan çok farklıdır. 
z., s. .. • 

Bkz., s. 45. 
Bkz., s .113. 
Bkz., s .ııo. 
Bl\.z. , s .106. 
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3.3. ÜLKENİN SOSYO - PSİKOLOJİK YAPISI 

Turizmde sonucu tayin eden temelin toplumun kendisi ol

duğu ileri· stirülmekte, turizm ilişkilerinin bir taşın yerdeğiştir

mesi, bir makinenin kurulması gibi fizik değil, sosyal bir iş ol

duğu, yani bir toplum var olduğu için var olan olaylardan olup, 

dolayısıyla da toplumların yapıları ve dokularına sıkı sıkıya bağ

lı olduğu belirtilmektedir (1). Halkın geleneksel yapısının, eko

nomik ve sosyal kurumları ve koşullarının, değer hükümlerinin turiz

me geniş ölçüde elverişli olması ve temeldeki bu engebelerin et-

ki altına alınamadığı sürece o tilkede turizmin gelişmesi hemen 

hemen imldinsız olacaktır( 2) • Çünkti, turiste hizmet edecek olan 

varlık ne bir bakanlık, ne bir kurum ne de başka bir şeydir, bunu 

gerçekleştirecek olan insandır, yani o tilkenin halkıdır. "Ekono-

mik ve kültürel koşullar elveriyorsa büttin bunlar bir oranda halk 

içinde biçimlenir; teknisyenler bunu dış çevreye açmanın ve bu yol

la da ülke ekonomisini yarar sağlamanın yollarını incelerlertr (3). 

Bir ülkede, nüfusun büyük bir çoğunluğu çeşitli nedenlerle turizm 

eğiliminin dışında kalmışsa, öncelikle bu toplumun bir analizi ya

pılıp neden turizm eğiliminden uzak kaldıkları çözümlenmelidir. 

Aksi takdirde bütUn çabalar boşuna gidecek, boş bir heves olarak 

kalacaktır (4). Bu durumda, sonuç olarak şöyle denilebilir, "tu

rizmde sonucu belirleyen toplumun kendisidir, bu yUzden, turizmde 

özlenilen amaçlara yaklaşmak için sosyal determinizmin etkisini a

zaltmak gerekir. Halkın geleneksel yapısının, ekonomik ve sosyal 

kurumları ve koşullarının, değer hükümlerinin, turizme hayli ölçüde 

elverişli bulunması gerekir. Turist görderen ve turist çeken ülke-
1) Çelik Gülersoy, "Tilrkiye'de Turizmin Geliştirilmesinin Sosyo

Psikolojik Temelleri,u TUrkiye'de Turizmin Geliştirimesi, !stan
bul, 1970, s.189 

3
2) Ibid. 

) Ibid.,_s.190. 
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lerin insanlarının dUnya e;örlişü, yaşamı, yerieşme düzeni ve bım
lara bağlı değer yargıları arasında farklılıklar olmamalıdır. 

Turizmin ihtiyaç duyduğu değerler açısından Türkiye'nin du

rumu şöyle belirtilebilir~ 

Türkiye, coğrafi konumu ve yapısı gereği birinci derecede tu

ristik doğal kaynaklardan olan iklim değerleri, kıyılar, dağlık 

yöreler, kaplıca ve içme kaynakları ile ikinci derecede önemli 

olan kaynaklardan av ve spor turizmi, mağaralar ve milli park a

lanlarına geniş ölçüde sahiptir. Ne var ki, Türkiye'de turizm mev

siminin uzatılması, bütün yıl boyu turizm yapılması ve turizm çe

şitliliklerinin arttırılması için en ileri dUzeyde kıyı, dağ ve 

kaplıca turizmi imk~nlarına sahip olduğumuz halde bu kaynaklardan 

hennz yeterince yararlanamamaktayız. 

Öte yandan, turistik doğal kaynaklarımızın kullanımında kaynak 

israfı vardır. bu kaynaklardan henüz optimum düzeyde bile yarar 

sağlama aşamasına geçilememiştir. Bundan sonra kaynak tahribine 

yol açılmadığı, geri döntişti olmayan olumsuz ve zararlı girişim

lerde bulunulmadığı takdirde, Türk turizminin gelişmesi çin ge

rekli turistik doğal kaynak sorunu yoktur denilebilir. 

Ülkenin sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak turfstik yatırım

lar nitelik ve nicelik yönünden gelişememiştir. 1984 yılı sonunda 

turizm işletmesi belgeli tesis sayısı 642 olup, toplam yatak sa

yısı 68.266'dır (1). Ne var ki,sorun yanlızca yatak kapasitesi 

olmayıp, altyapı gibi turizmi önemli derecede etkileyen faktör

ler yeters.iz kalmaktadır. Ancak inkar edilemeyecek bir gerçek var, 

bu turizm deneyimimizin artmış olması, bu konuda yavaş da olsa me-

safe alınmış olmasıdır. 

1) T.C. Turizm Bankası, 1984 Yılı Faaliyet Raporu, s.27. 
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IV- AZ GELİŞMİŞLİK VE TURİZM 

4.1. Az Gelişmişlik Olgusu 

Az gelişmişliğin kesin bir tanımı yapılamamıştır. Az 

gelişmiş ekonomiler "yoksulluğun fasit dairesi" içinde kendileri

ne özgü bir takım özellikleri ve sorunları da birlikte taşımak

tadırlar. Az gelişmiş ülkelerin kendi aralarında zaman ve yer 

açısından farklı görünümlere sahip olmaları birtakım iktisatçı

ların "ne kadar az gelişmiş ülke varsa o kadar da değişik az ge

lişmiş ekonomi niteliği vardır" demelerine yol açmaktadır (1). 

Az gelişmişliğe ilişkin yeterli bir tanım bulunamamasına rağmen 

bir ülkenin az gelişmiş olduğunu belirleyici ölçüler tesbit edil

miştir. Bu ölçüleri, ekonomik, sosyo-kültürel ve yapısal ölçüler 

olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür (2). 

a- Sosyo-ki.iltürel ölçüler: Beslenme yetersizliği, öğrenim dü

zeyindeki ve sistemindeki düşüklük ve bozukluk, geleneksel 

yapı(kadının toplumdaki statüsü), çocukların çalıştırılması, 

sağlığı korumada yetersizlik, milli bütünlüğün zayıflığı, 

bilinçlenme. 

b- Ekonomik bakımdan ölçiller: Gizli ve açık işsizlik, az ener

ji tüketimi, ortalama milli gelirin düşüklüğü, sınırlı bir 

sanayileşme, iktisadi bakımdan gelişmiş ülkelere bağlık,. 

şişkin bir ticaret kesimi, kişi başına düşen sermayenin 

kıt oluşu, geniş halk kütlelerinin tasarruf eyiliminin he

men hemen sıfır oluşu, büyük toprak sahipleri tarafından 

yapılan tasarrufların ticaret ve endüstri alanındaki ya-
l) Prof. pr. Akın İlkin, K~l~ınma ve .sanayi Ekonomisi,İst.,1979,s.3. 
2) Prof. ı ... r .. Cavit.Orhan Tutengil, Az Gelişm<:min Sosyolojisi İstan-

bul, 1984, s.34-126'dan özet. ' 
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tırımlara yöneltilmemesi, ihraç malarının gıda maddeleri 

ve ham maddelerden ibaret olması (1). 

c- Sosyal yapı bakımından ölçüler: Yüksek ölüm oranı, orta

lama yaşın düşüklüğü, çocuk ölümleri, doğurganlığın yüksek 

oluşu, tarımla uğraşanların çokluğu, orta sınıfların zayıf

lığı, demokratik kurumların yokluğu ve otoriter yönetim e

ğilimi, geri kalmış sosyal yapılar ( kabile veya aşiret 

temeli üzerine kurulu olma, geleneklerin güçlü olması gibi). 

4.2. Ülkelerarası.Turizm ve Az Gelişmişlik 

Az gelişmişlik bir alınyazısı değildir. Bu yüzden, az 

gelişmiş ekonomiye sahip olan ülkeler bu durumdan kurtulmak çaba

ları içindedirler. Günümüzde sanayileşmek kavramı ile gelişmişlik 

kavramı aynı anlam' . taşımaktadırlar. Ancak, sanayileşmek için 

yeterince sermayeye sahip olmayan az gelişmiş ülkelerin en ö

nemli sorunlarında~birini sermaye kıtlığı oluşturmaktadir.·. Bu 
! 

yüzden de döviz gelirleri büyük önem taşımaktadır. Döviz getirici 

en önemli kaynak ihraoattJ..r • Ne var ki, az gelişmiş ülkeler bun

da da gereğince başarılı olamamaktadırl~r • Durum böyle olunca, 

son yıllarda hızla gelişen turizm olayının döviz bırakıcı özel

liği, çok sayıda az gelişmiş ülkenin gözlerini bu noktaya çevir

mesine yol açmıştır. Turistik potansiyele sahip olduğuna inanan 

çok sayıda az gelişmiş ülke bu alanda rekabet etmeye, pazardan da

ha fazla pay kapma mücadelesi içine girmişlerdir. Oysa daha önce 

de belirtildiei gibi, ülkelerarası turizmin bir yoğunlaşma özelliği 

vardır. Çok sayıdaki az gelişmiş ülkenin yararlanabileceği pazar 

dilimi yüzde yirmi civarındadır. Öte yandan, turizmin batının ü

rünü olduğu, yani sanayileşmiş ülkelerde geliştiği, bu yüzden bel

li bir yaşam düzeyi gerektirdiği de belirtilmişti. Az gelişmiş ül-
1) Prof. Dr. Mükerrem Hiç, Büyiime Teorileri ve Az Gelişmiş Ekonomi

ler, İstanbul, 1970, s.160 



157 

kelerin ise sosyo-ekonomik, sosyo-psikolojik yapılarından dolayı 

turistin ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olmadığı, bu yüz

den de turistik gelişmenin yavaş olacağı açıktır. TUm bunlara rağ

men, az gelişmiş ülkelerin ödemeler bilançosundaki açıklar, döviz 

yokluğu, temel malların ithali için döviz gerekliliği ister iste

mez bu ülkeleri turizm olayından yararlanmaya itmektedir. Ne var 

ki, turizm olayı için gerekli olan temel yatırımların sermaye (ay

nı zamanda emek) yoğun yatırımlar olması bu Ulkeleri bi:r diğer 

çıkmazın içine itmektedir. Üstelik bu yatırımların verimlilikleri 

de oldukça düşüktür. Bütiln bunlar daha ayrıntılı olarak daha sonra 

açıklanacaktır. 

42.1. Ülkelerarası Turizmin Az Gelişmiş Ülkeler Açısından 

Sakıncaları 

Ülkelerarası turizmin az gelişmiş ülkeler açısından en 

önemli sakıncalardan biri, turizm olayının mevsimlik karakteris-

tiğinden kaynaklanmaktadır. Haziran-Eylül ayları içinde yoğunla

şan turizm hareketleri, bu mevsimin dışında tesislerin atıl kal

masına yol açmaktadır. Bu yüzden tesislerin bilyük bir kısmı faali

yetlerini tamamen durdurmakta, geri kalanı ise çok düşük kapasite 

ile çalışmaktadır. Bu durum iki önemli sorunu ortaya çıkarmakta

dır. Bunlardan ilki; yıllık ortalama doluluk oranının düşük oluşu 

sonucunda verimliliğin düşük olması, bu yüzden, bir yıllık kazan

cı sağlamak için kısa sürede yüksek gelir sağlama isteğinin olma

sı. öte yandan, "turistik faaliyetin, tarımda işgücUne en çok ih

tiyaç bulunan aylara rastlaması dolayısıyla istihdam yaratma at

kisinin sınırlandığı" belirtilmektedir (1). 

Az gelişmiş ülkelerin turistlere, kendi teknik ve bilgisini de

ğilde sadece yiyeceğini ve i~eğini satması halinde, temin edilen 
ı) Doğan Avcıoğ!u, TUrkiye'nin Düzeni, 0.2., İstanbul, 1978,s.ıı;a. 
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dövizlerle aynı ülkelerden daha pahalı fiyatlarla sanayi madde

lerinin satın alınacağı, az gelişmiş Ulkelerin vatandaşlarının 

gittikleri yerlerden daha çok sanayi mamullerini satın aldığı ve 

bu yüzden de bıraktığı dövizin ytiksek olduğu belirtilmekte, bu 

durumun turizmde de tıpkı ülkelerarası ticaret gibi, kalkınmak-

ta olan ülkelerin aleyhine işleyen bir mekanizma haline geldiği 

ileri sürülmektedir (1). Ayrıca, "turizm gibi bir çok sosyo-politik, 

siyasal, doğal ve saelık gibi olumsuz gelişmelerden hızla ve büyük 

çapta etkilenen ve fiyat esnekliği yüksek olan bir sektöre aşırı 

bağımlılığın kıt kaynaklı azgelişmiş ekonomiler açısından sakın

caları bulunmaktadır" (2). Kaldı ki, bir çok iktisatçı tarafından 

ülkelerarası turizm talebinin gelişmiş ülkelerde -turist üreten 

ülkelerde- oluşup, yönlendirilmesinden dolayı, az gelişmiş ülke-

lerin gelişmiş ülkelere olan klasik anlamdaki bağımlılıklarının 

yeni bir tip ba~ımlılığa dönüşmesi olarak nitelendirilmektedir(3). 

öte yandan, özellikle ağır sanayide geniş yatırımlar yapılması ge

rekirken ne getireceği belli olmayan turistik yatırımların daha 

çok lüks tüketimi teşvik ettiği, gereksiz üretimi gerekli üreti

min önüne geçirdiği belirtilmektedir (4). 

Az gelişmiş ülkelerin kalkınması için gerekli olan dövizin sağ

lanması çok bUyük önem taşımasına rağmen, turizm sektörünün geliş

tirilmesi için sözkonusu ülkelerin ekonomik gelişmişlik oranlarıy

la değişik ölçülerde döviz harcamaları da gerekmektedir. Bu har

camalar, sektörün ülke ekonomisine ölçülebilir maliyetlerini teşkil 

eder. Bu ölçülebilir ekonomik maliyetler beş ana başlık altında 

toplanabflir. Bunlar; 

1. Gelen turistlerce satın alınan ithal ürün ve hizmetlerine 

Tanıtım ve Turizm, Ankara,1983,. ~ 
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2. Yurt dışında yapılan promosyon ve reklam kampanyaları ile 

yurtdışı turizm bürolarının faaliyetleri için gerekli olan 

ödemeler, 

3. Yurt dışında personeı·eğitimi içi11 yapılan ödemeler, 

4. Sektör için ithal edilen yatırım mallarına yapılan ödeme

ler 

5. Yabancı personele ve sektördeki yabancı sermaye yatırımla

rından doğan kira amortisman, faiz ve k~r transferlerine 

yapılan ödemeler,l). 

Turistik ve tamamlayıcı mal ve hizmetlerin fiyatları turizm 

sezonu ·öncesi ve sezon boyunca artar ve vardığı en yüksek dU-

zeyde gelecek sezona kadar kalır, yeni sezon ile birlikte aynı 

trendi izler. Ayrıca turizmin gelişmesi bir çok Ulkede gayrımen

kullerin ve tüketim mal ve hizmetlerin fiyatlarını olağanın üs

tünde etkilemektedir. Buna en iyi örnek olarak ise Karaibler gös

terilebilir (2). 

42.2. 'Ülkelerarası Turizmin Az Gelişmiş Ülkeler Açısından 

Yararları 

Turizm ülke ekonomilerine yararları makro ve mikro ölçek-

1 er olmak üzere iki şekildi ortaya çıkar. Mikro ölçek ile hem iş

letme hem de yatırımcılar düzeyinde yararlar, makro ölçe~de ya

rarların başında ülkelerarası turizmin ve döviz kazandırıcı ola

rak sağlayabileceği "net döviz kazancı" gelir. Böylece, sektör 

ülkenin döviz darboğazı sorunu ile ilgili sıkıntılarını rahatlatı

cı yönde olumlu bir etki yapabilir. Ancak, unutulmaması gereken 
1) E.N. Kırcıoğlu- 8.s. Nazilli, Op.Cit.,s.234. 
2 ) Ib i d • , 2 3 5 • 
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nokta, turizmin bir ihracat kalemi olduğu kadar, bir ithalat kale

mi de olduğudur. Eğer ülke, turizm net gelirleri ile giderlerini, 

gelirleri yönünde ağırlık kazanacak bir biçimde iüzenleyemez ise, 

turist çeken i.ilkenin ekonomisi açısından makro anlamda bir sakınca 

ortaya çıkabilir. 

Az gelişmiş ülkelerin, ülkelerarası turizmi desteklemelerinin, 

döviz kazandırıcı önemi açısından üç önemli hedefi vardır. Birin

cisi; net turizm gelirlerinin görünmez ihracat gelirleri arasında 

olup ve ev sahibi ülke açısından ithalat ihtiyaçlarını karşılayıcı 

bir döviz kazandırıcı olmasıdır. İkincisi; 1973 petrol krizinde 

bile ülkelerarası turizm hareketlerinin gelişme trendinin sürmüş 

olduğu gözlenmektedir. Bu eğilimin,en azından, bazı az gelişmiş 

ülkeler ve yöreler açısından sürmesi beklenebilir. tlçüncü olarak, 

turist gönderme potansiyeline sahip gelişmiş ülkelerin turizm har

camaları açısından, bir kaç geçici istisna dışında, ülkesi vatan

daşlarına sınırlama getirmemektedirler. Bu yüzden, turist kabul 

eden ülke, turizm ihracatçısı olarak herhangi bir gümrük duvarı 

ve ekonomik-politik kısıtlama veya engelleme o+maksızın pazara u

laşabilmektedir. Ne var ki, teoride böyle olan durum, uygulamada, 

güçlü ve pazarı etkileyebilecek turizm şirketleri tarafından 

gerçekleşmenin böyle· olmasını engellemektedir. 

Turizimin az gelişmiş ülkelerin ekonomilerine sağlayabileceği 

katkılarinfen _önemlilerinden biri .istihdamdır • Az gelişmiş ekono

milerin en önemli sorunlarından birisi istihdam alanı yaratabil

mektir. Turizm sektörüniln emek-yoğun yatırımlar gerektirmesi, Ul

kenin bu sorununa çözüm getirecek bir nitelik taşımaktadır. An

cak, bu da çok sayıda yatırım yapılmasına bağlı kalmaktadır. Oy-

sa yeterli sermaye bulunamayışı yUzUnden gerekli olan bu yatırımlar 

da yeterince gerçekleştirilememektedir. Yine, sektöriln mevsimlik 

özelliği yüzünden tesislerin belli dönemlerde atıl kalması işsizli-
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ğe yol açmaktadır. Bu durumda turizm sektörü, sektöri.in mevsimlik 

özelliği yüzünden iş alanlarının kapanmasına, bu yüzden de işsiz

liğin belli mevsimlerde artmasına yol açmaktadır. Bu soruna çözüm 

bulunamadığı zaman, istihdama sağladığı katkının önemi pek de bU

yük olmayacaktır. 

Turizm sektörünün çoğaltan katsayısının yüksek oluşu,, ekono

miye canlılık kazandırmakta, harcanan bir birim paranın çeşitli 

alanlara yayılmasına yol açmaktadır. Turistin öznesinin insan ol

ması ve insanın ilgi alanının çok çeşitli olması, turistin harcama 

alanının çok geniş olmasını zorunlu yapmaktadır. 
/ı.lrele.t/f!',./ JOnvc '-''"l cld 

Az gelişmiş ülkelerde, turizm("önce küçtik toplulukların sosyo-

ekonomik yapiları yıpranma sürecine girmeyecek; tersine, sağlık 

kazanacak; mahalli gelenekler ve toplumun kültür hazinelerinden 

biri olarak folklorun kaybolma tehlikesi ortadan kalkacaktır. Top

lulukların dışa açılım süreçleri hızlanarak tutucu akımların kısa 

sürede etkisiz hale gelmesi f,erçekleşecektir. Bunlar, hep birlik

te toplumsal süreçler olarak ülke düzeyinde bütünleşmeyi, hem kı-

sa yoldan, hem daha köklü olarak gerçekleştirecektir. Turist akımı

nın yüklü olduğu ihtiyaçlar ise, önce çevrede tarım kesiminde ça

lışanları daha fazla üretim doğrultusunda harekete geçirecektir. 

Ve bu büyük kütlenin tüketimi, turizm endüstrisinden gelen katma 

.değer eklenerek de fiyatlandırılacağı için ekonomik katkısı daha 

büyük hacimde olacaktır"(l). 

Hiçbir değer taşımayan deniz suyu sıcaklığı, peysaj, kar kalın

lığı, güneşin havada kalma siiresi, kum alanı, temiz hava v.b. gibi 

ekonomi dışı mallar ve varlıklar, turizm sonucunda birer ekonomik 

mal nitelieine nönüşerek çevrenin kaynak bakımından daha da zen

finlişmesini sağlamaktadır. 
) Dr. Ziya Eralp, Turizmin Toplumsal Değişime Sosyo-Ekonomik Et-

kisi, Ankara, 1974, s.276 
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Bir yöredeki turizm mahallinin doğaya dayalı olarak ortaya çıkı

şı, büyük kent ve sanayi merkezinde kazanılmış gelirlerin, kırsal 

yörelere aktarılmasına yol açarak, hem il1ke düzeyinde hem de ül

kelerarası düzeyde gelirin yeniden dağılımına etki etmektedir. Bu 

süreç, bölg~lerarası dengesizliği giderici bir rol yerine getire

bileceği gibi, sosyal adalet ilkesinin de uygulama a+anına aktarıl

masını sağlayacaktır. 

Daha çok kırsa.l bölgelerde oluşan turizm merkezleri, yeni ge

lir olanakları yaratarak, kırsal alanlardan kentlere olan göçün 

azalmasında ya da durmasında etkili olacaktır. Bu durum, kentle

rin gecekondulaşmasını ya da gecekondu tipinde kentleşmeyi ya

vaşlatacak veya bazı yerlerde durduracaktır. Turizmin, çözümü güç 

ve bazen olanaksız toplumsal sorunların ·.çıkmasını önleyici veya 

azaltıcı bu fonksiyonu, ülkenin kalkınmasına bir katkı olarak 

değerlendirilebilir. Bütün bunları daha sonra, derinlemesine olarak 

ilgili bölümlerde inceliyeceğiz. Şimdilik konuyla ilgili olarak 

kısa açıklamalarda bulunmakla yetinildi. 



163 

V- TURİZM YATIRIM PROJELERİNİN ÖZEL NİTELİKLERİ 

Bir ülkede, herhangi bir sektörün gelişmesi o sektörle il

gili yapılan yatırımlara bağlı olmaktadır. Yatırımların bir takım 

özellikleri yüzünden gerçekleşmeler ya çok ya da az olmaktadır. Tu

rizm sektörünün bir ülkede gelişmesi, o ülkede yapılan yatırımla

rın niteliği ve niceliği ile yakından ilgilidir. Bu yüzden, turizm 

sektörü ile ilgili yatırım projelerinin özelliklerinin bilinmesi, 

Ulkemizin vardığı düzeyin durumunun da açıklayıcısı olacaktır. 

Yatırım ve proje kavramları gPniş bir kullanım alanına sahip 

bulunmaktadır. Çok sayıda alana (sektöre) yatırım yapılabileceği 

gibi buna bağlı olarak her bir yatırım için bir proje çalışması da 

yapılabilir. Bu bakımdan turizm sektörli yatırım projeleri hazırla

nırken turizm sektörünün özelliklerinin dikkate alınması zorunlu 

olmaktadır; 

Turizm sektörü için yatırım projesi hazırlayanlar; 

ı. Turizm sektöründeki tesis ve işletmelerin diğer işletmeler-

den farklarını, 

2. Turizm sektörünün diğer sektörlerden ayrılan bazı özellikle-

rini, 

3. Sektörün diğer sektörlere gare kArlılığını, 

4. Yatırım yapacaklar açısından geleneksel bir yatırım alanı 

olup olmadıeını, v.b. gibi dikkate almak zorundadırlar (1). 

5.1. Sabit Sermaye Yoğunluğu 

Turizm alanına yapılan yatırımlar sonucunda oluşan tesisler 
1) Adem Şahin, Yatırım Projelerini Değerlendirme Kriterlerinin Tu

rizm Yatırım.Pr9jelerine Uygulanması ve Türkiye'deki Durum, Mas
ter tezi, !.ü. Iktisat Fakültesi, İstanbul, 1984, s.23. 
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büyük ölçüde arsa, bina ve teçhi~at ölçüsüne dayanmaktadırlar. Bu 

yüzden sabit sermaye yoğunluğu oldukça fazladır. Bu durum, tesisl .... 

ler hizmete girmeden önce yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek 

ve finanse edilecek bölümün, toplam yatırım tutarı içindeki payını 

artırmaktadır. Yatırımcı, yatırım kararı ile ilgili çalışmalarında 

bu özelliği dikkate almak zorundadır (1). 

Tablo 58 

Endüstriler İtibariyle Sabit Sermaye Yoğunluğu 

ENDÜSTRİLER SABİT SERMAYE % 

Maden işletmeleri 

Demir-Çelik 

Kimya 

Makina imalatı 

Dokuma 

Otelcilik 

Otel binasının sahibi işletmeci ise 

- İşletme kira ile tutulmuş ise 

Kaynak: DPT, Planlama Dergisi, sayı: 10, s.22. 

64 

50 

42 

39 

41 

94 

58 

Tablodan da anlaşıldığı gibi, turizm sektöründe, bilanço açısın-
u 

dan sabit sermaye yoğunluğu diğer sektörlerden oldukça fazladır. 

5.2. Emek Yoğunluğu 

Turizm işletmeleri hizmet üreten işletmeler olduğundan, 

faaliyetle!in hemen hemen tamamına yakın bir kısmı insan unsuru 

tarfından gerçekleştirilmektedir. İşletmelerin emek yoğunluğunu 

azaltmayı amaçlayan bir takım çabalar bu alana yansıtılam~maktadır. 

Çünkü turizm işletmeleri yapısal özellikleri yi.iztinden makinazasyo

~ ly~n plma~an Ôeıetmele~g2~~ Genelde hizmet yüzyüze ilişkiler • ahın, p. ıt., s. ?· 
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sonucu üretildiğinden ve faaliyetlerin büyük bölümü ilişkiler ~in-

ciri olduğundan emeğin yerine ik§me edilecek unsurları ancak 

yardımcı hizmet ünitelerinde (yiyecek-içecek stoklarında) kullan-

mak mlimkün olmaktadır. 

Tablo 59 

Konaklama Tesislerinde Personel İstihdamı 

O!'ELİN CİNSİ 

Lüks otel 

l.Sınıf otel 

2 Sınıf otel 

Diğer 

YATAK BAŞINA PERSONEL İSTİHDAMI 

l.oo 
0~70 

0.50 

0.30 

Kaynak: DPT, Turizm ve Tanıtma, C.2., Anka~a , 1977, s.339. 

Turizm sektörü yatırımlarının emek yoğun nitelikte olması, mak-

. ro açıdan istenilen bir durum olmasına rağmen, personele ödenecek 

olan ücret tutarının yüksek oluşu, mikro düzeyde işletmecilerce 

~ek de istenilen bir durum olmamaktadır. Özellikle az gelişmiş ül

kelerde daha fazla k§.r sağlamak isteyen . işletmeciler, mtimkün ol

duğunca az personel çalıştırma eğilimini taşımaktadırlar. 

5.3. Sabit Giderlerin Yüksek Oluşu 

Turizm işletmeleri faaliyete geçtikten sonra, toplam gi

derler içinde büyük bölümün sabit giderlerden oluştuğu görülmek

tedir. Sabit giderlerden kasıt, toplam miktar olarak faaliyet hac-,, 
mindeki değişmelerle değişmeyen maliyetlerdir. Orneğin, ücretler, 

amortisman, sigorta, kira v.b. gibi. 
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Tablo 60 

Bir Turistik Otelin Masraflarının ~ağılımı (%) 

Ücretler 

Yiyecek ve içecek wasrafları 

Vergi ve resimler 

Bakım, tamir ve yenileme 

Faiz ve amortismanlar 

Elektrik, ısıtma, su v.b. 

Reklam ve PTT 

TOPLAM 

% 
35 

20 

12 

12 

10 

6 

5 

100 

Kaynak: Türkiye h'konomi Kurumu, Tilrkiye Turizm Politikası Semineri, 

Ankara, 1964, s.348. 

Turizm işletmelerinde sabit sermaye yoğunluğunun ytiksek oluşu, 

ve bu oluşumun büyük ölçüde arsa, bina ve teçhizat üçlüsüne dayan

ması, faaliyet dönemlerinde bu kalemlere ilişkin giderlerin yilk-

sek olması sonucunu doğurmaktadır. Özellikle yatırımın gerçekleş

mesinden sonra, sabit giderler genel giderler içinde % 70-80 oranına 

kadar ulaşır. Bu bakım-onarım, amortisman ve personel giderlerinin 

ytiksek oluşu, kira geçiş noktasının ciro ve kapasite kullanım oranı 

ile ilişki~ini kritikleştirmektedir (1). 

5.4. Makro Açıdan Değerlendirme Kriterleri 

Gelişmekte olan Ulkelerde, yatırım projelerinin milli e

konomi yönünden değerlendirilmesinden amaç, aşağıdaki konulara ne 

derecede çözüm getirdiği veya katkıda bulunduğudur (2). 
1) A. Şahin, Öp. dit., s. 
2) Ibid. 
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1. Milli gelir artışının sa~lanması, 

2. Gizli ve açık işsizliğin önlenmesi, 

3. Gelir dağılımının dengeli hale gelmesi, 

4. Sanayileşmenin ve kalkınmanın sağlanması, 

5. Dış ödemeler dengesindeki açık, 

6. Yerli hammaddelerin değerlendirilmesi. 

Üretim kaynaklarının hangi yatırım projelerine yöneltilmesini 

açıklamaya çalışan(l) bu değerlendirmeler sonucunda sonuçlar olumlu 

olursa, proje milli ekonominin amaçlarına uygun kabul edilecektir(2). 

54.1. Sermaye/Hasıla Kriteri 

Sermaye/hasıla kriteri sermaye mallarının kıt olduğu de-

nem ve ülkeleri dikkate alarak, diğer üretim faktörlerine oranla 

daha kıt olan sermayenin en etkin biçimde kullanılması gereğini 

ortaya koymaktadır. Model, yatırım kararlarında en yüksek hasıla

yı saf:layacak projelerin seçimini önermektedir. Yatırım mallarının 

dış ülkelerde ithal edildiği ülkelerde döviz rezervlerin~n az ol

ması, sermaye/hasıla kriterine önem kazandırmaktadır(3). Sermaye 

birikimi henüz oluşmamış, sermayenin kıt olduğu ülkeler açısından 

önemli bir ölçüdUr. Çünkü sözkonusu ülkeler, en az sermaye ile a

zami hasılanın sağlandığı projeleri uygulamak zorundadırlar. Aksi 

halde zaten kıt olan sermaye kaynakları verimsiz yatırımlara kana

lize edilmiş olacaktır (4). 

Turizm sektörUnde genel olarak bir ünitelik bir turistik hası

la (net katma değer artı amortisman) elde edebilmek için üç ünite 

sabit turistik sermaye yatırımına ihtiyaç duyulmaktadır. Şöyle ki: 
1) Prof. Dr. 
2
3

) A. Şahin, 
) Prof. Dr. 

4) A. Şahin, 

A. Ilkin, Öp. Cit., 
Op. ci t, s. 
A. İlkin, Op. Cit., 
Op. Cit., s.50. 

s.82. 

s.83. 
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3 Turistik yatırımda kullanılan sabit sermaye·-
- - - 3 

Net katma değer 't Amortisman 1 

Şu halde sermaye/hasıla oranı Türk turizminde 3 olmaktadır (1). 

Tablo 61 

Sektörlere Göre Marjinal Sermaye, Hasıla Oranı 

SEKTÖR ADI 

Konut sahipliği 

Haberleşme 

Havayolu taşıması 

Denizyolu taşıması 

Karayolu taşıması 

Demiryolu taşıması 

Elektrik 

Kağıt ve kağıt ürünleri 

Tarım 

Demir .çelik 

Turizm~ 

ORAN 

12.2 

4.8 

5.3 

7.1 

3.6 

13.5 

14.0 

5.0 

3e6 

5.2 

3.0 

* : Turizm sermaye/hasıla oranı Prof. Dr. Hasan Olalı'nın Turizm 

dersleri, İzmir, 1983, s.?O'ten alınmıştır. 

Kaynak: Yalçın Küçük, Planlama, Kalkınma ve Türkiye, İstanbul, 

1985, s.450. 

Sermaye/hasıla oranı Birinci BYKP1 ı döneminde 2.6, İkinci 

BYKP'ı döneminde 2.9, Üçüncü BYKP'ı döneminde 3.3 olarak ger

çekleşti (2). 

54.2. Sosyal Marjinal Verimlilik Kriteri 

Mar inal verimliliğin, toplum yönünden ele alınarak (üre
r. asan a ı, Turizm Dersleri, İzmir,1983, s.70. 
~üçük, Planlama, Kalkınma Türkiye,İstanbul, 1985, s.450. 
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tim faktörlerinin optimal dağılımının) sağlanabileceğini savunan 

A. Kahn'ın düşünceleri daha sonra H.B.Chenerey tarafından geliş

tirilmiştir. Statik ve kısmi analiz içinde ortaya konulan sosyal 

marjinal verimlilik (SMV) kriteri; şu noktaları gözönünde tutmak

tadır (1): 

- Sermaye birimi başına milli gelirin maksifuizasyonu, 

- Sermaye birimi başına isabet eden istihdam hacminin maksi-

mizasyonu, 

- Sermaye birimi başına isabet eden ihraç mallarının maksimi-

zasyonu. 

Yapılın bir çalışmada*~ hayali bir turistik tesis maliyet, 

döviz kazancı ve işletme giderleri yönünden incelenmekte ve bu te-

sis için döviz maliyeti 1970 yılı itibariyle 1 DM= 3.90 TL. olarak 

hesaplanmaktadır. Aynı araştırmada, şeker sanayiinde .döviz fiyatı

nın aynı yıl için 1 Dolar= 28 TL., çay sanayiinde ise 1$ = 29.05 ile 

130.82 TL arasında oldueu belirtilmektedir. Öte yandan turizmin 

döviz getirici özelliği, emek yoğun bir sektör olması, sektörün 

marjinal verimliliğini ortaya koymaktadır. 

5.5. Yatırım Malları İthalatı 

Sanayileşmesini tamamlayamamış ve gelişmek isteyen ülke

lerde yatırımlar içinde ithal mallarının yüksek olması durumun 

önemini daha da artırır. Az gelişmiş ülkelerde turizm yatırımları 

için kullanılacak ithal malları (inşaat, mefruşat, donatım gibi) 

bir taraftan ülkenin sanayileşme düzeyine diğer taraftan da ülke

de yaygın turizm cinsine göre değişmektedlr(2i 1 iu Ulkele~4@, 

turizm sektöründe .. gerekli altyapı projeleri için sağlanan teknik 

1
2

) Prof. Dr. A. İlkin, Op. Cıt., s.84. 
) Dr. Öz~n Dallı, Turizm ~alebi ve Gelirleri, Ankara,1974, s.43. 

*: Nejat Olçen, Turizm Sektöründe Yatırım verimliliği,H.Ü.-B.ü. Se
miner Çalışmaları, 15-17 Ocak 1971 
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yardım ve teçhizat ithali sektörde döviz çıkışlarını teşvik etmek

t~dir (1). Yine, turizm alanında çalışan yabancıların Ucretleri 

ve diğer tazminatları özellikle yeterli nitelik ve nicelikte tu

rizm personeli bulunmayan ülkelerde önemli döviz çıkışlarına yol 

açmaktadırlar (2). Türkiye için ortalama ithal malı kullanım oranı 

turizm sektöriinde % 6.7 olarak hesaplanmıştır (3). 

1
2

) Dr. Ö. Dallı, Op. Cit., s.44. 
) Ibid. 

3 ) Ib i d • , s • 4 5 • 
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I- TURİZMİN DİGER SEKTÖRLERE KATKISI 

1.1. TURİZMİN TARIM KESİMİNE KATKISI 

Cumhuriyet' in kuruluşundan bu yana temel hedefin sa

nayileşme olması yüzünden, sanayi sektörü öncelikli sektör ola

rak ele alınmış ve teşvik edilmiştir. Buna rağmen, Türkiye eko

nomisi toplam nüfusun yerleşim biçimi bakımından, yurtiçi üretim 

bakımından, aktif nüfusun dağılımı ve ihracatın yapısı bakımın

dan hala tarım sektörünün egemen olduğu bir ekonomi niteliğini 

taşımaktadır. Nitekim, 1984 yılında GSYİH'nın % 22.l'ini tarım, 

% 24.l'ini sanayi, % 53.B'ini de hizmetler sektörü oluşturmakta

dır. Yurtiçi sivil istihdamın, 1984 yılındaki dağılımına göre, 

% 59.98'ini tarım, % 12.5'ini sanayi, % 25.78'inide hizmetler 

sektörü istihdam etmektedir.1984 yılında ihracatta tarımın payı 

% 24.5 olmuş, ancak, tarıma dayalı sanayi ürünlerinin payı da 

% 11.3'e yükselmiştir (1). Tarım'ın 1982 yılında milli gelirden 

aldığı pay% 21.5'dir (2). Aynı yıl tarım sektöründe çalışanlar 

ise yurtiçi sivil istihdamın % 61.3'ünü oluşturmaktaydı (3). 

Türkiye ekonomisinde istihdamın büyük bir bölilmüne sahip 

olan bu sektöriln gelirden oldukça düşük pay alması çok önemli 

bir sorundur. Böyle bir durumda, tarım sektöründe gelir artışı 

yaratacak küçük faaliyetlerin bile büyük bir önem taşıyacağı a

çıktır. 

Turizm semtörünün emek-yoğun bir sektör özelliğinde oluşu, 
1
2

) Tilrkiye TSDTO ve TBB, İktisadi Rapor 1985 
) Prof. Dr. N. Kuyucukluf Op. Cit.t:, s.36. 

3) Türkiye TSDTO ve TBB, ktisadi ~apor 1985, s.45. 
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tarım sektöründe görülen gizli işsizliği, köyden şehirlere doğ

ru akını, yurt dışında çalışma vb. gibi durumları önleyebile

ceği belirtilmektedir (1). "Turistik tüketim dş.ha çok yerel ve 

geleneksel üretim maddelerine yöneldiği için" bu durum tarım sek

törüne ek gelir olanağı sağlayacaktır (2). "İktisaden azgelişmiş 

ülkelerin hatıra eşyalarının da orjinal ve ucuz fiyatlı"(3) oluşu 

el sanatları faaliyetini de geliştireoekJyeni gelir olanakları 

yaratacaktır (4). 

Turizm sektörü üretim ve tüketim yönlerinden tarım sektörü

nün bütün böltimleri ile ilgilidir. Turizm sektöründeki gelişme

ler, tarım sektörlindeki gelişmeyi de hızlandırır (5). Tarım iş

letmeleri turistlerin emrinde çalışan birer piyasa olduklarından 

bu gelişmeden azami yarar sağlayabileoklerdir (6). 

Ülkelerarası esaslara göre, bir geceleme süresince bir tu

ristin yaptığı tüketimin aşağıdaki gibi olduğu belirtilmekte

dir (7). 

Tablo 62 

Bir Geceleme Süresince Bir Turistin Yaptığı Tüketim 

Süt ••••••••••••••••••••••••••••• 1.25 litre 

Tereyağı ve yağlı ürünler ••••••• 125 gr • 

Et • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 525 gr. 

Sebze ve meyvalar • • • • • • • • • •• • • • • • 400 gr. 

Ekmek • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 400 gr. 

l) Dr. Tunay Akoğlu, Turizm Gerçeklerimiz, Ankara, 1966, s.51. 

~~ Ibid. , s. 52. 
İktisaÇ-! Araştırmalar Tesisi, Türkiye'de Turizmin Geliştiril
mesi, Istanbul, 1965, s.23. 

4~

6
ı Şevket Kaya, Turizm Ekonomisi, İstanbul İTİA, İatanbul,1971,s.ıı. 

Dr. T. Akoğlu, Op.Cit., s.98. 
Şevket Kaya, Op. Cit., s.9. 
Doç. Dr. Ergun Göksan, Turizm Ekonomisi ve İşletmeciliği, İzmir, 
1968, s.13. 
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Tablo 'da verilen verilere göre 1962 ve 1983 yılları için 

şöyle bir sonuca varılabilir. 

Tablo 63 

Turizmin Tarım Sektörüne Sağladığı Ek Talep (1962, 1983.Y. 

1962 yılı 1983 yılı 

(l.382.000 geceleme) (6.949.639 geceleme) 

Süt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.727.000 lt. 8.686.298 lt. 

Tereyağı ve yağlı 

ürünler ••••••••••••••• 172.750 kg. 868.629 kg. 

Et • •• • •••••• • ••••••• •. 714.494 kg. 3.648.245 kg. 

Sebze ve meyva •••••••• 552.800 kg. 2.779.615 kg. 

Ekmek • • • • • • • • • • • • • • • • • 552.800 kg. 2.779.615 kg. 

Kaynak: Doç. Dr. Ergun Göksan, Turizm Ekonomisi ve İşletmeciliği, 

İzmir, s.14. 

KTB, Konaklama İstatistikleri Bülteni 1983'ten yarar-

lanılarak düzenlenmiştir. 

Tablodan da izlendiği gibi turizmin gelişmesi ile birlikte, 

tarım sektörü ürlinlerine olan talep de artmaktadır. Bu ek talep 

tarım sektöründe çalışanlar için yeni gelir im.kanları demek o

luyor. Makro düzeyde bu rakamlar pek birşey ifade etmese bile, 

turizmin yoğunlaştığı turistik merkezlerde büyük önem taşımak

tadır. 

Tablo 'den turistik merkezlerde gerçekleşen ek talebi 

izlemek mümkündür. 
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Tablo . 64 

1983 Yılına Göre Seçilmiş Turistik Merkezlerde Ek Tarım Urünleri 

Talebi ( Toplam geceleme x Miktar = Ek talep) 

Geceleme 

Süt* 

Tereyağı ve 

yağlı ürtinler 

Et 

Sebze ve Meyva 

Ekmek 

ALANYA MARMARİS 

242.965 207.618 

303.706 259.525 

30.370 25.952 

127.556 108.999 

97.186 83.047 

97.186 83.047 

ÜRGÜP 

68.313 

85.391 

8.539 

35.864 

27.325 

27.325 

AKSARAY 

31.554 

39.442 

3.944 

16.565 

12.621 

12.621 

Je: Süt litre olarak, diğerleri kilogram olarak hesaplanmıştır. 

Kaynak: KTB, Konaklama İstatistikleri Bülteni 1983'ten yararla

nılarak diizenlenmiştir. 

öte yandan, yapılan araştırmalara göre, yabancı turistlerin 

gittikleri ülkede yaptıkları harcamalar şöyle dağılmaktadır. 

Tablo 65 

Otelde Kalan Bir Turistin Harcama Dağılımı (%) 

Konaklama 
Yeme-içme 
Alışveriş 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Eğlence ~··••••••••••••••••••••••••••••• 
Ulaştırma • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

% 

25 
32 
25 
10 

5 
Diğerleri ··••••••••••••••••••••••••••• 3 
TOPLAM ••••••••••••••••••••••••••••••••• 100 

Kaynak: Dr. Erol Orhon, Turizmin Kalkınmadaki Fonksiyonu, Ankara. 
1977, s.34. 
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Tablo 66 

Kampta Kalan Bır Turistin Harcama Dağılımı (%) 

Konaklama ••••••••••••••••••••••• 

Yiyecek ••••••••••••••••••••••••• 

İçecek •••••••••••••••••••••••••• 

Eğlence ••••••••••••••••••••••••• 

Alışveriş 

Ulaştırma 

. -· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

% 

15 

35 

7.5 

10 

10 

20 

Diğer ••••••••••••••••••••••••••• 2.5 

TOPLAM •••••••••••••••••••••••••• ıoo.o 

Kaynak: Türkiye Ekonomi Kurumu, TUrkiye Turizm Politikası Semineri, 

Ankara, 1964, s.347. 

Otelde kalan bir turistin yeme-içmeye ayırdığı % 32'lik pay 

ile kampta kalan bir turistin yiyecek-içecek için ayırdığı % 42.5 

lik pay bir yerde dolaylı olarak tarım sektörU -için gelir yarat

maktadır. Her ne kadar işlenmiş olarak turiste sunulan bu UrUnle

rin satış fiyatı ile üreticiden alış fiyatı arasında büyük bir 

fark olsa da, tarım sektörü için yaratılan bir ek gelir sözkonu

sudur. Turizmdeki gelişmeye paralel olarak ek UrUn talebi de ar

tarak, tarım sektörü için yeni gelir olanakları doğacaktır. Öte 

yandan, turist bütçesinin % 25'lik harcama dilimini oluşturan alış

verişten de yörenin el sanatları ve hatıra eşyalarına ayrılan pay 

bu sektöre yeni iş olanakları ve gelirleri yaratacaktır. 

Çeşitli amaçlara bağlı olarak oluşan turizm talebi, kitlele

rin yer değ;i.,ştirmeleri sonucu geçici süre kalınan mahalle, bera

berinde satın alma ile desteklenen bir ihtiyaç demeti de getirmek-
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tedir. Turist akımının yüklü olduğu ihtiyaçlardan oluşan efektif 

talep hacmi, geçici süre kalınan yerde parasal akıma dönüşerek, 

turizme açık topluluk ekonomisinde önemli bir güç haline gelmek

tedir (1). Yılın belli bir döneminde sayısı oldukça yükselen in

san kalabalığının yeme-içme ihtiyaçlarından oluşan talep hacmi ve 

bunun muhtevası karşılığındaki parasal akım, mahalli topluluğun 

tarım sektörtine önemli katkılarda bulunacaktır. Hatıra eşyası yapı

mı ile ilgili el sanatları için de aynı şey söylenebilir. 

Öteyandan bu turistik merkezlerdeki işletmeler yöre insanları 

talfından işletiliyorsa ('ev pansiyonculuğu, motel, pansiyon gibi) 

sağlanacak gelir miktarı daha da artacaktır. 

Sanayi sektörünün gelişmediği, tarımın egemen olduğu Erdek'te 

turizmin gelişmesinden sonra 1971 yılında konaklama tesislerinin 

harcama alanları Tablo 67 .. ' d~ gösterildiği gibidir. 

Tablo 67 

Erdek'teki Konaklama Tesislerinin, İşletme Giderlerinin Çeşitli 

Alanlar Arasında Dağılımı (%) 

HARCAMA ALANiıARI DAGILIM YÜZDESİ 

Ücretler 22.0 

Elektrik 4.4 

Yiyecek 53.6 

Malzeme 10.7 

Su 1.5 

İçki 7.8 

TOPLAM ıoo.o 

Kaynak: Dr. Ziya Eralp, Turizmin Toplumsal Değişime Sosyo-Ekonomik 

Etkisi, Ankara, 1974, s.178. 

1) Dr. Ziya Eralp, Turizmin Toplumsal ~eğişime Sosyo-Ekonomik 
Etkisi, Ankara, 1974, s.172 
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Tablodan da göriildfütü gibi, turistlerin besin maddesi olarak 

tüketimleri karşılığında yaptıkları ödemelerin, konaklama tesis

leri kanalıyla piyasaya aktarılan kısmı % 53.6 olup, tüm harca

maların yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Miktar olarak 

20.4 milyon TL. tutan bu harcamanın gerçekleştiği Erdek' in o dö

nemdeki nüfusu ise 8.615'tir(l). Bu durumda, Erdek'teki tarım ke

simi tek başına bu talep hacmini karşılayamayacak, böylece, bu 

merkezde geçici süre konaklayanların beslenmeden doğan ihtiyaçla

rı için yaptıkları harcamalar parasal bir hareket olarak çevreye 

yayılacaktır (2). Erdek'teki turist akımı iç turizmden de etkilen

diği için, tarım kesimi, büyük kentlerden gelir çekmiş olmaktadır. 

Böylece sektörler arasındaki gelir dağılımındaki adaletsizlik bir 

ölçüde giderilebilme fırsatı bulmaktadır. 

Ciro hacimlerindeki değişimi de açıklayarak, turizmin tarım 

sektörüne sağladığı katkıyı daha iyi açıklama imkanı bulabilece-

·ğız. 

Tablo 68 

Erdek'te Tarım Ürünlerine Yönelik İşyerlerinin Cirosu 

TURİZM MEVSİMİNDEKİ YILLIK CİRO 

İŞYERİ YILLIK CİRO CİROSU İÇİNDEKİ % 

Kasap 1. 600 000 400 000 66.7 

2. 450 000 200 000 44.4 

3. 200 000 100 000 50.0 

Manav ı. 110 000 60 000 54.5 

2. 100 000 80 000 80.0 

Kaynak: Dr. Ziya Eralp, Turizmin.Top~umsal .. Değişime Sosyo-Ekonomik 

Etkisi, Ankara, 1974, s.185. 

1) Dr. z. Eralp, Op. Cit., s.178. 
2) Ibid., s.179. 



179 

Anlaşıldığı gibi, beslenme konusu ile ilgili iş yerlerindeki 

yıllık parasal hareketin yarısından fazlası turizm mevsimi boyunca 

gerçekleşen alımlara dayalı olmaktadır. Manavların yıllık ciro ha-

cimlerinde turizmin mevsimlik etkisi oldukça geniş boyutlara varı-

yor. 

Tablo 69 

Erdek'te Mezbahadan Kasaplara Verilen Et Miktarı (kg.) 

1968 1969 1970 
Miktar "/o Miktar "/o Miktar % 

Ocak 14 099 6.1 13 158 5.0 14 220 4.8 

Şubat 10 626 4.6 9 952 3.8 10 680 3.6 

Mart 9 324 4.7 11 540 4.4 14 983 5.0 

Nisan 12 001 5.2 15 294 5.8 17 500 . 5 .8 

Mayıs 14 349 6.2 15 074 5.7 19 380 6.5 

Haziran 18 644 a.1 21 159 s.o 20 670 1.0 

Temmuz 50 453 21.9 55 856 21.2 60 200 20.3 

Ağustos 46 755 20.3 54 904 20.9 70 390 23.? 

Eylül 13 953 6.o 18 205 6.9 18 450 6.2 

Ekim 11 314 4.9 13 570 5.2 15 140 5 .·1 

Kasım 15 054 6.5 18 043 6.9 21 080 7.1 

Aralık 14 350 6.2 16 277 6.2 14 465 4.9 

Kaynak: Dr. Ziya Eralp, Turizmin Toplumsal Değişime Sosyo-Ekonomik 

Etkisi, Ankara, 1974, s.186. 

Turizm mevsiminden önce ve sonraki dönemleri kapsayan yılın 

10 aylık gibi neredeyse bütününü oluşturan bir sürede kasabaya 

toplam et miktarının 1968'de "/o 57.S'i, 1969'da % 57.9'u, 1970'te 

de % 49.8'i verilmiştir. Buna karşılık, mevsimlik konsantrasyo

nun yüksek olduğu Temmuz ve Ağustos aylarında ise toplam et 
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miktarının 1968'de % 42.2'si, 1969'da % 42.l'i ve 1970'te ise 

% 50.2'si verilmiştir. Demek oluyor ki, turist akımı kasabanın 

on ayda tükettiği et miktarına eşit bir tüketimi gerçekleştiriyor. 

Et tüketim miktarının turizm mevsiminde gösterdiği büyük de

ğişime bakarak, turist akımı ile birlikte oluşan taiım sektörü 

ürünlerine olan ihtiyacın çeşitli mal ve hizmet tüketimlerinin 

boyutlarını da genişleteceğini kabul etmek pek de yanlış olmaya

caktır. Çarpan katsayısı aracılığı ile gelir- tüketim ve yatırım 

artışlarına hız vererek, bu kesimin gelişmesine yol açacaktır. 
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1.2. TURİZMİN SANAYİ SEKTÖRÜNE ETKİSİ 

Yarım yUz yıllık çı=ıbaya rağmen, Türkiye ekonomisinde 

sanayi sektörü olması gereken yere gelememiştir. 1984 yılında 

GSYİH'nın % 24.l'ini oluşturmaktadır. Yurtiçi sivil istihdamın 

% 12.5'i 1984 yılında sanayi sektöründe çalışabilmektedir. 1984'te 

ihracattaki payı % 72.l'e çıkmıştır. Ancak bu payda tarıma dayalı 

sanayi ürünlerinin payı oldukça yüksektir. Tarıma dayalı sanayi 

ürünleri çıkarıldığı zaman, sanayinin ihracattaki payı % 60.8'e 

inmektedir (1). Görüldüğü gibi gerek GSYİH'a içinde gerekse istih

damın içinde sanayi sektörünün payı küçüktür. Bu durum, sanayi sek

törüne kiiçük bir oranpa olsa bile sağlanacak katkı önem taşımak

tadır. 

Turizm sektörünün gelişmesi için önemli olan iki yatırım 

alanı vardır. Bunların ilki, konaklama tesisleri , ikincisi de 

altyapı yatırimlarıdır. Bunlar, olmazsa olmaz özelliği taşımak

tadırlar. Konaklama tesisleri için yapılan yatırımlarda gerekli 

olan tuğla, çimento, kereste, asfalt, demir, boru, cam, fayans, 

radyatör ve diğer donatım ve teçhizat mallarının alımı sanayi sektö-

rtinün bu ürünlerine olan talep hacmini artıracak ve yeni gelir 

olanakları yaratacaktır··(2). Bu talep hacmi artan turist sayısına 

paralel olarak yapılacak olan yeni konaklama tesislerine bağlı ol

maktadır. Yapılacak her yeni otel, motel, pansiyon, tatil köyü, 

restorant, eğlence yerleri vb., bu talep hacminin gelişmesine kat

kıda bulunacaktır. Öteyandan turistin en önemli harcaaalarından 

olan beslenmede; işlenmiş tarım ürünleri ile alışverişteki sanayi 

ürünlerinin payı bu sektörün turizmden sağladığı gelirlerin 

1) Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadİ Rapor 1985 
2) İktisadt Araştırmalar Tesisi, Türkiye'de Turizmin Geliştirilmesi, 

İstanbul, 1965, s.23 
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artışına katkıda bulunacaktır. Görüldüğü gibi turizm sektörü gerek 

üretim gerekse tüketim yönlerinden endüstrinin bölümleri ile il

gilidir (l)."Turistik ihtiyaçları imal eden bütün endüstri iş

letmeleri, yani tUketim eşyası endüstrisi, turizm sektörünün gelir 

getirdiği birer sahadır" (2). 

Turizm sektörü, tarıma dayalı sanayi ürünleri ve diğer sanayi 

ürünlerinin satışında önemli rol oynar. Turizm merkezi olan Erdek' 

te 1971 yılında tarıma dayalı sanayi ürilnleri ile diğer ürünleri 

satan işyerelerinin cirosu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 70 

İş Yerlerinin Cirosu 

TURİZM YILIK CİRO 

İŞ YERLERİ YILLIK CİRO MEVSİMİNDEKİ CİRO İÇİNDEKİ PA:tI (%) 

Bakkal 1. 

2. 

3. 

Kadın ve 
Plaj eşyası 
Satanlar 1. 

2. 

Eczahane 

Züccaciye 

Tuhaf iye 

750 000 

500 000 

420 000 

170 000 

168 000 

420 000 

70 000 

57 000 

350 000 

300 000 

160 000 

80 ooo' 

90 000 

160 000 

25 000 

6 000 

47.6 

60.0 

38.0 

47.0 

53.5 

38.0 

35.7 

10.5 

Kaynak: Dr. Ziya Eralp, Turizmin Toplumsal Değişime Sosyo-Ekonomik 

Etkisi, Ankara, 1974, s.185. 

Bakkallar, yıllık satış gelirlerinin ortalama % 48.5'ini tu

rizm mevsiminde sağlamaktadırlar. Aynı durum kadın ve plaj eşyası 
r. Tunay oğ u, O~it., s.98. 
Şevket Kaya, Turizm Ekonomisi, İstanbul, 1971, s.16. 
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satanlar i;in de söz konusu, bunlar yıllık satış gelirlerinin 

% 50.2'sini turizm mevsiminde sağlamaktadır. Eczahane ve züccaci

yelerin payı diğerlerine göre küçük olsa da, gözardı edilmeyecek 

bir orandadır. Bunlar sırasıyla % 38.0 ile %35.7'lik bir paya sa

hipler. 

Turistik tesis yatırımlarında toplam maliyetin '/o 55 kadarı 

inşaat maliyeti, % 25'i tesisat, % 18 kadarı mefruşat ve teçhizat 

ve '/o 8 kadarı ise proje hizmetlerine gitmektedir(l). Buna göre, 

özel kesimin turizm sektörü sabit sermaye yatırımlarının turistik 

tesisler~ gittiği varsayımından hareket edersek planlı dönem bo

yunca turizimin sanayiye olan katkısını daha da somut olarak açık

layabiliriz~ Tesisat ile mefruşat ve teçhizat giderleri yatırı

mın% 43'ünü oluşturmaktadır. Öteyanda inşaat sektörü, bu sektöre 

yönelik imalat sanayiinde girdi aldığına göre inşaata giden % 55 

lik payın önemli bir miktarı ia sanayiye gidecektir. Planlı dö-

nemde turizmin sanayiye katkısını Tablo 'de olduğu gibi gös-

termek mümkündür. Ancak burada, bu gid&rlerin tamamen sanayi sek

törüne akmadığını belirtmek gerekir. Aracıların aldıkları paylar 

da vardır. Tablo bize, yuvarlak bir rakam olarak bu katkıyı göster-

mektedir. 

1) Dr. Tunay Akoelu, 11 TUrkiye 1de Turizm Politikası ve Planlaması," 
Türkiye'de Turizmin Geliştirilmesi, E.s.E.K.H. Yayını, İstanbul, 
1970, s.32. 
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Tablo 11 

Planlı Dönemde Özel Kesimin Turizm Sektörü Sabit Sermaye -~ 
Yatırımlarının Sanayi Sektörüne Katkısı (Milyon TL.) 

ÖZJtJL KRSİMİN TURİZM 

YILLAR SEKTÖRÜ SAB. SER. YAT. İN§AATIN PAYI* SANAYİNİN PAYIEE 

1963 163 89.6 70.ı 

1964 241 132.5 103.6 
1965 451 248.0 193.9 
1966 634 347.7 272.6 
1967 627 344.8 269.6 
1968 946 520.3 406.7 
1969 1.048 576.4 450.6 
1970 1.081 594.5 464.8 
1971 1.022 562.l 439.4 
1972 897 493.3 385.7 
1973 957 526.3 411.5 
1974 805 442.7 346.1 
1975 692 380.6 297.5 
1976 610 335.5 262.3 
2977*** 445 244.7 191.3 
1978 4.700 2.585.0 2.021.0 
1979 4.900 2.695.0 2.107.0 
1980 5.100 2.so5.o 2.193.0 
1981 5.200 2.860.0 2.236.0 
1982**** 5.300 2.915.0 2.279.0 
1983 7.475 4.111.2 3.214.2 
19s4***** 7.867 4.326.8 3.382.8 

~ : İnşaatın % 55'e göre bulunmuştur. 
** : Sanayinin payı % 43'e göre hesaplanmıştır. 
*** : 1976 fiyatları ile 
**** 1982 fiyatları ile 
***** 1983 fiyatları ile 

Kaynak: DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara. 1979. 
s. 170-172. 
Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadi Rapor 1983, 1985'ten 
yararlanılarak düzenlenmiştir. 
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Tablo 72 

T.C. Turizm ~ankası A. ş. AID ve Bütçe Fonlarından Verilen 

Kredilerin Alt Sektörler İtibariyle Konaklama tlnitelerine Dağılımı 
PROJE 

KONAKIJAMA ÜNT. 

Otel 

Motel 

Tatil köyü 

Pansiyon 

Oberj 

Telesiyej 

Kamping 

Özel müessese 

Gazino 

TOPLAM 

SAYISI İNŞAAT(TL.) TEÇHİZAT(TL.) İŞLETME (TL.) 

45 58.616.700 7.620.800 1.094.500 

33 19.063.051 5.394.000 1.132.197 

1 4.885.000 1.000.000 205.000 

6 932.000 253.000 47.700 

1 370.000 82.000 128.000 

l 35.000 35.000 15.000 

2 1.664.000 280.000 15.000 

1 

2 

92 

l.882.000 

600.000 240.000 

86.135.751 16.791.800 

30.000 

2.667.397 

Kaynak: T.c. Turizm Bankası A.Ş. Dokueuncu Hesap yılı Raporu 1971 

Tablo 7t den de. görüldüğü gibi verilen kredilerin içinde iş

le.tme giderlerinin payı oldukça dilşük kalmaktadır. Sanayi sektö

rü ile yakından ilişkili olan inşaat ve teçhizat giderlerinin payı 

ise oldukça yüksemktir. 

T.C. Turizm Bankası inşaat, tesisat ve mefruşat-teçhizat için 

1983 yılında sırasıyla 9.113.230 TL., 1.920.041 TL., 1984 yılında 

da 13.789.490 TL., 3.306.932 TL. lık kredi vermiştir (1). 

Aslında bu rakamların payı sanayi sektörü içinde oldukça küçük 

kalmaktadır. Ancak, turizm sektöründeki gelişmeler bu payın daha 

da yükselmesini sağlayacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi, 

Türkiye ekonomisi içinde, öncelikli bir yere sahip olmasına rağmen 

1) T. c. Turizm Bankası 1984 Yılı Faaliyet Raporu, s.37. 
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gerekli yere ulAşamayan sanayi sektörüne gelir sağlayan tüm fak

törler önemli bir rol oynayacaklardır. 

öteyandan, daha önce kapalı ekonomi niteliği taşıyan yerle

rin, turizm aracılığı ile dışa açılması, sanayi ürünlerine olan 

talep hacmini genişletecektir. Böylece dolaylı da olsa turizm sek

törünce sanayi sektörüne ek bir gelir sağlama olanağı yaratılmak

tadır. 
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1.3. TURİZMİN İNŞAAT SEKTÖRÜNE KATKISI 

İnşaat sektörü, planlı dönem boyunca, plan hedefleri

nin üzerinde gerçekleşme gösteren ender sektörlerden biri olması

na rağmen h~l~ bu sektörde bir darboğaz vardır. Ekonominin, özel

likle, 1977 yılından itibaren duraklama ve gerileme dönemine gir

mesiyle birlikte bu sektörde bir durgunluk başlamış, daha sonra 

izlenen dar para kredi politikası sonucu kıt kaynakların kısa dö

nemde sonuç alınacak tercihli alanlara yönlendirilmesi yüzünden, 

inşaat sektöründeki durgunluk sürmUş, hatta gerilemiştir (1). 

İnşaat sektörU üçyüzü aşan imalat sanayi üretimine talep ya

rattığından, bu sektördeki darboğaz, Ulke imalat sanayi içinde 

önemli bir yeri olan inşaat malzemesi üreten sanayi kuruluşlarını 

da doğrudan etkilemektedir (2). Sektörün ekonomideki öneminin·çok 

yönlü oluşu, bu sektöre girdi veren sektörlerin etkilenmelerine 

yol açmaktadır. İnşaat sektörü, kendisine girdi sağlayan yan sana

yilerle birlikte ülke ekonomisindeki yerini % 40 oranına kadar 

yükseltmektedir (3). Tarım dışı istihdamda % 10, toplam vergi ge

lirlerinde de % 24'1Uk paylara sahiptir (4). 

Aslında turizm sektörünün en fazla katkı sAğladığı sektörle

rin başında inşaat sektörü gelmektedir. Turizm sektöründe konak

lama tesislerinin, olmazsa olmaz kuralı inşaatı zorunlu kılmak

tadır. Turistik tesis yatırımlarının toplam maliyeti çinde inşaatın 

maliyeti % 55'tir (5). Geri kalan% 45'lik pay ise; % 25 tesisat. 

% 18 mefruşat-teçhizat ve % 8 kadarı ise proje hizmetleri arasında 
ur iye TS T , İktisadt Rapor 1985, s.129. 

2 Ibid. 
3 Ibid., s.128. 
4 Ibid., s.129. 
5 Dr. Tunay Akoğlu "Türkiye'de Turizm Politikası ve Turizm Plan

laması," Türkiyefde Turizmin Geliştirilmesi, !atanbul,1970,s.32. 
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dağılmaktadır. Bu durumda turizm hareketlerindeki gelişmeye para

lel olarak, turistik tesislerin inşaatı da gelişecek b5ylece eko

nomide önemli bir yere sahip olan ve çok sayıda sektörden girdi 

alan inşaat sektörtinün gelişmesine yardımcı olacak, böylece eko

nomide yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesine katkıda bu

lunacaktır. 

T.C. Turizm Bankası A.Ş., AID ve Btitçe fonlarından verilen 

toplam 105.624.948 TL. sı kredinin% 55'1ni oluşturan 58.093.717 . 

TL. sı inşaat sektörüne gitmiştir. 

Özel kesimin turizm sektörü yatırımlarının tamamının turistik 

tesislere yönelttiğini varsaydığımız zaman, Planlı dönemde turizm 

sektörünün, inşaat sektörüne olan katkısı Tablo . ·'teki gibi ola

caktır. 
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Tablo 73 

Planlı Dönem Boyunca Özel Kesim Turizm Sabit Sermaye Yatırımları 

İçinde İnşaat Sektörilnün Payı (Milyon TL.) 

ÖZEL KESİMİN TURİZM 
YILI>.AR SABİT sgRMAY~ YATIRIMIJARI 

1963 163 
1964 241 
1965 451 
1966 634 
1967 627 
1968 946 
1969 ·1.048 
1970 l.osı 

1971 ı.022 

1972 897 
1973 957 
1974 805 
1975 692 
1976 610 
1977~ 445 
1978 4.700 
1979 4.900 
1980 5.100 
1981 5.200 
19a2** 5.300 
1983 7.475 
19s4*** 7.867 

* 1976 fiyatlarıyla 
** : 1982 fiyatlarıyla 
*** 1983 fiyatlarıyla 

İNŞAAT SEKTÖRtlNÜN PAYI (% 55) 

89.6 
132.5 
248.0 
347.7 
344.8 
520.3 
576.4 
594.5 
563.1 
493.3 
526.3 
442.7 
380.6 
335.5 
244.7 

2.585.0 
2.695.0 
2.805.0 
2.860.0 
2.915.0 
4.111.2 
4.326.8 

Kaynak: D~T, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1979, 
s.170-172. 
Türkiye TSDTO ve TBB, İktisad! Rapor 1983,1985'ten yarar
lanılarak düzenlenmiştir. 
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1.4. TURİZMİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE KATKISI 

Turizm olayının öznesi insandır. Bu yüzden turizm olayı 

11~ hizmetler sektörU birbiriyle yakından ilgilidirler. Östelik 

turizm, hizmetler sektörünün bir alt kesimidir. 

14.1. Turizmin İç Ticaret Üzerine Etkisi 

Üreticinin ürettiği mallardan kendisi taratından 

nihat olarak kullanılmayan kısmı, ülke içindeki ticari birimler

den geçerek niha! kullanıma ulaşır. İşte bu ticari birimlerin, 

malların dağılım aşamalarındaki hizmetlerinden elde ettikleri ge

lirler, ticaret geıirlerini oluşturmaktadır. 

Dışarıdan gelen turistlerin yeme-içme ve alış verişleri ülke~ 

nin toplam talep hacminde genişlemelere yol açacaktır. Özellik-

le küçük yerleşme birimlerinde turizm ticareti canlandırmada bU

yük rol oynamaktadır. Bu, bir turistin harcamalarının% 47'sinin 

yiyecek-içecek ve alışverişe gitmesinden kaynaklanmaktadır. Tu

rist akımının yüklU olduğu ihtiyaçlardan oluşan bu efektif talep, 

geçici slire kalınan yerde ticaret hacminin genişlemesine dolayı

sıyla da parasal akıma dönüşerek turizme açık topluluk ekonomi

sinde iç ticarete önemli katkılarda bulunmaktadır. 

Erdek'teki konaklama tesislerinin işletme giderleri içinde 

yiyecek v~ içeceklerin payları sırasıyla şöyledir; % 53.6 ve 

% 7.8. Miktar olarak bunlara ödenen para ise toplam 23.4 milyon TL. 

sıdır (1). Bu miktar doğrudan doeruya ticaret kesimine gitmektedir. 

Yani 1970 yılında, turizm olayı Erdek' in ticaret hacminde ' _ '/ 

---- ---------------------1) Dr. z. Eralp, Op. Cit., s.178. 
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23.4 milyon TL. lık bir genişleme yaratmıştır. Bu yanlızca konak

lama tesislerinin harcamalarıdır. Öteyandan turizm mevsimi boyun

ca, aynı malı satan iş yerleri sayı.s~da artmaktadır (1). Yani bu 

kasaba ve çevre halkının ihtiyaç çeşitleri ve hacmine cevap ve

recek çeşit ve sayıdaki iş yerleri, aynı nitelikteki ihtiyacın yaz 

aylarında 8-10 kat genişlemesinden gelen etkiyle talebi karşıla

mayınca, aynı işi gören yeni yerlerin mevsimliğine açıldığı gö

rülmektedir. Bunun yanısıra hediyelik eşya vb, yapıcıları ve sa

tıcıları ile, yazlık ve deniz için elverişli giyim eşyaları sa

tanlar ortaya çıkmaktadır (2). Turizm mevsimi öncesinde 198 işyeri 

varken bu sayı turizm sezonunda, Erdek'te 345'e yilkselmektedir(3). 

Yani iş yeri sayısında % 74.2 gibi çok yilksek bir oranda artışa 

yol açıyor. Bu durum turizmin iç ticareti canlandırmadaki etkisi

ni açıkça göstermektedir. 

Tablo 74 

Erdek'te 1971 Yılında !ş Yerlerinin Cirosu 

İŞ YERLJ<JRİ YIJıLIK O İRO TURİZM MEV. CİRO YILLIK CİRODAKİ PAY % 
Bakkal ı. 750 000 350 000 47.6 

2. 500 000 300 000 60.0 

3. 420 000 160 000 38.0 
Kasap ı. 600 000 400 000 66.7 

2. 450 000 200 000 44.4 
3. 200 000 100 000 50.0 

Manav 1. 110 000 60 000 54.5 
2. 100 000 80 000 80.0 

Kadın ve plaj 
eşyası satan ı. 170 000 60 000 47.0 

2. 168 000 '90 000 53.5 
Gazeteci ı. 400 000 250 000 62.5 

2. 300 000 120 000 40.0 
Eczahane 420 000 160 000 38.0 
Kaynak: Dr. Ziya Eralp, Turizmin Toplumsal Değişime Sosyo-Ekonomik 

Etkisi, Ankara, 1974, s.185 
I{ ~r. z. Eralp, Op. Cit., s.183 
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Turizmin etkisi altanda kalan iş yerlerinin cirolarında tu

rizmirl mevsimlik etkisi, Tablo 7k'ien de görüldüğü gibi, oldukça 

geniş boyutlara ulaşıyor. Öylesine ki, manavların yıllık ciro 

hacimleri turizmin mevsimlik etkisi ( aylık süre) çok geniş boyut

lara ulaşıp, yıllık satışın ortalama% 67.2'sini oluşturuyor. Aynı 

durum gazete bayiileri için de sözkonusu. Ancak, turizm amacı dı

şında kalan mallarla ilgili işyerlerinin sözkonusu etkiden oluşan 

parasal hareketin oldukça dışında kaldığı anlaşılıyor. Bu örnek

ler turizm olayının iç ticaret üzerindeki önemli katkısını açık

ça ortaya koymuş oluyor. 

Turistlerin eeçici süre kalışları ile meydana çıkan ihtiyaç

larının satın alma gücü ile desteklenmesi sonucu ortaya çıkan 

parasal hareketler, turistik merkezde yeni çalışma alanları, yani 

gelir sa~lama olanakları açıyor, öteyandan, etki-tepki ilişkisi 

içinde sektörler arası input-outputların hızlanmasına, hacimce 

genişlemesine yol açarak, gelir-tüketim ve yatırım artışı doğrultu

sunda etkiler yapmaktadır. Bütün bunlar birleş~rek, hem bankacı

lık yoluyla yaratılan parasal hareketlerin, hem de kamu maliyesin

den kaynağını alan hareketlerin hacimce genişlemesine ve bu ka

nalla da yine toplumsal değişime etkili dinamik bir güç haline dö

nüşmektedir (1). 

Öteyandan gelen yabancı turistlerin bankalarda bozdurduk

lar dövizler, bankacılık sektöründeki döviz sorununun çözümUne kü

çük de olsa katkıda bulunmaktadır. 

1) Dr. z. Eralp, Op. Cit., 189. 
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14.2. Ulaştırmaya Katkısı 

Bilindiği gibi, turizm olayının gerçekleşebilmesi için 

turi.stin gitmek istediği turistik merkeze ulaşması gerekmektedir. 

Çünkü, "turizm arz kapasitesinin en önemli elemanlarından biri 

ulaştırmadır" (1). Ulaştırma kesiminin hizmetlerinden turistler 

geniş ölçlide yararlanmakadırlar, turizm olayının çok geniş bir 

hacme ulaştığı m.evsimlerde ulaştırma kesiminin normal kapasitesi

nin üstüne çıkılmakta, kara, demiryolu, hava ve deniz ulaştırma

sında turizm mevsimi dolayısıyla ek hizmet arzı yapılmaktadırC2). 

Ulaştırma, turistleri, turistik ürünün tüketim yerine taşır 

ve onların turist ürününü oluşturmalarını· sağlar. Bu ylizden tu

't'izm olayı ve ulaştırma iç içedir. Öyle ise turizm hareketlerinin 

ulaştırma üzerindeki olumlu katkısı oldukça önemli olmaktadır. Öte' 

yandan, "ulaştırma hizmetlerinin turizm içindeki yeri; bir ara 

urun* olmaktan çok niha:t**ürün olarak çıkmaktadır" deniliyor(3). 

Konaklama sektörilndeki "olmazsa olmaz" kuralı ulaştırma için 

de sözkonusudur. Ulaştırma, yani seyahat olayı olmadan turizmden 

sözetmek mümkün değildir. 

Yapılan araştırmalara göre turist gönderen ülkelere uzaklığı 

10001'.lti.den daha az olan turizm merkezlerine gidişte turistler 

karayolunu, 1000 km.yi aşması durumunda ise havayolunu tercih et

mektedirler (4). Bir turistin bütçesinin yaklaşık % 40'nın seyahat 

gideri olduğu da gözön'ilne alınrsa, turizm olayının ulaştırmaya 
* Ara ürün: Ulaştırma araçlarından dolaylı olarak.yararlanarak 

bAlli. bir amaca ulaşma durumunu ifade eder~ 
** Nihai Ür\fn: Ulaştırma araçlarından doğ:çudan doğruya hizmet 

elde etme durumudur. 
i
2

) Doç.Dr.T. Toskay,Op.Cit., s.618. 
) Dr. Mehmet Gürdal, Ulaştırma Ekonomisi (Turizm Ulaştırmasına 

Genel Yaklaşım), Aydın, 1984, s.8. 
3) Ibid., s. iv. 
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sağladığı katkının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Türkiye'ye 

gelen turistlerin, ülkemiz ulaştirma araçları ile gelip-gitmeleri 

halinde ulaştırma sektörü büyük ölçülerde gelir sağlayacaktır. 

Yapılan bir araştırmaya göre, 1976 yılında, salt taşıma ücreti

nin ülkemize yönelmesi dolayısıyla THY tarafından taşınan bir 

turistin Ulkemize bıraktığı para 6.600 TL., diğer taşıyıcılarla 

gelen bir turist ise 3.000 TL.bırak·maktadır (1). 

Yurtdışından gelen turistlerin ve iç turistlerin ülke için

de turistik merkezlere ulaşımı, ulaştırma sektörüne gelir yaratı

cı bir imkan olmaktadır. Daha önce, konaklayan bir turistin har

camalarının% 5'inin ulaşıma gittiği belirtilmişti (ülke içinde), 

buna göre seçilmiş bazı yıllarda ülke içi ulaştırma sektörüne sağ

lanan ek gelir miktarı şöyle olacaktır. 

Tablo 75 

Seçilmiş Yıllara Göre Turizm Gelirleri İçinde Ülke İçi Ulaştırma 
Sektörüniln Payı (Turistik harcamanın % 5'i)(Milyon $) 

YILLAR TURİZM GELİRİ ÜLKE İÇİ ULAŞTIRMANIN PAYI 

1972 
1974 
1976 
1978 
1980 
1981 
1982 
1983 

103.7 
193.7 
180.5 

230.4 
326.7 
381.3 
370.3 
411.1 

5.18 
9.68 
9.02 

11.52 
1.6.33 
19.06 
18.51 
20.55 

Kaynak: KTB, Turizm İstatistikleri Bülteni 1983'ten yara~lanılarak 

düzenlenmiştir. 

Tablodan da anlaşıldığı gibi, turizm . ·. gelirlerinin artışına 

paralel olarak ülke içi ulaştırma gelirlerine katkısı da artıyor. 
1) Şükrü Ergur, "Turizmde Hava Taşımacalığı ve Milli Hava Yo:Ilarının 

Rolü," İktisadi CoE;rafya ve Turizm EnstitUsü Konferansları 1977, 
İstanbul, 1978, s.62. 
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Seyahat şirketleri turizm mevsiminde, turistik merkezlere 

seferler düzenleyerek, faaliyet alanlarını genişletmekte, böyle

ce talep hacmindeki artıştan yeni gelirler sağlamakatadırlar. 

Örneğin, toplam olarak yaz aylarında çeşitli yollardan Erdek'e, 

yaklaşık olarak, her gün 1700 ile 2400 arasında bir insan akı

mı oluyor 1971 yılında (1). Oysa 1970 nüfus sayımına göre Erdek' 

in nüfusu 8.615'tir (2). Bu durumda daha önceden var ulan ulaş

tırma kapasitesi, meydana gelen talebi karşılamaya yetmeyecek

tir. Yeni bir ulaştırma arzına ihtiyaç vardır. Turizm, hem yeni 

arzı gerektirmekte, hem de daha önceden var olan arzın atıl kal-

masını önlemektedir. 

Türkiye'de iç turizm hareketlerine katılanlar, zorunlu olarak 

ulaştırma sektöründen yararlandıklarından, bu sektöre katkıda bu

.lunurlar. Ülkelerarası turizm hareketlerine katılan bir turistin 

bütçesinden ulaştırmaya ayırdığı paya ilişkin araştırmalar ya

pılmasına rağmen, ülke içi ulaştırmaya ayrılan payın ne kadar ol

duğunu belirleyen bir araştırma yapılmamıştır. Ancak, daha önce 

de belirtildiği gibi bir otelde kalan turistin harcamalarının 

% 5'i . ulaştırmaya gitmektedir. Bu durum gözönüne alınarak, iç 

turistin bütçesinden en az ~~ 10' luk bir payın ulaşıma gideceği 

varsayımından hareket edilirse, ulaştırma sektörüne iç turizmin 

katkısı Tablo · 'de gôsterildiği gibi olacaktı*· 

l) Dr. z. Eralp, Op. Cit., s.87. 
2) Ibid., s.40. 
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Tablo 76 

Seçilmiş Yıllara Göre İç Turizm Hareketlerinin Ulaştırma 

Sektörtine Katkısı (TL.) 
ULAŞTIRIVIAYA 

YILLAR İÇ TURİST SAYISI tç TURİZM HARCAMALARI GİDEN PAY 

1950 350.000 24.000.000 2.400.000 

1960 1.500.000 300.000.000 30.000.000 

1963 2.000.000 450.000.000 45.000.000 

1965' 2.100.000 aoo.000.000 ao.000.000 

1967 2.200.000 1.000.000.000 200.000.000 

1968 2.400.000 2.100.000.000 210.000.000 

1970 2.100.000 3.100.000.000 310.000.000 

1972 3.300.000 4.200.000.000 420.000.000 

1975 4.500.000 5.000.000.000 500.000.000 

1976 s.000.000 6.000.000.000 600.000.000 

1977 6.000.000 10.000.000.000 1.000.000.000 

1978 1.000.000 25.000.000.000 1.500.000.000 

1979 1.000.000 25.000.000.000 2.500.000.000 

1980 6.000.000 30.000.000.000 3.000.000.000 

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Olalı; Turizm Politikası ve Planlaması, 

İzmir, 1982, s~8'den yararlanılarak düzenlenmiştir. 
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II- TURİZMİN EKONOMİYE KATKISI 

2.1. EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKISI 

Modern teorilerden önce "büyüme" ve "kalkınma" aynı 

anlamda kullanılmasına rağmen, modern teorilerden sonra bu iki 

kavram ayrı ayrı ele alınmaya başlamıştır. Her ikisi birbirini 

tamamlamakta, etkilemekte ancak, ayrı ayrı anlamlara gelmektedir. 

Önce büyüme, sonra kalkınma gelir (1). 

Pek çok kavramın tanımında olduğu gibi, "ek·onomik büyüme" 

kavramı üzerinde de ortak bir tanıma varılamamıştır. Bu yüzden, 

yapılmış olan tanımlardan bir kaçını sıralamak daha iyi olacak-

tır. 

Ekonomik bilyüme "iktisadi hayatın temel verileri olan, işgü-

cil, doğal kaynaklar vd. nin kişi başına, yılda daha yüksek bir 

reel gelir sağlayacak şekilde artmasıdır" (2). Bu tanımda miktar 

artışı sorunun ağırlık noktasını oluşturmaktadır. 

Ekonomik büyiime "mill'i gelirde bir yıldan ötekine meydana 

gelen artışlardır. Büyüme hızı ile milli gelirdeki artış oranın

dan ibarettir" (3). 

Ekonomik büyüme "bir ülkenin, sahip olduğu kıt kaynakların 

miktarını artırarak veya onların kalitelerini iyileştirerek 

'üretim imkanlarını sınırını' genişletmesi veya Uretim teknolo

jisini ve .kurumsal çerçeveyi değiştirerek daha yüksek üretim dU

zeylerine çıkması"dır (4). 
!) Prof. Dr ... Ali Özgüven, Refah Ekonomisi Ders Notla:rı,Basılmamış, 

İstanbul Universitesi, Turizm Yüksek Lisans Programı,1985. 
2) Prof. Dr. Sabri ltlgener, Milli Gelir,İstihdam ve İktisadt BüyU-. 

me, İstanbul, 1974, s.409. 
3) Prof. Dr. Erdoğan Alkin, Gelir ve BüyUme Teorisi, İstanbul,1975, 

s.3. .. !l: 
4) Prof .Dr. Besim Usttinel, Ekonominin emelleri, Ankara,1975, s.64. 
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Tablo 77 

1950 - 1983 Döneminde Turizm Gelirlerinin GSMH İçindeki Payı 
(Milyon $) 

YILLAR GSMH* TURİZM GELİRLERİ PAY ( ~ l 
1950 3.708,6 2.2 0.05 
1951 4.382,4 5.5 o.ı 

1952 5.114,4 2.6 0.05 
1953 6.007,5 2.9 0.04 

1954 6.112,4 2.6 0.04 
1955 7.521,2 2.5 o.o; 
1956 8.690,7 2.8 0.03 
1957 12.545,9 2.6 0.02 
1958 12.895,2 2.6 0.02 
1959 4.967,0 5.4· o.ı 

1960 5.440.3 6.0 o.ı 

1961 5.468,1 7.1 o.r_ 
1962 5.749,0 a.; . o.ı 
1963 7.422,4 7.7 o.ı 

1964 7.923,6 8.3 o.ı 

1965 8.525.1 13.8 0.2 
1966 10.157,7 12.1 o.ı 

1967 11.275,7 13.2 o.ı 

1968 12.499,3 24.1 0.2 
1969 13.877.0 36.6 0.3 
1970 9.951,3 51.6 0.5 
1971 12.961,9 62.9 0.5 
1972 17.200,7 103.7 o.6 
1973 22.130,7 171.5 o.a 
1974 30.507,0 193.7 o.6 
1975 37.598,0 200.9 o.s 
1976 41.283,1 180.5 0.4 
1977 49.177,1 204.9 0.4 
1978 53.690,7 230.4 0.4 
1979 52.962,2 280.7 0.5 
1980 58.480,4 326.7 o.6 
1981 59.505,0 381.3 o.6 
1982 54.226,5 370.3 0.7 
1983 49.785.3 411.l 0.8 
* : 1950-1957 yıllarında 1 qolar= 2.8 TL., 1958 yılında Ağustosa~ 

yında 1 dolar= 9.0 TL. GSMH 2/3'ü 1957 yılındaki döviz kuru 
ile, l/3'ü ise 1958 yılı döviz kuru ile hesaplanmıştır. 
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Tablodan da anlaşıldı~ı gibi, turizmin 1950-1958 döneminde 

ekonomik büyümeye katkısı (GSMH düzeyindm) binde bir bile olmamış

tır. Ancak, bu dönemde 1951 yılı istisna olarak binde birlik bir 

paya ulaşmıştır. l959-1967 döneminde ise, 1965 yılı istisna, tu

rizmin ekonomik büyümeye katkısı %o 1 olmuştur. 1968-1973 dönemin

de ise turizmin ekonomik btiyümeye olan katkısının giderek arth

ğını, bu katkının 1973 yılında %o 8'e ulaştığını görmekteyiz. Ne 

var ki, bu artış sUrmemiş, 1974-1978 döneminde bir düşme trendi 

görülmektedir. 1973 yılında %o 8'e varan katkı 1978 yılında 

~~o 4' e diişmüştür. Bu dönemde GSMH daki artış turizm gelirlerin

deki artıştan yüksek olmuştur. 1976 yılındaki turizm gelirle

rindeki azalmanın dışında turizm gelirlerindeki artış, küçük de 

olsa sürmüştür. 1979-1983 döneminde turizm gelirlerinin (3konomik 

büyUmeye katkısının, yeniden artma eğiliminde olduğu gözlenmekte

dir. 1983 yılında ekonoamik büyümeye olan katkı, yeniden %o 8 dü

zeyine yiikselmiştir. Bu dönemde turizm gelirlerinin ekonomik bü

yümedeki paylarının artması, turizm gelirlerinin artışından çok 

GSMH'daki düşüşten ileri gelmektedir. 

Tablo i< '~in kaynakları: DPT; Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 

Ankara, 1963, s.13. 

DPT, 1963 Yılı Programı, Ankara,1963, s.53. 

Türkiye İş Bankası, Turizm Hakkında Rapor, 

Ankara, 1965,s.22. 

MEBAN, TUrkiye'de İzlenen Kur Politikası: 

Tarihçe,Bugünkü Durum,Sorunlar Öneriler, 

İstanbul, Tarihsiz, s.37. 

KTB, Turizm İstatistikleri Bülteni 1983' 

ten yararlanılarak düzenlenmiştir. 
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2.2. EKONOMİK KALKINMAYA KATKISI 

Ekonomik büyüme kavramının tanımın : , olduğu gibi, "eko

nomik kalkınma" kavramı üzerinde de tek tip bir tanımda anlaşıla

mamıştır. Dolayısıyla bir kaç tanımı sıralamakta yarar vardır. 

Devrelere göre "kısa devrelerde kalkınma, gerek işletme ge

rekse millet çapında olsun, üretim üzerinden tayin edilir. Uzun 

devrede iktisadi kalkınma, sosyal gruplar yoluyla paylaşım alanın

da belirtilir" denilmektedir (1). Gelişmeyi nicelik, kalkınmayı 

ise nitelik karakterize eder denilmektedir (2). 

Ekonomik kalkınma 11bir ülkede toplumun sosyo-ekonomik yapı

sının değişmesi ve nüfus başına düşen üretim hacminde meydana ge

len önemli ve reel artıştır, refah seviye~inde beliren yükseliş

tir" (3). 

~Kalk~nma geniş anlamı ile, iktisadi ve sosyal şekillerin 

değişmesini gerektiren strüktür.el bir olaydır. Strüktürel değiş

meler ise daha çok üretim metodlarındaki yeniliklerdir. Ancak bu 

tür değişmelerin geniş ölçüde gelir dağılımının ve harcamalarını 

da etkilemesi gerekmektedir" (4). 

Kalkınma; 

1. Herşeyden önce bir yapı değişikliğidir. 

2. Kişi başına düşük bir gelir düzeyinden daha yüksek bir 

gelir dtizeyine geçiştir. 

3. Üretim faktörlerinden yeni bir üretim fonksiyonu yaratmak 

yeni bir bileşim oluşturmaktır. 

4. Alışkanlıklarda, inançlarda, sosyal davranışlarda, dUşü

nli$te bir deftieikliktir. 
1) Prof. Dr. YtiksP-l li~en, 20~Yüzyılda Dünya Ekonomisi, İstanbul, 

1984, s.306. . . . ..: .. · ·. 

3
2) Ibid. 

) Prof. Dr. Aziz Köklü, Makro İktisat, Ankara, 1973, s.120. 
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5. Reel gelir artışıdır (1). 

Anlaşılacağı üzere, kalkınmada yanlız kantitatif bir artış 

değil, kalitatif bir artış da söz konusudur. Milli gelirdeki ar-

tışın yanısıra bunun dağılımı da önemli olmakta, insanların kül

tür ve yaşam düzeylerinde de bir iyileşme söz konusu edilmektedir. 

Turizme elverişli kaynakları bulunan ve bu kaynakların üre

tim faktörü olarak kullanılabileceği ve istihdama etkinlik ka

zandıracağı, dengeli kalkınmaya olanak tanıyacağı ülkelerde tu

rizm endüstrisine ve işle~meciliğine verilecek önem kalkınmaya 

özel. ve temel bir taş olacak ve kalkınma hızını artırmakta ana 

.faktör olacaktır deniliyor (2)."Turizm, gelir ve istihdam kayna

ğı olmanın yanısıra, özellikle turistik bölge halkı için bir 

refr-ı.h ve gelişme özelliğini taşır. Turist trafiğinin yoğunluğu 

nedeniyle bir bölgenin halkı kitle ulaştırma sistemlerinde yük

sek standartlara, elektrik, su ve benzeri altyapı hizmetlerinde 

üstün bir düzeye ve bir başka türlü elde edemeyecekleri alış

veriş ve eğlence olanaklarına kavuşurlar ( ••• ) Ekonomik kalkın

ma araçlarının diğer türleri ile karşılaştırıldığında hayat 

standartlarındaki gelişme turizm olayı ve getirisi ile göreceli 

olarak çok daha hızlı sağlanır ( ••• ) Turizmin gelişmesi bazı böl

gelerde altyapının geliştirilmesi açısından uyarıcı etki sağla

yabilir. Bu giderek ekonomik yapının çeşitlenmesine ve bölgede 

diğer endüstrilerin gelişmesine bir temel oluşturabilir ve uy

gun bir ortam hazırlayabilir ( ••• ) Önemli bir diğer konu :da tu-

rizmin ·gelişen bir ekonomi için kısa sürede ve önemli miktarlar

da döviz kazancı sağlamasıdır" (3). 
4) Prof. Dr. Ali ÖzgUven, "Az Gelişmiş Ülkelerde Kalkınma-Dış 

Ticaret İlişkileri," Prof. Dr. Haydar Furgaç'a Armağan,İ.U., 
İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1974, s.471. 

1) Prof. Dr. A. Özgliven, Refah Ekonomisi Ders Notları, Op. Cit. 

3
2) Sevket GHuay t Turizm Ekonomisi Ankar@ 1980 . s 36. 

) noç. Dr. Ismet s. Barutçugil, turizm ı6letme~ıılgi,Bursa, 
1982, s.19. 
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Diğer ekonomik davranışlarda olduğu gibi, turizm ekonomisi 

de sosyal, psikolojik ve kliltlirel altındadır. Kişiler ve illkeler 

arasında sosyal ve kültürel değişime•de yol açan turizm, özel

likle az gelişmiş ülkelerin sosyal dokularını önemli derecede 

etkilemektedir (1). Turizmin bütün fonksiyonları ekonomik oldu

ğu kadar sosyal ve kültürel bir kalkınma hamlesinin gerçekleş

tirilmesine ve devamına elverişlidir (2). öteyandan turizm, sos

yal gelişmenin "görsel kaynağıdır" denilmekttdir (3). 

Türkiye'de turizmin toplumsal değişime soyo-ekonomik etkisini 

inceleyen bir araştırmada şu sonuca varılmıştır (4): 

Tarımsal faaliyetlerin egemen olduğu küçük kasaba toplu

luklarında turizm, iş-güç yerlerindeki fonksiyonel farklılaşmanın 

ve kalıplaşmanın ileri düzeylerne biçimlenmesine; kapalı ekonomi 

biçiminden uzaklaşarak, pazar ekonomisine bağımlılığın giderek 

artmasına , hayat standardının ve tüketim normlarının yükselme 

doğrultusunda değişmesine , dış çevre ile ilişkilerin yoğunlaş

masına , tercih ve değer yargılarının dışa kapalıll(~ansıtan ka

lıplardan sıyrılmasına elverişli ortam ve koşullar yaratarak top

lumsal del?;işimin sosyo-ekonomik bir muhtevada oluşumunu gerçekleş-

tirir. 

Bir yöredeki turizm mahallinin doğaya dayalı olarak ortaya 

çıkışı, bilyilk kent ve sanayi merkezinde kazanılmış gelirlerin, 

kırsal y~relere aktarılmasna yol açarak, hem Ulke dUzeyinde hem 

de ülkelerarası düzeyde gelirin yeniden dağılımına yardımcı ola

caktır( 5). 

2 
3 
4 

ur.dye Ekonomisinde Turizm, İstanbul ,1966, s.21. 

Op • C it . , s • 3 3 • 
Op. C it. , s. 6 
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Turizmin, çözümU gliç ve bazen imkansız olan toplumsal sorun

ların çıkmasını önleyici veya azaltıcı fonksiyonları, ülkenin 

kalkınmasına bir katkı olarak değerlendirilmelidir. Az önce sözü 

edilen çalışmada turizmin, yakın çevredeki güçlü çekim merkezle

rine karşı topluluğun nüfus kaybını önlediği, nüfusun kendi doğal 

yapısı içinde gelişmesini sağladığını, nüfusun kırsal topluluklara 

özgü artış hızını kentsel topluluklara özgü ntifus artış hızına 

yaklaştırdığı belirtilmektedir (1). 

1) Dr. z. Eralp, Op. Dit., s.6 
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2.3. BÖLGBLERARASI DENGESİZLİGİ GİDERMEYE KATKISI 

XVIII. yüzyıla kadar bölgelerarası dengesizlik söz-

konusu değilken, bu y'i.izyıldan sonra "sanayi ihtilali asırların 

geliştirdiği yaşama tarzını ve hayat seviyesini geniş çapta et

kisi altına alarak memleketlerin gelişme seviyesi ne olursa ol

sun bölgelerarası sosyo-ekonomik farklılıkları, iki asırlık bir 

süre içinde, uçurum haline getirmiştir" (1). 

Genellikle bir ülkede~ "bölgelerin gelişmiş ve azgelişmiş 

olarak ikili ayırımında kriter, o memleketin ortalama gelir se

viyesi olmaktadır. Gelir seviyesi itibariyle memleket ortala

masına eşit veya aşan bölgeler ise gelişmiş olarak mütalaa edil

mektedir" (2). Öteyandan '' gerek gelir seviyesi, gerek gelir artış 

hızı itibariyle memleket ortalamasının altında olan bölgeye, azge

lişmiş bölge denir" (3). 

Türkiye'de DPT "Türkiye'de iller itibariyle sosyo~konomik 

gelişmişlik endeksi"ni İkinci BYKP'ı döneminde yapmıştır. Bu araş

tırmanın önemli olan iki özelliği vardır. Birincisi, "memleketi

mizdeki 67 vilayeti, il sınırları itibariyle ele alarak, her ilin 

bütünü için 1963-1967 arasındaki 5 yıllık devreye ait bilgilere 

dayandırılmış olmasıdır" (4). İkincisi ise " gelişmişlik seviye

sini tesbitte kullanılan göstergelerin sosyo-ekonomik gelişmiş

liği aksettirici mahiyette olmasına dikkat edilerek, bu vasıfta 

22 gösterge ile iktifa edilmiş olmasıdır" (5). 
I')Dr. Cemal Şanlı,"Bölgelerarası Dengesizlik ~e Bölge Gelişme 

Teori.leri :{Basılmamı.ş Doçentlik Tezi, İ. V". İktisat .Fakültesi},, 
1977, s. 5 ~ . - - .. ' . . . 

· 2 ) Ib ~ d •. , s • 5 2 ~ 

3l Ibid., s.57. 
4. ~f!id.$ ,, s.67. 
5 Ib.id. 
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22 Gösterge için gerekli olan bilgiler iller seviyesinde 

toplanmış, değerlendirilmiş, sonuçta her ile ve Türkiye'nin bü

tününe ait, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksleri elde edilmiştir. 

Tablo 78 

İler İtibariyle Sosyo-Ekonomik Gelişme Endeksleri (1963-1967) 

SIRA NO 

ı. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
s. 
9. 
ıo. 

11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 
30. 

(1963 Türkiye Ortalaması = 100) 

--~~--1-9_6~3___ -~l-9_6_5 ______ _ 
İstanbul 287 İstanbul 348 
Ankara 
İzmir 

Adana 
Aydın 

Kocaeli 
İçel 

208 

168 

151 
128 
127 
121 

Eskişehir 118 
Zonguldak 117 
Bursa 109 
TÜRK!YE 100 
Manisa 99 
Hatay 98 
Sakarya 98 
Gaziantep 97 
Antay:ya 90 
Konya 89 
Balıkesir 89 
Kayseri 88 
Samsun 83 
Amasya 81 
Edirne 79 
Kırklareli 79 
Denizli 79 

.Isparta 77 
Tekirdağ 77 
Nevşehir 76 
Muğla 75 
Çanakkale 74 
Malatya 73 
Elazığ 72 

Ankara 259 
İzimir 212 
Kocaeli 172 
Adana 167 
Zonguldak 158 
Eskişehir 146 
Aydın 140 
İçel 129 
Bursa 128 
TÜRKİYE 122 
Hatay 122 
Sakarya 121 
Samsun 113 
Gaziantep 108 
Manisa 105 
Kırklarelil03 

Kayseri 103 
Elazığ 102 
Antalya 101 
Balıkesir 101 
Amasya 96 
Tekirdal 94 
Konya 93 
Muğla 90 

Çanakkale 89 
Uşak 88 
Edirne 87 
Isparta 87 
Bolu 85 
Denizli 84 

1967 

İstanbul 

Ankara 
İzimir 

Adana 
Kocaeli 
Zonguldak 
Eskişehir 

Aydın 

!çel 
Bursa 
TÜRKİYE 

Sakarya 
Hatay 
Samsun 
Gaziantep 
Kayseri 
Balıkesir 

Manisa 
Elazığ 

Kırklareli 

Antalya 
Tekirdağ 

Muğla 

Amasya 
Konya 
Edirne 
Isparta 
Çanakkale 
Uşak 

Denizli 
Bolu 

377 
279 
234 
200 

195 
175 
167 
156 
152 
142 
138 
136 
136 
134 
121 
118 
118 
118 
116 
116 
112 
109 

105 
105 

103 
102 
101 

100 

100 

97 
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31. Uşak 71 Rize 82 NeV§ehir 95 
32. Burdur 70 Malatya 82 Rize 94 
33. Tokat 69 Nev~ehir 82 Erzincan 93 
34. Bolu 67 Tokat 81 Malatya 92 
35. Giresun 67 Burdur 80 Trabzon 91 
36. Bilecik 67 Bilecik 78 Burdur 88 
37. Trabzon 66 Trabzon 77 Tokat 88 
38. Erzincan 65 Kırşehir 76 KUtahya 87 
39. Ordu 65 Kütahya 75 Bilecik 87 
40. Kütahya 63 . Ordu 72 Kırşehir 86 
41. Artvin 61. Erzincan 72 Diyarbakır 81 
42. Kırşehir 61 Erzurum 69 Ordu 79 . 
43. Rize 61· Siirt 68 Sivas 79 
44. Niğde 58 Giresun 68 Giresun 78 
45. Sivas. 56 Diyarbakır 67 Artvin 78 
46. Siirt 56· Artvin 67 Siirt 76 
47. Erzurum 55 Niğde 67 Erzurum 76 
48. Diyarbakır 55. Sivas 66 Niğde 73 
49. Kastamonu 55 Kastamonu 63 Kastamonu 73 
50. Afyon 54 Çorum 63 Çorum 71 
51. Çorum 50 Afyon 62 Af yon 70 
52. Sindp 50 Çankırı 61 Çankırı 70 
53. Çankırı 49 Maraş 60 Sinop 69 
54. Ur.fa 49 Sinop 56 Maraş 66 
55. Maraş 47 Urfa 56 Urfa 64 
56. Kars 44 Kars 55 Kars 61 
57., Yozgat 41 Yozgat 49 Yozgat 57 
58. Mardin 39 Bitlis 47 Mardin 54 
59. Gümüşhane 39 Mardin 47 Bitlis 53 
60. Adıyaman 38 Gümüşhane 45 GUmüşhane 50 
61. Bitlis 36 Adıyaman 41 Muş 50 
62. Muş 35 Muş 38 Adıyaman 49 
63. Ağrı 34 Van 38 Van 47 
64. Tunceli 33. Ağrı 38 Tunceli 47 
65. Van 3:3 Tunceli 35 Ağrı 44 
66. Hakkari 30 Hakkari 35 Hakkari 41 
67. Bingöl 28 Bingöl 33 Bingöl 35 

Kaynak: Dr. 
ıı 

Cemal Şanlı, Bölgelerarası Dengesizlik ve Bölge 
Gelişme Teorileri /(Basılmamış Doçentlik Tezi, t. tt. 
iktisat Fakül testj, 1977, s.68-
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Tablodaki sıralmaya göre İstanbul, İzmir, Aydın ve Bursa' 

nın dışında turistik çekim gücü yüksek olan illerden Antalya, 

Balıkesir, Denizli, Nevşehir , Muğla, Niğde, Afyon ve Ağrı 

Türkiye ortalamasının altında olup, az gelişmiş iller katego

risine girmektedirler. Bu illerin beş yıllık gelişme hızı 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 79 

Turistik çekim Gücü Yüksek Olan İllerin Gelişme Hızları 

(1963 = 100) 

NO -
19 

38 

44 

45 

55 

57 

60 

62 

64 

İLLER 

Muğla 

TÜRKİYE 

Balıkesir 

Bursa 

Af;rı 

Niğde 

. Denizli 

Antalya 

Nevşehir 

Aydın 

1963 1967 

100 141 

100 139 

100 133 

100 130 

100 130 

100 126 

100 126 

100 125 

100 124 

100 122 

Kaynak: Dr. Cemal Şanlı,~Bölgelerarası Dengesizlik ve Bölg~ 

Gelişme Teorileri':( Doçentlik Tezi, ! . tt. İktisat Fakül

tes~, 1977, s.70. 

Göri.ildUği..i gibi, turistik çekim gücü yüksek olan illerden 

yanlızca Muğla'nın gelişme hızı Türkiye ortalamasının üstün

dedir. Diğer illerin geli. şme hızları Türkiye ortalamasının al

tında olduklarından, daha önce yapılan tanıma göre birer az ge

lişmiş bölge olmaktadırlar. 
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Az gelişmiş bir bölgenin ne gibi özellikler taşıdığını 

bilmeksizin , herhangi bir etkenin bu bölgenin gelişmesini 

ne derecede etkileyeceği açıklanamaz. Az gelişmiş bir bölge

nin taşıdığı başlıca özelliklerini şöyle sıralayabiliriz : 

"Şehirleşme derecesi ve hızı genellikle düşUk olan azgelişmiş 

bölgede, ekonomi daha çok tarıma dayanır. Bölgenin başlıca ö-
@ 

zelliği boğaz tokluğuna ekonomisi içinde bulunması, marji,nal 

tüketim eğiliminin yUksek olması ve kişi başına gelirin dü

ştik bulunmasıdır. Bu bölgelerde sosyo-kültürel yapı; , gele

neksel ve feodal niteliklere sahiptir. Cemaat karakterinde o

lan bu bölgede okur yazarlık oranı alçak, hayat standardı dü

şüktür. Bölgede üretilen malların tamamı çoğu kez tüketilir; 

boğaz tokluğundan artakalan her kaynak, ya lüks mal ve hizmet

ler için harcanır, ya da vergi ve yatırım yollarıyla gelişmiş 

bölgelere kaçar" (1). 

Az gelişmiş bölgelerde, gelişmeyi önleyici bir takım fak-

törler bulunmaktadır. Bu faktörler şöyledir (2). 

1. Az gelişmiş bölgeden gelişmiş bölgeye doğru olan göç, 

az gelişmiş bölgenin gelişmesinde sürükleyici motor 

görevi yapacak olan nüfusun bölgeyi terketmesine yol 

açmaktadır. 

2. Gelişmiş bölgenin çekiciliği, daha fazla k~r sağlaması, 

az gelişmiş bölgedeki sermayenin gelişmiş bölgelere 

transferine yol açmaktadır. Bu durumda az gelişmiş böl

gede yatırımlar için gerekli olan sermaye kaynakları 

azalmaktadır. 

3~ Gelişmiş bölgede büyük bir verimlilik düzeyine erişmiş 

olan isletmeler karşısında, düşük verimli, hatta el 
r. ema Şanlı, p. Cit, s.140. 

Ibid., s.142-148. 



210 

zanaatlarında faaliyetler körlenmeye mahkum olacaktır. 

Ticaret geri kalmış bölgenin aleyhine olarak gelişecek-

tir. 

4. Sanayileşme, gelişmenin dinamik gücünü teşkil ettiği 

halde, az gelişmiş bölgelerin karakteristik vasfını, 

tarımsal bünyeye sahip olmaları oluşturmaktadır. Ancak 

en önemli fark, üretim faaliyetlerindeki verimlilik se

viyelerinde gelmektedir. Az gelişmiş bölgenin tarım ve

rimliliği gelişmiş bölgeye göre daha düşüktür. 

5. Az gelişmiş bölgenin iyi bir yol şebekesine sahip ol

maması ve kamu hizmetlerinden yetersizlik gelişmeyi· ön

leyici faktörlerdendir. 

Tablo 80 

Turistik Çekim Gücü Yüksek Olan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişme 

Endeksi ve Gelişme Hızları (1963 ve 1967 yılı için) 

GELİŞME BUDEKSİ GELİŞME HIZI 
İLLER 1963 1967 1963 196:Z 
TÜRKİYE 100 138 100 139 
Aydın 128 (5)* 156 (8, il 122 (64)* 
Antalya 90 (15) 112 (20) " 125 (60) 

Balıkesir 89 (17) 118 (15) " 133 (38) 
Denizli 79 (23) 97 (30) it 130 (57) 
Nevşehir 76 (26) 95 (32) il 124 (62) 

Muğla 75 (27) 105 (22) " 141 (19) 
Niğde 58 (44) 73 (49) " 126 (55) 

Afyon 54 (50) 70 (51) 11 129 (48) 
Ağrı 34 (63) 44 (65) " 130 (45) 

Kaynak: Dr. Cemal Şanlı, Bölgelerarası Dengesizlik ve Bölge 
Gelişme Teorileri, Doçentlik Tezi, !.ü. İktisat 
Faktiltesi, 1977, s.?O'ten yararlanılarak düzenlenmiştir. 

* : Parantez içindeki rakamlar sıralamadaki yeri göstermektedir. 
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'.l:'ablodan da anlaşıldığı gibi, gelişme hızı aça:sından 

Muğla ili dışında diğer iller Türkiye ortalamasının gerisinde 

kalmaktadır. Muğla'dan sonra gelişme hızı yüksek olan diğer 

il Balıkesir 1 dir. İncelendiği zaman, turistik çekim merkezleri 

açısından, bu iki ilin diğer illere göre daha zengin ve çekici 

olduğu görülür. Bu durum Antalya ili için de geçerli. Muğla; 

Bodrum, Marmaris, Fethiye, Balıkesir; Ayvalık, Edremit, Erdek, 

Gönen, Burhaniye, Antalya; Alanya, Manavgat, Kaş gibi çok önem

li turistik merkezlere sahip bulunmaktadırlar. 

Hemen hemen daima turistik yerler, ağır sanayiden uzak ve 

doğal güzellik, uygun iklim şartları taşıyan ülke bölgeleri 

oluşu yüzünden çoğu kez az gelişmiş böleelerdir (1). Eğer ön

lemler alınmazsa, daha önce de açıklandığı gibi bu az gelişmiş 

bölgeler bir "fasit daire" içinde giderek daha da yoksullaşa

bileceklerdir. Ancak az gelişmiş ülkelerdeki sermaye yetersiz

liği, bir takım önlemlerin başarılı bir şekilde gerçekleşti

rj_lmesini zorlaştırmaktadır. Bu bölgelerin gelişmesi çin nUfus 

göçünü önleyecek, gelir sağlayacak yatırımların gerçekleştiril

mesi gerekmektedir. Bu durumda açılan yeni iş alanları nUfusun 

göçünü azaltarak ya da tamamen durdurarak bölgedeki işgücü kay

bı önleyecek, artan gelirler iç ticareti canlandıracak, kapa

lı ekonomi biçiminden kurtularak, pazara y~nelik bir biçime d~

nüşecektir. Altyapı hizmetlerinin bu bölgelere ulaşması bu sü

reci daha da hızlandıracaktır. Bu durumda bu bölgelerde yapıla

cak yatırımların, emek yoğun özellikte olması, altyapı hizmet

lerini gerektirecek bir nitelikte olması, toplumun değişimini 

hızlandıracak bir faaliyet alanından olması gerekmektedir. Böyl.e 

bir yatırımın verimliliği o bölgenin değerlendirilebilicik 

1) Dr. Tunay Akoğlu, Turizm Olay ve Ekonomisine Toplu Bakış, 
İstanbul, 1979, s.50. 
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kaynaklarının niteliğine ve değerlendirilebilirliğine bağlıdır. 

Turizm, bölgedeki doğal güzelliklerin varlığına gerek duymak

tadır. Turistik potansiyele sahip olan bölgelerde, turizmin 

emek yoğun özellikte bir sektör oluşu, beraberinde altyapıyı 

getirmesi, toplumdaki değişimi hızlandırması, çok sayıdaki tu-

ristin ihtiyaçlarının giderilmesi için bir takım mal ve hiz

metlerin gerekmesi yUzünden iç ticareti canlandırmak gibi özel

likler taşıması, az gelişmiş bölgelerin "fasit daireyi" kır

masını sağlayacaktır. Turizm faaliyetleri aracılığı ile başka 

bölgelerden sermaye transfer edilecektir. Oysa, daha önce de 

belirtildiği gibi, az gelişmiş bölgelerden gelişmiş bölgelere 

bir sermaye transferi sözkonusu idi. 

Turizmin geliştiği bölgelerde, belli dönemlerde çok sayı

da turistin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni iş yerlerinin ve 

yeni iş alanlarının açılması bölgenin gelir düzeyinin yük

selmesine yol açacaktır. 1971 yılında Erdek'teki konaklama 

tesisleri aracılığı ile bölgeye sağlanan ek gelirin miktarı 

38.190.000 TL. dır. Bu giderlerin 8.401.800'ü personele ücret 

olarak ödenmekte, geniş bir kesime dağılacak olan yiyecek için 

ödenen miktar ise 20.469.840 TL.dır (1). Yine 1971 yılında 

Rrdek'te manav iş yeri sayısı 6 iken turizm mevsiminde 16 1ya 

çıkmıştır (2). 

Turizm aracılığı ile az gelişmiş bölgeye yol yapılması 

ile bölge kapalı ekonomi biçiminden kurtulup dışarıya açıla

caktır. öteyandan elektrik, su v.d. altyapı hizmetlerine kavu

şacaktır. Bütün bunlar bölgenin gelişme dUzeyini yükseltecektir. 
1) nr. z. Erat. p' 'l'urizmin Toplumsal J)eğişime Sosyo-Ekonomik 

Etkisi, Ankara, 1974, s.178. 
2) Ibid. 
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Turizmin tarım ürünlerine olan talepte artışa yol açması, 

bu kesimi daha verimli çalışmaya itecektir. Çeşitli altyapı hiz

metlerinin sağladığı imkanlardan yararlanarak yeni teknoloji 

kullanabilecektir. Her zaman üretilen, klasik ürünler yerine, 

turistlerin taleplerini karşılayacak yeni ürünler yetiştirmeye 

yöneleceklerdir. 

Yapılan bir araştırmaya göre, "turist akımı Ürgüp-Göreme 

yöresinde yolların hızla yapılması gereğini ortaya çıkarmıştır. 

Turizm olgusu ile yörenin yolları aynı hızla gelişerek ülkemi

zin en düzenli ulaşım ağına sahip yörelerden biri" yapmıştır(l). 

Bu yollar yalnız turistik alanları değil, aynı zamanda köyleri -

de ilçe merkezlerine dUzenli olarak bağlamaktadır deniliyor(2). 

Gi.içlü bir turistik çekim merkezi olan "Ürgüp-Göreme yöresi 

son yıllarda hızlı bir.modernleşme içine girmiştir" (3). Bü

tün bu örneklerden de anlaşılacağı gibi, turizm gerek ekonomik, 

gerek sosyal gerekse kültürel yönden az gelişmiş bölgelerin 

daha da ileri bir dUzeye çıkmalarına yardımcı olmaktadır. 

1) Bülent Ekim," Ürgüp Göreme Yöresinde Turizm Potansiyeıı'a Yük
sek Lisans Tezi, İ.Ü. Uygulamalı Beşeri ve İktisadt Coğrafya 

Anabllim Daıaj, 1985, s.86. 
2) Ibid. 
3) Ibid., s.96. 
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2.4. TAM İSTİHDAMA ULAŞMAYA KATKISI 

Turizm, ilişki kurduğu faaliyetlerin çokluğu ve çe

şitliliği yönlerinden geniş bir iş hacmi yaratmaktadır deni

liyor (1). Turizm sektöründe, turistik ürUntin Uretiminin yo

ğun emek gerektirmesi ve bu sektörde otomasyon ve mekanizasyon 

olanaklarının çok kısıtlı olması yüzünden önemli bir istihdam 

kaynağı olduğu vurgulanmaktadır (2). Ancak, turizm faaliyet

lerinin yarattığı istihdam gücünü tanımlamak genellikle bazı 

güçlükler doğurur. Bu sorunlar üç ana grupta toplanabilir (3). 

1. Turiste hizmet veren yerlerde istihdam edilen, kişilerin 

pek çoğ-u turizmle pek ilgisi olmayan fakat aynı veya benzer 

işlerde çalışan kişilerden çok güç ayırdedilebilirler. Örneğin, 

resmi istatistiklerde konaklama işletmeleri, lokantalar ve 

diğer yiyecek işlemleri ·ile birleştirirler. Ulaştırmanın çe

şitli türlerindeki istihdam turizmle ilişkisi belirtilmeden 

verilir. Seyahat acentaları gibi dar alanlardaki istihdam ise, 

genellikle başka ve turizmle ilgisi bulunmayan kuruluşlarla 

gruplandırlarak istatistiklere alınır. 

2. İstihdam istatistikleri yalnızca istihdam edilenleri 

kapsar, istihdam edenleri ve kendi işlerinde çalışanları ise 

kapsamaz. Turizm hizmetlerin.ıf:'I\ büyük bir kısmı dünyanın hemen 

her yerinde çok sayıda ve küçük ölçekli birimlerde turistlere 

sunulmaktadır. Bunun sonucu olarak da.kendi işinde çalışanla

rın toplam işgücil içindeki oranı önemli bir düzeye ulaşmakta

dır. Bu yüzden, turizm endüstrisinde istihdam istatistiklerinin 

yetersiz kaldığı söylenebilir. 
j)DrErol Orhan, Turizmin Kalkınmadaki Fonksiyonu, Ankara,1977,s.41 
2)Dr. Tunay Akoğlu, Turizm, Op.Cit., s.79. 
3) Doç. Dr. İ. s. Barutçugil, Op. Cit, s.13. 
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3. Turizm endüstrisinde bir çok faaliyet mevsimlik olma ö

zelliğine sahiptir. Ayrıca, turizm işletmelerinde istihdam e

dilenlerin sayısı yıldan yıla önemli değişiklikler gösterir. 

Turizm endüstrisinin bu özellikleri ve veri yetersizliği 

yüzünden turizmin istihdam açısından önemi konusunda sadece 

genel tahminler yapılabilecektir. 

Turizmin yarattığı istihdamı iki bölümde incelemek mümkündür. 

Birinci bölümde turizmin doğrudan yarattığı istihdam hacmidir. 

Yani turistik işletmelerde çalışanlar. İkinci bölümde ise, tu

rizm hareketlerine dolaylı olarak hizmet veren işletmeler ele 

alınabilir. Birinci bölüme ilişkin tahminler yapmak mümkün, 

ancak ikinci bölümde istihdam alanı ile ilgili tahminlerde bu-

lunmak mümkün değil. 

"Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Araştırma ve Değerlendirme 

Dairesi 11 nce yapılan bir araştırmaya göre 1976 yılında belgeli 

255 konaklama tesisinde 10.863 kişi çalışmaktadır (1). Bura-

kamın otel ve sınıf cinslerine göre yatak başına düşen per

sonel sayısı şöyledir (2). 

Lüks otel •••••••••••••••••• 0.93 

1. Sınıf otel • • • • • • • • • • • • • • 0.57 

2. Sınıf il 0.37 • • • • • • • • • • • • • • 

3. Sınıf il 0.34 • • • • • • • • • • • • • • 

4. Sınıf il 0.20 • • • • • • • • • • • • • • 
ORTALAMA • • • • • e • • • • • • • • • • • • 0.48 

Bu rakamlardan yola çıkarak, aşağıdaki tabloyu düzenle-

yebiliriz. 

1) DPT, Turizm ve Tanıtma, c.2., Ankara, 1977, s.338. 
2) Ibid. 
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Tablo 81 

Belgeli Turistik Tesislerde İstihdam Edilen Personel Sayısı 

( Yatak başına 0.50 personel olarak) 

YILLAR YATAK SAYISI İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL -
1964 12 436 6.218 

1965 14 297 7.148 

1966 16 151 8.075 

1967 18.158 9.079 

1968 21 643 10.821 

1969 24 907 12.453 

1970 28 354 14.177 

1971 32 114 16 .• 057 

1972 34 628 17.314 

1973 38 528 19.264 

1974 40 895 20.447 

1975 44 957 22.478 

1976 47 307 23.653 

1977 50 379 25.189 

1978 52 385 26.192 

1979 53 956 26.978 

1980 56 044 28.022 

1981 58 242 29.121 

1982 62 372 31.186 

1983 65 934 32.967 

1984 68 266 34.133 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Turizm Bankası'nın 

çeşttli yayınlarından yararlanılarak düzenlenmiştir. 
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Varsayımlardan yola çıkarak yapılan bu hesaplamalarda 

hata olacaktır. Bu rakamlar tam gerçeği ifade etmeyecektir. 

DİE'nin 1980 "Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı" ikinci aşama 

sonuçlarına göre otellerde çalışan sayısı 41.272 dir (nokta 

tahmini). Aynı sayıma göre lokantalarda çalışanlar 62.455'dir(l). 

Bütün bu rakamlar birbiri ile karşılaştırıldığında çeliş

kili rakamlar ortaya çıkmaktadır. Sendikalardan elde edilen bil

gilere göre ise, turizm sektöründe direkt 70.000 sigortalı ve 

100.000'in i.izerinde de sigortasız olarak çalışan işçinin bu

lunduğu tahmin edilmektedir (2). öteyandan 1984 yılında se

yahat acentalarında çalışan sayısı 4.500 'dir (3). 

Turizm mevsimi boyunca, turistik merkezlerde artan nüfu

sun talebini karşılamak için çok sayıda kurulan çeşitli yeni 

iş yeri istihdam alanı yaratmaktadırlar. Bunların hesaplanma

sı mümkün değildir. Bunların hesaplanması bir yana, turizm 

sektörtinde direkt kaç kişinin çalıştı~ı sağlıklı bir biçimde 

hesaplanamamaktadır. 

1) DİE, 1980 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı (İkinci Aşama So
nuçları), IV-Hizmet-Otel-Lokanta-Pastahane-Kahvehane 

2
3

) D~T, Turizm ve Tanıtma, C.2., &977, s.338. 
) TURSAB Dergisi, Sayı: 37 i Ekim I·98~, s. 26. 



218 

2.5. KATMA DEGER 

Üretim yolu ile yenideA~aratılan değere katma de

ğer denilmektedir (1). Turizmin yarattığı katma değerden söz

ederken kastedilen anlam, bu sektörün diğer sekterlerden devr

aldığı mal ve hizmetlere sa~ladığı net ilavedir. (2). 

Turizm sektöriinde katma değerin hesaplanması"bu sektörde 

yaratılan tlim mal ve hizmetlerin toplam değerinin ölçUlmesine 

yönelik araştırmayı içermektedir( ••• ) Bu tür ~ir hesaplamada 

turizm gelirlerini üretim (output) olarak düşUnmek gerekmekte

dir. Bu ilretim değerine katma değer oranı uygulanarak sektörde 

katma değer bulunmuş olacaktır 11 (3). 

Ülkemizde iç. turizme ilişkin sağlıklı veriler bulunmadı

ğı, mevcut verilerin de bazı varsayımlara dayanması nedeniyle 

burada daha çok belli bir uygulamada bulunmak amacıyla dış 

turizm gelirleri kullanılacak ve dış turizm gelirlerini yara

tacağı katma değer üzerinde durulacaktır. 

Tablo 82 

Turist Harcamalarının Yüzde Dağılımı 

TURİZM TÜKBTİM TİPLERİ YAB. TURİSTLER YRRLİ TURİST 

Yeme-içme 30 35 
Konaklama 
Yerel ulaştırma 
Eğlence 

Alış-veriş, diğerleri 

20 

15 
15 
20 

35 
lÔ 

10 

10 

TOPLAM 
32 
27 
13 
13 
15 

Kaynak: Alptekin Orhan, Tur~zm Sektöründe Katma Değer Hesabına 
İlişkin Bir Yöntem Çalışması, Ankara, 1977, s.a. 

1) Şevket K.aya, Turizm Ekonomisi, İstanbul, 1971, s.14. 
2) Ibid. 
3) Alptekin Orhan, Turizm Sektöründe Katma Değer Hesabına İliş : 

kin Bir Yöntem Çaı ası, Ankara, 1977, s.8. 
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Tablo . 83 

Hesaplamada Kullanılan Sektörler, Girdi-Çıktı Oranları ve 

Katma Değer Oranları 

GİRDİ-ÇIKTI* KATMA DEGER** 
filL SEKTÖR ADI _o_RA_N_I....._ __ ~-

1 Toptan ve parekende ticaret 0 1 1192 

2 Lokanta,meyhane,birahane 0,5842 

3 Kebapçı,köfteci 0,5002 

4 Otelcilik 0,3648 

5 Pastacı,tatlıcı,börekçi 0,6450 

6 Kahvehane 0,4314 

7 Diğer kara taşıması 0,3344 

8 Denizyolu taşıması 0,4124 

9 Havayolu taşıması 0,5670 

10 Kişisel ve mesleki hizmetler 0,1869 

ORANI 

0,8808 

0,4158 

0,4998 

0,6352 

0,3550 

0,5686 

o,6656 

0,5876 

0,4330 

0,8131 

*: Girdi-Çıktı Oranı·: Sektördeki Girdiler Toplamı 
Sektördeki Çıktılar Toplamı 

**: Katma Değer Oranı: --~S~e-k~t-ö~r~d~e_k_i,__,K_a_tm-.;.;;;a_·_D_ewğ_e~r __ __ 
Sektördeki Toplam Çıktılar 

Katma Değer = Çıktı - Girdi 

Kaynak: Alptekin Orhan, Turizm Sektöründe Katma Değer Hesabına 

İlişkin Bir Yöntem Çalışması, Ankara, 1977, s.a. 

Diğer kara taşıması, denizyolu taşıması ve havayolu taşı-

ması toplam olarak dtişUnUlmtiş ve yerel ulaştırma harcamaları 

için kullanılan katma değer oranı o.6473'tür. 
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Tablo !~'deki 2,3,5 ve 6 numaralı s~ktörlerin toplam kat

ma değer oranları 0.4417 olarak bulunmuştur, yeme-içme harcama

ları içln de bu oran kullanılmıştır(l). 

1973 yılına ilişkin Tablo 80'deki . katma değer oranlarının 

planlı dönem boyunca dAğişmeye~eği varsayılarak daha sonraki 

yıllır'a ait hesaplamalarda bu oranlar kullanılmıştır. 

Yabancı turist harcamalarını oluşturan kalemler Endüstriler

arası İşlemler Tablosundaki (EİT) şu sektörler içinde dtişünülmtiş-

tür· 
. ' 

Konaklama Harcamaları; otelcilik içinde 

Yeme-içme Harcamaları; lokanta, meyhane, birahane,kebapçı, 

köfteci, pastacı, tatlıcı, börekçi 

ve kahvecilik içinde. 

Yerel Ulaştırma 

Harcamaları ; havayolu,demiryolu ve diğer kara ta

şıması (yabancı turistlerin demir-

yolunu çok az kullanması yiizünden, 

bu taşımacılık ihmal edilmiştir) 

Eğlence Harcamaları ; kişisel ve mesleki hizmetler içinde 

Alış-veriş ve çeşitli tüketim mallarına ilişkin harcamalar; 

toptan ve parekende ticaret içinde dü-

şi.iniilmüştiir. 

Yabancı turistin harcama dağılımı, tablo S.3•deki katma 

değer oranları ve dış turizm eelirleri birlikte ele alınarak 

dış turizm gelirlerinin yarattığı katma değer yaklaşık olarak 

bulunmuş olacakıtr. 

1) A.Orhan, Op.Cit.,s.9. 
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1950-1962 döneminde turizm gelirlerinin yarattığı katma 

değeri, verilerin değişmediği varsayımından hareketle aşağı-

daki tabloda gösterildiği gibi hesaplayabiliriz. 

Tablo 84 

1950-1962 Döneminde Toplam Turizm Gelirinin Yarattığı Katma Değer 

1950-1962 DÖNEMİ HARCAMA EİT'daki KATMA 
TURİST TÜK~TİM TURİZM GEiı.İRJJER! DAGILIMI KAT. DEG. DEGER $ 
TİPLERİ ~MİLYON ~~ ~~~ ORANLARI ~Mil;yon ) 

Konaklama 53.1* x 20 x o,6352 6.7 

Yeme-içme 53.l x 30 x 0,4417 1.0 

Yerel ulaştırma 53.l x 15 x 0,6473 - 5.1 -
Eğlence 53.1 x 15 x 0,8l31 - 6.4 

Alış-veriş ve tüketim 

malları 53.l x 20 x 0,8808 - 9.3 -
34.5 

*: 53.1 milyon dolar Türkiye İş Bankası, Turizm Hakkında Rapor, 

Ankara, 1965, s.22'den yararlanılarak bulunmuştur. 

1950-1962 döneminde dış turizm gelirlerinin katma değer 

oranı ise 34.5/ 53.l = 0.6479'dur. Yaratılan katma değer 34.5 

milyon dolardır. 
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Tablo 85 
I. BYKP Döneminde Turizm Gelirlerinin Yarattığı Katma Değer 
TURİSIJ.1 TÜK'RT1M GgLİRLER HARCAMA EİT'daki KAi. D~6 · 
TİPIJERİ ~MİLYON ~2 DAGILIMI KAT~ DEG 1 ORANI ~MİLYON ~2 
Konaklama 55.1 x 20 x 0,6352 1.0 
Yeme-içme 55.1 x 30 x 0,4417 7.3 
Yerel ulaştırma 55.1 x 15 x o,6473 5.3 
Eğlence 55.1 x 15 x 0,8131 6.7 
Alış-veriş 55.1 x 20 x 0,8808 9.7 

36.0 

Birinci BYKP'ı dönemindeki toplam 55.1 milyon dolar turizm 

geliri, 36.o milyon dolarlık bir değer yaratmıştır. Birinci 

BYKP'ı döneminde dış turizm gelirlerinin katma değer orenı 

ise 0.6533'tUr. 

Tablo 86 

II. BYKP'ı Döneminde Turizm Gelirlerinin Yarattığı Katma Değer 

TURİST TÜKBTİM GELİRJJER HARCAMA EİT'daki KfiT .. '\)Eb. 

TİPLERİ ~MİLYON ~~ DAGILIMI KAT. DEG.ORANI ~MİLYON ~ 

Konaklama 278.9 x 20 x o,6352 35.4 

Yeme-içme 278.9 x 30 x 0,4417 ~ 36.9 

Yerel ulaştırma 278.9 x 15 x o,6473 - 21.0 -
E~~ıence 278.9 x 15 x 0,8131 34.0 

Alış-veriş 278.9 x 20 x 0,8808 - 49.1 

182.4 

İkinci BYKP'ı döneminde toplam 278.9 milyon dolar turizm 

geliri, 182.4 milyon dolarlık bir katma değer yaratmıştırj Bu 

dönemin dış turizm gelirlerinin katma değer oranı ise 0,6539'dır. 
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Tablo ,87 

III.BYKP'ı Döneminde Turizm Gelirlerinin Yarattığı Katma Değer 
TURİST TÜKETİM GELİRLER .. HAROAfIA. EİT'.daki KAT. DEG. 
TİPL~Rİ $) ; 

.. 
(Milıon TIAGILIMI KAT.DEG. ORANI ~MİLYON ~l 

Konaklama 951.5 x 20 x o,6352 120.8 
Yeme-içme 9 1.5 x 30 x 0,4417 ··-·* 126.1 ·--
Yerel ulaştırma 951.5 x 15 x 0,6473 92.4 
Eğlence 951.5 x 15 x 0,8131 116.0 
Alış-veriş 951.5 x 20 x 0,8808 167.6 

632.9 

Üçüncü BYKP'ı dönemindeki toplam 951,5 milyon dolar turizm 

geliri, 632.9 milyon dolarlık bir deeer yaratmıştır. Aynı dö-

nemin dış turizm gelirleri katma değer oranı ise 0,665l'dir. 

Tablo 88 
1978 Yılı Turizm Gelirlerinin Yarattığı Katma Değer 
TURİ.ST TÜKETİM 

TtPL"fmİ 

Konaklama 
Yeme--içme 
Yerel Ulaştırma 
Eğlence 

Alış-veriş 

GEJıİRLER HARCAMA EİT'deki 

~Mi:IıYON $) DAGILIMI KAT. DEG. 
KAT. DE(}. 

_____ O_RA_N_I_ (MİIJYON $) 

230.4 x 20 
230.4 x 30 
230.4 x 15 
230.4 x 15 
230.4 x 20 

x 0,6352 
x 0,4417 
x 0,6473 
x 0,8131 
x 0,8808 

- 29.7 
30.5 
22.3 
28.l 
40.5 

151.1 

1978 yılında turizm gelirlerinin yarattığı katma değer 

151.1 milyon dolar olup, katma değer oranı ise o,6558'dir. 



224 

Tablo ·89 

IV.BYKP'ı Döneminde Turizm Gelirlerinin Yarattığı Katma Değer 

TURİST GELİRLF.R HARCAMA EİT'deki KAT. DEG. 
TÜKF:TİM TİPLERİ (MİIJYON ~~ DAGILIMI KAT. DEG. ORANI MİLYON 
Konaklama 1.770.1 x 20 x 0,6352 224.8 
Yeme-içme 1.770.1 x 30 x 0,4417 234.5 
Yerel ulaştırma 1.770.ı x 15 x o,6473 171.8 
Eğlence 1.770.1 x 15 x 0,8131 215.9 
Alış-veriş 1.770.1 x 20 x 0,8808 311.8 

1.158.8 

DördUncü BY1\P'ı döneminde toplam 1.770.1 milyon dolar dış 

turizm geliri 1.158.l milyon dolarlık bir değer yaratmıştır. 

~ 

Aynı d~nemde dış turizm gelirlerinin katma değer oranı 0,6546 1 dı~. 

Tablo 90 

1984 ve 1985 Yılları Turizm Gelirlerinin Yarattığı Katma Değer 

TURİST GELİRIJfrn* HARCAMA EİT'deki KAT. DEG. 
TÜKET .tıvr TİPiıERİ ~MİLYON $~ DAGILIMI KAT. DEG. ORANI ~MİLYON ~~ 
Konaklama 1.548.0 x 20 x 0,6352 196.6 
Yeme-içme 1.548.0 x 30 x 0,4417 - 205.1 
Yerel ulaştırma 1.548.0 x 15 x o,6473 150.3 
Eğlence 1.548.0 x 15 x 0,8131 - 188.8 
Alış-veriş 1.548.0 x 20 x 0,8808 272.7 

1.013.5 

1984 ve 1985 yılları toplam turizm gelirin yarattığı katma 

değer 1.013.5 milyar dolar olup, katma değer oranı ise 

o.6547'dir. 

* Turizmi gelirleri, 1963-1985 döneminde KTB, Turizmi İstati·s
tikleri :Bülteni 1983 , Dünya Gazetisi "Turizm Eki" f; Mayıs 

1985 ve Dünya Almanak 1986, s.245 'ten yararlanılarak 
hesaplanmıştır. 
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1950-1985 döneminde toplam 4.887.1 milyon dolarlık turizm 

geli.ri 3.209.3 milyon dolc:ırlık katma değer yaratmış bulunmak

tadır.Bu dönemin katma değer oranı ise 0,6566 olmuştur. 
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2.6. TURİZM HARCAMALARININ ÇOGALTAN ETKİSİ 

Çoğaltan teorisinin esası şudur: "Ekonomi içine enjek

te edilen fazladan bir yatırım harcaması, ilk elde kendi kadar 

gelir yaratacaktır. Bu geliri elde edenler, o toplum için ge

çerli olan fire oranına (yani tasarruf eğilimine) göre bu 

miktar tasarruf edilip geri kalanı tüketim harcamaları için 

kullanacaklardır. Tüketim harcamaları, mal ve hizmetlerini sa

tanla.rın ek e;elirlerini oluşturacaktır. Onlar da belli oranda 

tasarruf edip, ~eri kalanı hArcayacaklardır. BHylece her 

aşamada, bir önceki aşamanın harcamalarını gelir olarak elleri

ne geçirmiş olanlar, bu miktardan belli oranda tasarruf edip, 

belli oranda tüketim harcamalarında bulunacaklardır. İlk saf-

hada yaratılan gelir, elden ele dolaşan bir buz parçası gibi 

eriyecek ve sonunda sıfır olacaktır. Bütün aşamalar boyunca 

yaratılan gelir, ortak oranı marjinal tüketim eğilimi olan geo

metrik dizinin toplamı alınarak bulunur" (1). 

Bu teori şöyle formüle edilmektedir (2): 

K - 1 

lı c 
ı----

.6 R 

Burada; K: Çarpan 

: Marjinal tüketim eğilimini ifade etmektedir. 

}::. C Tüketim artışı 

!:.·. R Gelir artışı 

l) }'~of. Tir. grdoğan AlkTn, Uluslaraarası Ekonomik İlişkiler, 
Lstanbul, 1978,s.f'(J .. 

2) Dr.Erol Orhon,Turizmin Kalkınmadaki Fonksiyonu,Ank.,1977,s.33 
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Her sektörde olduğu eibi turizmde de gelir çarpanı aynı 

formülle sağlanır. Ülkelerarası turizm harcamaları turist çeken 

ülkede turizmin çeşitli dallarında (otelcilik, sey.ahat acen

taları, ul~ştırma v.d.) ve sektörli besleyen yan sanayilerde 

(mobilya, hatıra eşyası, gıda maddeleri, sanayi gibi) yeni ge

lir halkaları yaratırlar. Bu gelir artışının hızı, turizm ge

lirleri sayesinde gelirleri yükselen halkın ülkede üretilen 

mal ve hizmetleri tüketme oranı ile doğrudan doğruya orantılı-. 

dır(l). Çoğaltan değerinin büyükltiğü ilk gelirin toplumun 

gelir grupları arasında ulaştığı her aşama(a ne kadarının har

candığına ( veya ne kadarının tasarruf edilmediğine) ve ithal 

giderlerinin alımı yoluyla ülkeyi tetleden paranın miktarına 

ba~lıdır. Bir illkede turistlerin ithal malları için yaptık-

ları harcamaların milli gelire etkisinin düşük olacağı açık-

tır (2). 

Turizmde gelir çoğaltanı şöyle formüle edilmektedir(;): 

R- KRe -
Bu eşitlikte; 

R = Gelir artışını 

Re = Gayri safi turistik geliri 

K = Çoğ8ltan .katsayısını temsil etmektedir. 

1- mt 
K - -------

s+ m 

1) Dr. Özen Dallı, Turizm Talebi ve Gelirleri, Ankara,1974,s.59. 
2) Doç. Dr. İ. s. Barutçugil, Op. Cit., s.11 
3) DPT, Turizm ve Tanıtma, Op. Cit., s. 204. 
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Burada; 

mt Turistlerin ithal malı tüketim eğilimi* 

S Ülkede marjinal tüketim eğilimi 

m Geliri yurtdışında sarfetme marjinal eğilimidir. 

Dış turizm gelirlerinin çarpan kasayısı mt ya da m'in bü

yüklüğü ile ters orantılıdır. Başka bir deyişle gelen yaban

cıların tüketimleri içinde ithal edilmiş mal ve hizmet ne ka

dar fazla olursa veya çeşitli ekonomik ve sosyal nedenlerle 

yurtdışında harcama eğilimi ne kadar fazla olursa ekonomi-

den kaçaklar artacak bu ise turizm gelirlerinin çarpan katsa

yısını küçültecektir. T~ormUlden de görüldüğü gibi turizm çoğal ta .... 

nının değerini belirleyen en önemli faktör "marjinal ti.iketim 

eğilimi"dir. Çoğaltan marjinal tüketim eğilimi ile aynı yönde 

azalır veya çoğalır. Bir taraftan genel konjonktür diğer ta-

raftan da ülkenin ekonomisindeki hızla gelişme ve yavaşlama 

devreleri. turizm haracamalarının milli gelire katkısını a~tır~ 

veya azaltır (1). Çoğaltanın gerçek etkisini belirleyen birdi-

ğer özellik harcamanın yapıldığı anda gelirin çoğaltan kadar 

bliyUyeceği zamana kadarki dönemin süresidir. Bu dönem, turizmin 

mevsimine, fertlerin davranışlarına, diğer sektörlerde paranın 

tedavül hızına ve genel konjonktür hareketlerine değişir(2). 

* : Turistlerin ithal malı tüketim eğilimi= Ülke içinde turizm 
sektörU satın almaları / Ülkelerarası turistlerin toplam 

harcamaları 

1) Dr. 'Özen Dallı, Op. Cit., s.59 
2) Ibid. 
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1970 yılında TUrkiye için çoğaltan katsayısı şöyle tahmin 

edelmiştir (1). 

1- mt -
~ - ~--~~~- - ~-1 __ -__ 0 __ 0_1 ________ = 2,998 

s+ m 0,283Q.r0,272 

AC tüketim artışı (1970 - 1969) 
--- = ------------------------------------- = 0,7170 
6R GSMH artışı ( 1970 - 1969) 

s - 1 -
~c - -

---· - 1 - o, 7170 - 0,2830 
AR 

(1968 fiyatlarına göre) 

mt turistlerin ithal malı ve hizmeti tüketim eğilimi % 7 

olarak tahmin edilmiştir*. 

m = Dış seyahat_~22!1~~.?.Fı (1970 - 1969) 

GSMH (1970 -1969) 
= .0,0272 

1970 dış seyahat harcaması 47,8 dolar X 14 = 669,2 m. TL. 

1969 dış " " 41,5 m. dolar X 12 = 489,0 m.TL. 

Sonuç = 180,2 milyon TL. 

* Ayrıntılı bilgi için Bkz. Dr. Özen Dallı, Turizm Talebi ve 
Gelirleri, Ankara, 1974, s.4.8 

1) Dr. Özen Dallı, Op. Cit., s.61. 
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Aynı yöntem kullanılarak 1974 yılı için bulunacak katsayı 

4,63 olmaktadır. Bu durumda 1974 yılında, Türkiye'de turizm 

sektöründe harcanan 1 TL. milli ekonomide bir yıl içinde çeşit

li el değiştirmelerden sonra 4.63 TL. lık bir ekonomik faali

yete yol açacaktır. Bu durumda yabancı turistlerin 1974 yılındaki 

( 193.7 X 14) 2.711.8 milyon TL. lık harcamaları, Türkiye ekono

misinde bir yıl içinde çeşitli el değiştirmelerden sonra 

( 4.63 X 2.711.8) 12.555.6 milyon liralık bir ekonomik faaliyete 

yol açmaktadır • 

1982 yılı için çoğaltan katsayısı 2,05 olarak hesabedilmiş

tir. Bu durumda, 1982 yılında Türkiye'de turizm sektöründe har

canan 61. 694,3 milyon lira, ekonomide bir yıl içinde çeşitli 

el değiştirmelerden sonra 126.473.3 milyon liralık bir ekonomik 

faaliyete yol açmakatdır. 
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2. 7. TURİZMİN EN:B'LASYON ÜZJrnİNE ETKİSİ 

Enflasyon,cari fiyat seviyesinde, talebin toplam 

arzdan fazla olması demektir. Başka bir deyişle, enflasyon, 

fiyatlar genel seviyesinin devamlı ve hızlı olarak yUksel

mesi demektir (1). 

Çağdaş turizm hareketlerinin mevsimlik ve belli bölgelerde 

yoğunlaşma özellikleri vardır. Bilindiği gibi gerek dış aktif 

turizm gerekse iç aktif turizm ülkemizde de doğal koşullar ve 

alt-üstyapı yönünden potansiyeli yüksek olan belirli yöreler

de, belli dönemlerde ( yaz veya kış) yoğunlaşmaktadır. "Zaman 

ve mek§n içinde bu talep yoğunlaşması dalga dalga gelişen turizm 

talebini kısa sürede düzenlenmesi\olanaksEve katı bir arz ile 

karşı karşıya r;etirmektedir. Bu koşullar l9inde turizmin bir 

enflasyon unsuru olması kaçınılmazdır" (2). Böyle durumlarda 

turizm hizmetlerinde piyasa koşullarına göre hızlı fiyat artış

ları belirecek ve bu durum talebin zaman ve mekan yönünden yo-

ğunlaşması oranında artacakatır. 

Gerçekte, sektörde bu enflasyonist baskı özellikle, turizm 

için vazgeçilmez nitelikteki mal ve hizmet Uretimlerinde et

kisini gHsterir. Buna karşılık sektör için yardımcı nitelikte 

olan mal ve hizmetlerde çok kez ik~me olanakları bulunduğun-

dan fiyat artışlarının etkisi giderilebilir. Bunlardan birin

cisine vazgeçilmez nitelikteki dayanaksız tüketim malları, ikinci ... 

sine ise, alternatifi bulunan ulaştırma araçları örnek olarak 

1) Prof. Dr. Sadun Aren, 100 Soruda Ekonomi El Kitabı, İstanbul, 
1980, s.133 

2) Dr. Özen lJallı, "Turizmde Talep ve Maliyet Enflasyonu," İkti
sadi Coğr?.fya ve Turizm EnstitUsü Konferansları (1979-1980), 
İstanbul Universi.tesi Yayını, İstanbul, 1980, s.34. 
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göstArilebilir. Enflasyonist baskı, diğer taraftan talep edi

len mal ve hizmet ünitelerinde stokun bulunmaması, piyasada 

arz ve talebin dinamik dengAsini engelleyen unsurların' bulun

maması, halinde artar (1). Yani, turistlerin toplam tüketim 

harcamalarının fiyatlar üzerinde etkili olması bir takım şart

ların varlıftına batlıdır. Bunlar; 

1. l·:Jc tüketim talebinin kısmen önemli olduğu elastik ta-

lepli mal ve hizmetlerin olması, 

2. Turist olan ve olmayanlar için cari tüketim mal ve hiz-

metleri bulunması, 

3. Arz ve talep arasındaki dinamik dengeyi engelleyen bel

li bir inelastikiyetin kendisini göstermesi, 

4. Bölgesel olarak ulaşılabilecek bir dengenin olması var

sayımında satıcılar kar maksimizasyonuna ulaşmak için 

kitle turizminden yararlanmak şeklinde özetlenebilir. 

Bu şartlar altında piyasanın fleksibilitesi, zaman ve 

mekan içinde fiyatların yükselmesine eşit olmayan etkiler ya

par, böylece bazı mal ve hizmet fiyatlarında aşırı ylikselmeler 

göriUi.irken, diğerlerinde daha az ve önemsiz gelişmeler mey

dana gelir (2). İstatistikler Türkiye'de otelcilik sektöründe 

fiyat artışlarının toplam eşya fiyatları endeksindeki artış

lardan fazla olduğunu göstermektedir (3). 

Belgeli konaklama tesislerinde fiyatlar endeksi 

Toptan eşya fiyatları endeksi 

1966 1976 

100 

100 

320 

289 

2
1) Dr. ö. Dallı, Op. Cit., s.34-36. 

) Alp Timur, "Turizm Sektörlinde Enflasyon sorunu,"E.U. !şl~tme 
Faktil tesi Dergisi, Yıl: l, Sayı: 1-2, İzmir, 1981 

3) Dr. ö. Dallı, Op.Cit., s.35. 
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Turistik tliketirn harcamalarının enflasyon üzerine etkisi 

iki yönlüdiir (1). 

ı. Genel enflasyonu uyarır: Turizm talebinin ve turistik 

tüketim harcamalarının artması, ülke ekonomisinde ge

nel olarak bir takım enflasyonist baskıların nedeni 

olur. 

2. Kısa süreli kısmi enflasyonlara neden olur: Turizmin 

mevsimlik bir özellik taşıması belli aylarda turistik 

hareketler·in yoğunlaşması, mevsimlik özelliğe sahip 

turistik istasyonlarda kısa süreli kısmi enflasyonist 

baskılar yaratır. Artan talebin karşılanması çalışma

ları yanında fiyatlarda talep artışına paralel artışlar 

oluşur ve turizm mavsimi sona erdiğinde fiyatlarda- tek~ 

rar eski düzeyine inme eğilimi izlenir. 

Turistik mal ve hizmet fiyatlarındaki yükselme beş şekilde 

açıklanabilir (2). 

ı. Fiyat yükselmesi tüketimdeki artıştan meydana gelebilir; 

inelastik özelliği yüzünden turizm arzını kısa dönemde artır

mak mümkün olmadığından belli bir Ulkeye, bölgeye ya da turis

tik istasyona karşı turizm talebi arttığında, ortaya Çıkan bu 

talep fazlası fiyat artışlarına yol açar. 

2. Fiyat yükselmesi üretim maliyetinin yükselmesi sonucu 

olabilir; esas olarak genel ve b~lgesel bir turistik talep artı

şı olmadan tiretim maliyetlerinin yilkselmesi fiyatların artmasına 

yol açar. Kısaca bu ttir enflasyon, üretimin ekonomik ve sos-

yal maliyetinin yükselmesi karşısında devletin ve girişimcilerin 

fiyatları üretim maliyetlerinin bir fonksiyonu olarak saptama

sından ileri gelir. Turizmin neden olduğu maliyet enflasyonu, 
1) A. Timur, Op. dit. 
2) Prof. Dr. Hasan Olalı, Turizm Politikası ve Planlaması, İzmir, 

1982, s.222. 
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turistik mal ve hizmet üretiminde kullanılan üretim faktörle-

rindeki_ ücret, k§.r vb. otonom bir artıştır. Maliyetlerin yük

selmesi karşısında, girişimciler kar marjlarını korumak is-

teyeceklerinden maliyet şişkinliği fiyatların yükselmesine ve 

enflasyonist baskııara yol açar. 

3. Fiyat yükselmesi talepteki ve Uretim maliyetindeki ar-

tışların ortak sonucu olabilir. 

4. Dış turizm bilançosunun pasif artan vermesi enflasyonist 

baskılara yol açar; dış turizm bilançosunun pasif artan vermesi 

döviz talebinin artmasına yol açacarrından, döviz fiyatının yük

selmesi ve milli para değerinin düşmesi sonucunu doğurur. Böyle 

bir sonuç sermaye ve dövtz hareketlerinin serbest bırakıldığı 

liberal Ulkelerde, turistik nmaçlı döviz talebinin de uyardığı 

enflasyonist baskılara yol açar. 

5. Turizm yatırımları ile turizm talebi arasındaki zaman 

bakımından dengesizlik fiyatları yükseltebilir; artan her gelir 

ve her talep yatırımları artırıcı bir rol oynar. Ama talep

teki artış hızı fazla olduğundan, yatırımların gerçekleşmesi 

için bir zaman ayrılması ,zorunluluğu değerin bozulmasına yol 

açar. Talep artarken yatırımlar azalmakta, ancak yatırımlar .. 

talebin artış hızına yetişmediğinden zaman faktörünün etkisi 
1 

ile sınırlı olarak gerçekleşmektedir. Böylece ek~alep ile ek 

yatırımların zaman içindeki dengesizliği fiyatların yükselmesi

ne ve enflasyona yol açar (1). 

Ti.irk ekonomisi"zaman zaman enflasyon sıkıntısına düşmüş, 

enflasyon baskısı 1970'lerin ikinci yarısından itibaren de

vamlı bir karaktere sahip olmuş ve 1980 1 de yüzde yiizü aşan 

1) A. Timur, Op. Cit. 
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güçlli bir enflasyon ekonomiyi kıskacına almıştır. 24 Ocak 1980 

kararlarından sonra nispeten yavaşlayan enflasyon. zaman zaman 

alevlenme belirtileri göstermiştir. Fakat enflasyon hızı hiçbir 

zaman% 25'in altına düşerek tek rakamlı enflasyon seviyeHine 

inmemiştir. Böylece Tiirk ekonomisi, bir on yıla yaklaşan dö

nem içinde devamlı fiyat istikrarsızlığı ve enflasyon baskısı 

al tında bulunmuştur. On yıl, değişen derecelerl3 . .: devam eden 

enflasyonun ekonomide yaptığı bUyiik tahribat bugü~e Türk eko

nomisinin bir numaralı problemidir" (1). 

Enflasyonun önlenmesi Türk ekonom~sinin gelir yaratma, bü-

yüme potansiyelini dee;erlencl irme, sosyal refah seviyesini yük-
•• 

seltme ve ekonomik güce kavuşması için bir " ön şart"dır. Çünk:;.ı 

enflasyon sağlıklı ekonomik karar alınmasını önleyen, ekonomik 

dengeyi bozan, ahlaksızlık yaratan ve bu sebeplerle mevcut üre

tim cihazının~işlemesini, üretim kapasitesinin artırılmasını 

önlP-yen bir hastalıktır (2). 

'..l:uristik tüketimin genel enflasyonu artırıcı etkisi ve kı

sa siireli kısmi enflasyonlara yol açması Türk ekonomisi için 

olumsuzluk yaratan bir faktör olmaktadır. Yatırımların artlt'l.1-

ması, büylimenin gerçekleştirilmesi, gelir dağılımında eşitliğin 

sağlanması için enflasyonun önlerımesi gerekmektedir, oysa yu

karıda ayrıntıları ile belirtildiği gibi enflasyonun yükselme

sine turizm dP. etki yRpmaktadır. Ancak, Türkiye'de enflasyon 

aylara göre incelQndiği zaman, turizm hareketlerinin yoğunlaş

tığı Hazina:f' - Eyllil döneminde enflasyonun düzeyi diğer aylara 

göre düşlikii'>r~ 

l) Prof. Dr. Atınıet Aılıçbay, Türk Ekonomisinde Enflasyonun 
Anatomisi, Istanbul, 1984, s.ı 

2) Ibid., s.2. 
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Şekil 6 

1985 Yılında Aylara Göre Enflasyonun Gelişimi 

ıo 

o 
, 

# e' 2 

Kaynak: İstnhbul Tj_caret üdası,Ücretliler Geçinme Endeksi 

l3u durumda, turizm hareketlerinin makro düzeyde Türkiye 

ekonomisinde enflasyonu artırıcı etkisi pek de önemli olma

maktadır denilebilir. 
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2.8. TURİZM Vl<i DEVALÜASYON 

Devalliasyon, milli paranın değerinin yabancı pa

ralar cinsinden düştirülmesi demektir. Bu takdirde döviz· kuru 

yükselir (1). Dış dengeyi sağlamak için başvurulan yollardan 

birisidir. Devalliasyonun amacı, ithalatı daha pahalılandırmak 

ihracatı ucuzlatmak ve böylece döviz girişini'~ çıkışına göre 

hızlandırmaktır(2). Ancak, devalüasyonun uygulamada herzaman 

bu sonuçları sağlamadığı sık sık göze çarpmaktadır. Çünkü 

devalüasyonun dövizle ifade edilen değer olarak ihracatı artı

rıp, ithalatı daraltması için bazı koşulların varlığı gerek

lidir. Bunları şöyle açaklayabiliriz (,). 

ı. İhraç malları arzının elastik olması, 

2. Ülkenin· ihraç mallarına olan dış talep elastikli-

ğinin uygun olmaması, 

3. İthal malları talep elastikliğinin düştik olması. 

Turiz~de ülkelerarası bir hareket olduğu için devalüasyon

dan etkilenecektir. "GörUnmeyen ihracat"ve "görünmeyen ithalat" 

olarak nitelendirilen turizm hareketleri arasındaki denge de

valüasyon sonucunda turist çeken ülkenin lehine bozulacaktır, 

bu yönde gelişecektir. Çünkü, devalüasyon ile bir ülke turist 

ürti.nünü'. ucuzlatmış olacaktır. Bu durum ülkeye daha fazla tu

ristin gelmesini sağlayacaktır. Öteyandan, devalüasyon dış pa

sif turizmi daha da pahalılaştıracağından, bu talebi kısacak, 

Ulke içinde turizm olayına katılmasını sağlayacaktır. Ne var ki, 
• Aren, p. Cit., s.141. 

Alkin, Op. Cit., s. 135. 
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bunun gerçekleşmesi iç in; 

1. Ülkenin turist ürünü arzının elastik olması, 

2. Ülkenin turist ürününe olan dış talep elastikliğinin 

uygun olması, 

3. Dışarıya olan dış pasif turizm.· talebi elastikliğinin 

dUşük olması gibi asgari koşullar gereklidir. Aksi tak-

tirde devalüasyonun Ulke turizmi üzerinde olumlu bir katkısı 

olmayacaktır. 

Turizmde, devalüasyondan beklenen amacın sağlanması için 

gerekli elastiklik koşulları şöyle formüle edilebilir. 

Bu formülün anlamı şudur: Devalüasyonun kendinden beklenen 

amacı sağlaması yani turizm gelir-gider dengesini gelirler le

hine bozması için sözkonusu ülke halkının dış pasif turizm ta-
. " lj lep elastikliği ( eJv-4::.. ) ile o ülkenin turist Üf\,fnt-l.ne dış 

aktif turizm elastikliği (~Ja-k- ) toplamının en az üniteye 

eşit olması gerekir. 

Turist, diğer koşullar değişmemek kaydıyla seyahata ayırdı~ 

ğı para kendisine en uzun süre ile ve maksimum avantaj ile ta

til yapma imkanı verecek yeri tercih eder. İşte, devalüasyon 

milli paranın dış değerinde. azalma yaratarak, turist için 

ülkeyi daha çekici kılmakta ve daha uzun süreli tatil yapma 

imkanı ·sağlayarak turistik hareketi lehte olarak canlandır-

maktadır. 

Turist genderme potansiyeline sahip olan bir ülkenin pa

rası karşısında,parasının dış değerini düşüren bir ülke 



239 

d#:ğerlerine göre aşağıdaki avantajları sağle}yacaktır (1). 

1. Turist için daha ucuz olduğundan, talebin eğilimi bu 

ülkeye doğru olacaktır. 

2. Turistler bu ülkede tüketimlerini artırarak, daha çok 

harcamada bulunabilirler. 

3. Daha çok alış-veriş yapacaktırlar. 

4. Gitmeyi bir ikinci ülkeyi programından çıkarabilir. 

Ülkeler arasında tercih yapma durumunda olan bir turisti 

çotu kez bir fiyat unsuru etkilemektedir. Doğal olanak bu ülke

ler turizm potansiyeli ve coğrafi yönde birbirlerine benzer 

ve yakın nitelikte olmalıdırlar. DevalUasyon nedeniyle bir 

Ulkenin ucuzluğu etrafa yayıldıkça, o ülkeye gidecek turist

lerin sayısı artar; hatta tatilini kendi ülkesinde geçirmeye 

karar vermiş iç turist bile hemen hemen aynı para ile bir dış 

seyahatın . gerçekleşebileceeini . hesaplarsa parasını devalüe 

eden ülkeye gitmeyi düşilnebilecektir (2). 

Ancak, bir devalüasyondan sonra turist sayısında ya da 

turizm gelirlerinde önemli ve sürekli bir artışın sağlanması; 

bazı koşulların gerçekleştirilmesine ba~lıdır. Bu koşullar şöy

lece özetlenebilir (3): 

ı. Genel olarak mal ve hizmetlerin ve özellikle turistik 

mal ve hizmetlerin fiyatlarında büyük artışların olma-

ması gArekir. 

2. Sat!;lık koşullarında, siyasi durumda, turisti'. kaçırtacak 

olağanlistfi bir de~işme olmamalıdır. 

l~ı Prof. Dr. Hasan Olalı, Turizm Dersleri, İzmir, 1983, s.46. 
Dr. Tunay Akoğlu, Turizm Gerçeklerimiz, Ankara, 1966, s.127. 
Prof. Dr. H. Olalı, Op. Cit. , s.46 
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3. Rakip ülkeler, aleyhte bir propagandaya girmemiş ol

malıdırlar ya da bu durumun etkisiz hale getirilmesi 

gere.tir-. 

4. Devalüasyonun turist gönderme potansiyeline sahip ülke

lere etkin bir şekilde duyurulması gerekir. 

5. Devalüasyon yapılan ülkede turizm işletmeceleri, fiyat

ları yükseltmek veya mal ve hizmetleri turiste yabancı 

para ile satmak gibi yollara başvurmamalıdır. 

Tablo · 91 

Planlı Dönemde Devalüasyonlar ve Dış Aktif Turizmdeki Gelişmeler 
GİRİŞ TURİZM VE YABANCI 

1963 
1964 
1965 
1966 
2967 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

DÖVİZ 

KURU 
DOJJAR 

9.04 
9 .. 08 
9.08 
9.08 
9.08 
9.08 

9.08 
16.15 
14.30 
14.30 

YAPAN 
YABANCI 
SAYISI 

198.841 

229.347 
361.347 
440.434 
574.055 
602.996 
694.229 
724.784 
926.019 

1.034.955 
1973 14.28 1.341.527 

* 1974 *~ 13.94 1.110.298 
1975 14.50 1.540.904 
1976 16.30 1.675.846 
1977 18.00 1.661.416 
1978 25.50 1.644.177 
1979(NİS.)27.03 

(HAZ.)35.70 1.523.658 

DIŞ SEYAHAT 
GgLİRLERİ 

(MİLYON DOLAR) 

7.7 
8.3 

13.8 
12.1 
13.2 
24.1 
36.6 
51.6 
62.9 

103.7 
171.5 

193.7 
200.9 
180.9 
204.9 
230.4 

280.7 

Ortalama 13.77 t 14.12/ 2 - 13.94 TL. -
**: Ortalama 

DEGİŞİM 

ORANI 
(%) 

7.8 
66.3 

-12.3 
9.1 

82.6 

51.9 
41.0 
21.9 
64.9 
65.4 
12.9 
10.2 

13.5 
12.4 
21.8 

21.8 

BAŞINA 

ORTALAMA 

HARCAMA 

38.5 
36.3 
38.0 
27.5 
23.0 

39.9 
52.7 
71.2 
67.9 

100.2 
127.B 
174.4 
130.4 
107.7 
123.3 
140.1 

184.2 

($) 
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1980 (Nis.) 56.10 
(Ara.) 78.60 1.288.060 326.7 16.4 253.6 

1981 (Oca.) 81.00 
(Haz.)108.00 
(Ara.)133.00 1.405.331 381.3 16.7 271.3 

1982 (Oca.)139.60 
(May.)151.00 
(Ara.)184.00 1.391.717 370.3 - 2.9 266.1 

1983 (Oca.)191.00 
(May.)213.00 
(Ara.)280.00 1.625.099 411.l ıı.o 253.0 

1984 (Oca. )288.40 

(May. )347 .OO 
(Ara ,, )4 3 7 • 6 O 2 .117 .ooo 548.0 33.3 258.8 

1985 (Oca. )453.10 
(May. )522. 30 
(Ara. )5R5. 40 2.500.000 l•OOO.O 82.4 400.0 

Kaynak: KTB, Turizm İstatistikleri Bülteni 1983 
Prof. Dr. Yakup Kepenek, Türkiye Ekonomisi, Ankara,1984, 
s . r;!ı: 2 

DUnya Gazetesi "Turizm Eki", 6 Mayıs,1985 
Dünya Almanak _ 86, İstanbul, 1986, .s.245 ' ten yararla
nılarak düzenlenmiştir. 

Tablo 9/ 'den de görüldüğü gibi 1963 -1968 döneminde döviz 

kurunda bir değişiklik olmamasına rağmen, turizm gelirlerinde 

artış kaydedilmiştir. Artışın önemli miktarda olduğu yıllar 

özellikle 1965 ve 1968 yıllarıdır. Bunun yanıs~ra 1965 yılında 

yabancı başına ortalama harcamalarda önemli bir artış olmamış, 

ancak bir önceki yıla göre önemli miktarda yabancı sayısı art

mıştır. Yabancı sayısındaki bu artış 1965 yılındak~ gelir artı

şına yol açmıştır. 1968 yılında ise yabancı sayısında pek ö

nemli bir artış olmazken, yabancı başına ortalama harcama

lardaki (bir önceki yıla göre) artış bu yılın gelirlerini, bir 
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önceki yıla göre oldukça fazla artırmıştır. Ancak, 1963 yılı 

başındaki yabancı başına ortalama harcama ile 1968 yılındaki 

mj_ktarın aynı olduğunu da belirtelim. Yani devalüasyonun ya

pılmadığı bu dönemde yabancı başına ortalama harcamalarda bir 

artış olmayıp, turizm ve dış seyahat gelirlerindeki artış ül

keye giriş yapan yabancıların sayısının artmasından kaynak

lanmıştır. 

1970 yılında paranın yUksek bir oranda devaltie edilip, 

l ABD dolarının 9.08 TL. sından 15.15 TL. sına yükselmesine 

ra?men yurda giren yabancı sayısında artış çok küçük olmuş, 

ancak gelirler bir önceki yıla göre % 41 oranında artmıştır. 

Bu1 yabancı başına ortalama harcama miktarının artmasından kay

nRklanmıştır. Devalüasyon, daha fazla harcamaya yol açarak 

r,elirleri artırmıştır denilebllir. Ne var ki, l ABD dolarının 

15.15 TL. sından 14.30 TL. sına düştüğü 1971-1973 döneminde 

de yabancı turist sayısında ve gelirlerinde önemli artışlar 

olmuştur. 1971 yılı,nda yabancı baiına ortalamanın bir önceki 

yıla ~öre azalmasına karşılık, diğer yıllarda oldukça yükselmiş

tir. Gerek yabancı sayısındaki artış gerekse yabancı başına 

ortalama harcamalardaki artış, devalüasyon yerine revalüasyon 

yapılmasına rae~men önemli miktarlarda artmıştır. 1974 yılında 

paranın yeniden revalüe edilip 1 ABD dolarının 14.28 TL. sından 

13.94 TL. sına inmesiyle yabancı sayısında da bir azalma ol

muştur. Ne var ki, yabancı başına ortalama harcama bir önceki 

yıla göre bir hayli artmış, bu gelirlerde. az da olsa bir ar

tışa yol açmıştır. 1974'te petrol fiyatlarındaki artışın ula

şım maliyetlerini artırması yUzünden turizm hareketlerini o

lumsuz yönde etkilediğini de gözardı etmemek gerekir. 
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1975-1983 döneminde Ttirk parasının değeri, diğer illke para 

değerleri karşısında slirekli düşürülmüştür. Bu devalüasyonla

ra karşı bu dönemdeki yabancı sayısında artışlar çok önemsiz 

olup, 1978, 1979, 1980 ve 1982 yıllarında düşüş olmuştur. Ancak 

1976 ve 1982 yılları dışında bu dönem boyunca g~lirlerde artış 

olmuştur. Bu yabancı başına ortalama harcamadaki artıştan kay-

naklanmaktadır. 1976 ve 1982 yıllarında yabancı başına ortala

ma harcamaların bir önceki yıllra göre düşüş kaydetmesi bu yıl

lar da gelirlerin de azalmasına yol açmıştır. Oysa bu yıllarda 

da devalüasyon olmuştur. 

1984 ve 1985 yıllarında si.irekli devalüasyonların olm.1.tı 

sonucunda gerek turist sayısında gerekse turizm gelirlerinde 

önemli artışların olduğu gözlenmektedir. Ancak, 1984 yılındaki 

gelir artışı daha çok gelen yabancı sayısındaki fazlalıktan 

kaynaklanıyor. QünkU bu yılda yabancı başına ortalama har

camalarda önemli bir artış olmamıştır. 1985 yılındaki artış

ta ise yabancı başına ortalama harcamadaki artışın da önemli 

payının olduğu görülmektedir. Unutulmaması gereken nokta, 198; 

yılında turizm gelirlerinin örnekleme yöntemi ile hesaplan

maya başlanmasıdır. 

fiçıklAmalardan da anlaşıldığı gibi Türk turizminin gelişme

sinde devalüasyonun olumlu katkısı pek istikrarlı olmamıştır. 

Devalüasyonun olduğu yıllarda bir yanda .. azalan yabancı sayısı 

öteyanda artan yabancı başına ortalama harcamalar ve bunun 

sonucunda oluşan r;elir artışları var. Bu durumda devalüasyon 

talebi değil harcamaları artırmıştır denilebilir. Oysa deva

lUasyonun olmadı~ı 1963-1969 döneminde hem yabancı sayısında 

hem de gelirlerde a:7"tış olmuştur. Ancak yabancı başına ortalama 

harcamalarda artışın olmayışı dikkati çekmektedir. Bu durumda 
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devalüasyon Türk turizminde talepten çok gelirleri artırmak

tadır. Yani tur1stler daha fazla tüketim yapmaktadırlar. Bu 

arada turist harcamalarındaki dövizin ne derecede istatistik-

lere yansıdığını da gözardı etmemek gerekiyor. 

Tablo 92 

Planlı Dönemde Devalüasyonlar ve Dış Pasif Turizmdeki Gelişmeler 
DÖVİZ ÇIKAN VATANDAŞ 

KURU VATANDAŞ GİDERLER DEGİŞİM BAŞINA ORT. 
YILIJAR (1 $ ~ TL) SAYISI (MİLYON Ş) ORANI(i~) HARCAMA (~) 

1963 9.04 41.833 20.5 490.3 
1964 9.08 
1965 9.08 
1966 9.08 
1967 9.08 
1968 9.08 
1969 9.08 
1970 15.15 
1971 14.30 
1972 J4.30 
1973 14.28 
1974 13.94 
1975 14.50 
1976 16.30 
1977 18.00 
1978 25.50 
1979(Nis.) 27.03 

(Haz.) 35.70 
1980(Nis.) 76.10 

(A:ra.) 78.60 
198l(Oca?) 81.00 

(-Ara. )133 .oo 
1982(0ca.)139.60 

(Ara. )184 .oo 
1983(0ca.)191.oo 

(Ara.)280.00 
1984(0ca.)288.40 

(Ara. ) 4 3 7 .. G O 

113.083 
186.520 
115.293 
130.140 
186.449 
270.417 
515.992 
719.666 
904.605 

ı.004.s21 

1.186.228 
1.379.425 
1.412.391 
1.545.801 
1.498.343 

1.534.872 

1.794.808 

1.783.891 

1.899.377 

1.998.162 

2· .• 074· .ıs9 

21.8 

24.3 
26.3 
26.8 
33.4 
42.2 
47.7 
42.2 

59.3 
93.0 

151.8 
155.0 
207.9 
268.5 
102.5 

95.1 

114.7 

103.3 

108.9 

127.3 

277.0 

6.3 
11.5 
8.3 
1.9 

24.6 
26.3 
13.0 

-11.5 
40.5 
56.8 
63.2 
2.1 

34.l 
29.1 

. .!_61.8 

-7.2 

20.6 

-10.0 

5.4 

16.9 

117.6 

192.8 
130.3 
169.5 
206.5 
179.2 
156.2 

92.5 
58.6 
65.6 

92.6 
128.0 
119.9 
147.2 
173.7 

68.4 

61.9 

63.9 

57.9 

57.3 

133.0 
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1963-1969 döneminde devalüasyon yapılmamıştır. Bu dönemde 

1966 ve 1967 yılları. :lışında bir önceki yıla göre yurt dışına 

çıkan vatandaş sayıları artmıştır. 1966 ve 1967 yıllarındaki 

vatandaş sayısındaki azalmalara rağmen 1963-1969 döneminde tu

rizm ve dış seyahat giderleri değişik oranlarda da olsa süreli: 

artmıştır. Vatandaş başına ortalama harcamalarda bir düşüş görül

mektedir. Ancak, 1966 ve 1967 yıllarında bir önceki yıla göre 

vatanc1.aş başına harcamalardaki artışlar1 aynı yıllarda çıkışlarda 

azalma olmasına rağmen, giderlerin yi.ikselmesine yol açmıştır. 

1970 yılında 1 doların 9.08 Tl. sından 15.15 TL. sına yüksel

mesine ratmen bu dönemde yurtdışına çıkan vatandaş sayısındaki 

artış bir önceki yıla göre neredeyse yüzde yüze varmıştır. Va

tandaş başına ortalama harcamaların 152.2 dolardan 92.5 dolara 

düşmesine rağmen çıkışlardaki artışın yüksekliği yüzünden gi

derler az da olsa artmıştır. 

1971 - 1974 döneminde paranın revalüe edildiği görülmek

tedir. Yurtdışına çıkışlarda artış bu dönemde de sürmüştür. Bu 

dönemde vatandaş başına ortalama harcamaların da artması ile 

giderler yUkselmiştir. Giderlerin artış miktarı yüksektir, 1973 

te 93.0 milyon dolar iken 1974'te 151.8 milyon dolar olmuştur. 

1975-1983 sürekli devaliiasyonların olduğu bir dönemdir. Bu 

dönem boyunca yurtdışına çıkan vatandaşlar, 1978 yılı hariç, 

sayısında sürekli bir artış olmuştur. Devalüasyonlar bu tale

bi azal~amamıştır. Öteyandan vatandaş başına ortalama harcama

lar ise 1977,1980, 1983 yılları dışında düşmüştür. 1978 yılında 

yurtdışına çıkan vatandaş sayısının azalmasında yurtdışına çı

kışların sınırlandırılması rol oynamaktadır. Ancak, bu sınırla-

maya karşın düştiş oranı çok kUçilktiir. Giderlerde ise 1978,1979 
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ve 1981 yıllarında bir önceki yıla göre azalmalar olmuştur. 

Bu düşüşlerde vatandaş başına harcamaların azalmasının önemli 

bir payı vardır. 

1984 ve 1985 yıllarında ise stirekli devaltiasyonların ol

masına rağmen, giderlerde ve vatandaş başına ortalama harcama

larda önemli artışiar olmuştur. Ancak, çıkan vatandaş sayısında

ki artış ise pek önemli değildir. 

Devalüasyon yurt dışına çıkan vatandaş sayısını azaltmada 

etkili olmamış, ancak, vatandaş başına ortalama harcamalarda 

meydana gelen büyük düşüşler, zaman zaman giderlerin azalması~ 

na yol açmış ve daha fazla artmasını önlemiştir. 1983 yılından 

sonra gerek giderlerde gerekse vatandaş başına ontalama harcama-

1arda hızla Rrtışlar olduğu gözlenmektedir. Oysa bu dönemler-

de "değişken kur sistemi" uygulanmaktaydı. Bu durumda devalü

asyonun dış pasif turizm üzerinde istikrarlı bir etkiye sahip 

olduğu söylenemez. 

Yurtdışına çıkan vatandaşlarımızın harcamalarına ilişkin 

istatistik verilerden kuşku duymak gerekmektedir. Bir yandan 

paranın devalüe edilmesi, öte yandan fiyatların artmasına 

rağmen vatandaşlarımızın ortalama harcamalarında azalmaların 

olması düşlindürücü olmaktadır. 

Turistik faaliyetlerin paranın diş değeri üzerinde etki

lerinin bulnduğu belirtilmektedir(l). rı.Turistik faaliyetlerin 

gelişmesi.ı,· turist çekenµlkenin milli parasına yabancıların 

talebini artırmakla ve .Süfl\)Çta talebi artan milli paranın dış 

Tiyasalardaki dış değeri (kuru) artmaktadır11 (2). 
) Dr. E. Orhon, Öp. Cit., s.39 

2) l)~·L" Dr. A. Kılıçbay, Dünyada ve Türkiye'de Turizm, İstanbul, 
1960, s.5. 
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Ne var ki, bu teori daha çok gelişmiş ve aynı zamanda turist 

çeken ülkeler için geçerli olmaktadır. Az gelişmiş ülkeler 

daha fazla turist çekmek için ya devalüasyon yapmaktalar ya 

da pirim ödemektedirler. 

Yukarıda açıklandığı gibi devalüasyonun Türk turizmine sağ-

ladığı katkı önemsenmeyecek bir derecededir. Oysa Türkiye, 'dün

ya turizm hareketindeki payını artırmak isteğindedir. Ne var ki, 

yıllardan beri bunu gerçekleştirememiştir, yıllarajyayılmış de

valüasyon ve son yıllardaki "-esrıeL . kur politikasına" (stirek

li devalüasyona) rağmen istenilen sonuç elde edilememiştir. 

Türk turizmini "turizm için uygulanacak", çok yüksek bir 

devalüasyon ile "şok etkisi" yaratarak geliştirip, turizm sektö

rü düzenlenebilir. Türkiye turizmi bu haliyle buna zorunludur. 

Yarım yüzyıla yaklaşan çabalara, yıllardır yapılan parça parça 

devalüasyona rağmen turizm talebindeki ve gelirindeki artışlar 

tatmin edici değildir. Bu durum, yatırımları da isteklendirme

mektedir. O halde turizm sektörünü ülke içinde düzenlemek ve 

dilnya turizm hareketlerinden daha fazla pay almak için "şok 

tedavisi" sağlacak etkide yliksek, "turizm için" devaltiasyon 

yapılmalıdır. Petrol fiyatlarının hızla düştüğü bu yıllarda u-

laştırma maliyetlerinin de pek önemli olmayacağı gözönUne alı-

nırsa, pek de karamsar olunamaz. 
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2.9. TURİZMİN MİLLİ GELİRE KATKISI 

Milli gelir, " bir ulusu oluşturan kişilerin belli 

bir dönemde (genellikle bir yıl) yarattıkları mal ve hizmet

lerdir" (1). Turist Urünü üretimi de, kuşkusuz, milli gelirin 

artmasına katkıda bulunacaktır. Bu üretim miktarı (mal, ve hizmet) 

ne kadar yüksek olursa milli gelire sağlayacağı katkı da o dere -

cede önemli olacaktır. Turistlerin bir ülkede harcadıkları pa-
il 

ra, o Ulkenin turistik ürünilnun parasal değerini oluşturacaktır. 

Bu, dış aktif turizm ile iç turizm harcamalarından meydana gel

mektedir. Öteyandan, "turizm sektörü outputları, üretimi di~ 

ğer sektörlerle bağlantı halindedir. Diğer bir deyişle milli 

gelir açısından turizm gelirleri; ticaret, sanayi, ulaştırma, 

tarım ve dif,er hizmetler sektörlerinde yer alır; milli gelir 

hesaplarında ayrı bir kalem şeklinde görUlmez" (2). 

Turistin gittiği Ulkede veya bölgede yaptığı harcama ile 

başlayan para akımı, bu paranın yeniden harcanması ve dolaşımı 

sonucu tüm ekonomiye yayılır. Turistin harcamas~, gidilen böl

gedeki geliri -kendisinden- daha fazla artırır. Harcama kat-

lanarak biiyUmüştür. Otel sahipleri, lokantacılar, ulaştırma iş

letmeleri ve sahipleri ve turistten doğrudan gelir saE,layan di-

ğer kişiler bu gelirin bir kısmını ücret, rant, raiz ve satın

alınan mal bedeli şeklinde toplumun diğer kesimlerine dağıtır

lar. Aynı şekilde, ücret, rant, faiz geliri sağlayanlar ve 

Hrettikleri veya pazarladıkları mal veya hizmet bedeli olarak 

gelir elde edenler de bu e;elirleri.ni harcarlar. Bu şekilde ya

ratılan gelirlerin toplam değPri turistler tarafından yapılan 

ilk harcamadan d~}l§_büyUk olur (3). 
1 Prof. Dr. K. Baysal, Op. Cit., s~l95. 
2 Dr. Tunay Akoğlu, Turizm, İstanbul, 1971, s.89. 
3) Doç. Dr. İ., S. Barutçugil, Op. Cit., s.11 
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Tablo 93 

1950-1962 Döneminde Turizmin Milli Gelir İçindeki Payı 

YILLAR GSMH(MİTJYON $)* GELİRLER(MİLYON $) PAYI (%) --
1950 3.708.6 2.2 0.65 

1951 4.382.4 5.5 0.12 

1952 5.114.4 2.6 0.05 

1953 6.007.5 2.9 0.04 

1954 6.112.4 2.6 0.04 

1955 7.521.2 2.5 0.03 

1956 8.690.7 .2 .8 0.03 

1957 12.545.9 2.6 0.02 

1958 12.895.2 2.6 0.02 

1959 4.967.0 5.4 o.ıo 

1960 5.440.3 6.o 0.11 

1961 5.468.1 7.1 0.13 

1962 5.749.0 8.3 0.14 

Kaynak: DPT, Eiriftci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1963, 

s.13 

DPT, 1963 Yılı Programı, s.53 

Türkiye İş Bankası, Turizm Hakkında Rapor, Ankara,1965, 

s.22. 

MEBAN, TUrkiye'de İzlenen Kur Politikası: Tarihçe, BugUn

kU Durum, Sorunlar Öneriler, İstanbul, Tarihsiz, 

s.)7. den yararlanılarak düzenlenmiştir. 

*: 1950~1957 y~nda ı dolar = 2.8 TL. sı 
l 

1958 yılında (Ağustos ayında) 1 dolar = 9.0 TL. GSMH'nin 2/3 

1957 yılı döviz kur'l ile l/3'üde 1958 yılı döviz kuru ile 

hesaplanmıştır. 

1959-1962 döneminde 1 dolar ~ 9 TL. 
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1950-1962 döneminde turizm ve dış seyahat gelirinin GSMH 

içindeki payı bindelerle ölçülen bir miktardır. 1958 yılındaki 

devalüasyon paranın dolar karşısında değerinin düşmesi sonucu, 

(cari fiyatlarla milli ~elir artmasına karşın), dolar cinsin

GSMH'da büyUk diişü olmuş, öteyandan 1959 yılından sonra turizm 

gelirlerindeki artışında yUksek olması turizm gelirlerinin GSMH 

içindeki payının % 0.02'lerden % O.lO'lara çıkmasına yol aç-

mıştır, 

Planlı 

YILLAR 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
19 9 
1980 
1981 
1982 
1983 

Tablo 94 '. 

Dönemde Turizm Gelirlerinin GSMH İçindeki Payı (Milyon $) 
GSMH GEiıİR PAY (%) 

7.422.4 
7.923.6 
8.525.1 

10.157.7 
11.275.6 
12.499.3 
13.877.0 

9.951.3 
12.969.9 
17.200.7 
22.130.7 
30.507.0 
37.598.0 
41.283.5 
49.117.1 
53.690.7 
52.962.2 
58.480.4 
59.505.0 
54.226.5 
49.785.3 

1.1 
8.3 

13.8 
12.1 
13.2 
24.1 
36.6 
51.6 
62.9 

103.7 
171.5 
193.7 
200.9 
180.5 
204.9 
230.4 
280.7 
326.7 
381.3 
370.3 
411.1 

o.ı 

o~ı 

0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.3 
o.5 
0.5 
0.6 
0.8 
o.6 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.5 
o.6 
o.6 
0.7 
o.s 

Kaynak: KTB, Turizm İstatistikleri Bülteni 1983 
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1963-1967 döneminde, turizm gelirlerinin GSMH içindeki 

payı de~işmemiştir denilebilir. Bu dBnemde sadece 1965 yılında 

bir yUkselme p;erçekleşmiştir. Turizm gelirlerinin GSMH içindeki 

payı 7~ O.l'dir. 

1968-1973 döneminde turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı-

nın sUrekli arttığı gözlenmektedir. Bu artışda, turizm gelirle~. 

rindeki sUrekli artışın yanısıra GSMH'daki dalgalanmalar da 

rol oynamıştır. 

1974-1978 döneminde turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı 

düşmUştür. Bu dUşUş, GSMH'daki artışlardan kaynaklanmaktadır, 

turizm ~elirlerindeki azalmadan de~il. 

1979-1983 döneminde ise turizm gelirlerinin GSMH içindeki 

payının gj_derek arttığı gözlenmektedir. Bu artışlarda turizm ge-

lirlerindeki artış kadar, GSMH'daki azalmalar da önemli rol oy-

namaktadır. 

1950 yılında turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı % 0.05 

iken 1958'de .% 0.02, 1962'de % o.ı, 1970 yılında % 0.5, 1973'de 

% o.s, 1975 yılında % 0.4, 1980'de % o.6, 198l'de % o.6,1982'de 

% 0.7, 1983'te de% 0.8 olmuştur. Bu paylar yanlızca dış turizm 

ve seyahat gelirlerinin payıdır, burada iç turizm hesaba katıl-

mamıştır. 
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Tablo 95 

Seçilmiş Yıllara Göre İç Turizm Gelirlerinin GSMH İçindeki Payı 

(MİLYON TL./KUR= MİLYON $) 

YILLAR GSMH (MİLYON $} İÇ TUR!ZM GRLİRLERİ PAY (%) 

1950 

1960 

1963 

1965 

1967 

1968 

1970* 

1972 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

3.708,6 

5.440,3 

7.422,4 

8.525,1 

11.275,6 

12.499,3 

9.951,3 

17.200,7 

37.598,0 

41.283,5 

49.177,1 

53.690,7 

52.962,2 

58.480,4 

59.505,0 

54.226,5 

24.0 / 9.0 2.6 0.01 

300.0 / . 9.0 33.3 0.61 

450.0 / 9.o 5o.o o.67 

800.0 / 

1.000.0 / 

2.100.0 / 

3.100.0 / 

9.0 88.8 

9.0 ııı.ı 

-9.0 233.3 

14.8 209.4 

4.200.0 / 14.0 300.0 

5.ooo.o / 24.24 351.1 

6.000.0 / 16.35 366.9 

20.000.0 / 17.75 563.3 

15.000.0 / 24.03 624.2 

25.000.0 / 41.53 601.9 

30.000.0 / 75.84 395.5 

50.000.0 / 110.14 453.9 

1.04 

0.98 

1.86 

2.10 

1.74 

0.93 

o.sa 

1.14 

1.16 

1.13 

o.67 

0.76 

60.000.0 / 160.a4 373.0 o.~a 

Kaynak: KTB, Turizm İstatistikleri Bülteni 1983 

Prof. Dr. Hasan Olalı, Turizm Politikası ve Planlaması 

ile Turizm Dersleri kitaplarından yararlanılarak düzen

lenmiştir. 

*: Ortalama döviz kuruna göre (1970-1982), KTB, Turizmi İstatis

tikleri Bülteni 1983'teki GSMH'ya göre hesaplanmıştır. 
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Tablo 'q6 

Seçilmiş Yıllara Göre Dış Turizm Gelirlerinin, İç Turizm 

Gelirlerinin ve İç+Dış Turizm Gelirlerinin GSMH İçindeki Payı 

(MİLYON $) 

İÇtDIŞ 

DIŞ TURİZM PAY İÇ TURİZM PAY TURİZM PAY 

YIJJLAR GSMH GEiıİRLERİ ---1:_ GELİRLERİ ;..:t_ GELİRLERİ (jfl 

1950 3.708,6 2.2 0.05 2.6 0.07 4.8 0.13 

1960 5.440,3 6.o _ o.ı 33.3 0.61 39.3 0.12 

1963 7.422,4 7.7 o.ı 50.0 o.67 57.7 0.77 

1965 8.525,1 13.8 0~2 88.8 1.04 102.6 1.20 

1967 11.275,6 13.2 o.ı 111.1 0.98 124.3 1.10 

1968 12.499,3 24.1 0.2 233.3 1.86 257.4 2.05 

1970 9.951,3 51.6 0.5 209.4 2.10 261.0 2.62 

1972 17.200,7 103.7 o.6 300.0 1.74 403.7 2.34 

1975 37.598,0 200.9 0.5 351.1 0.93 552.0 1.46 

1976 41.?83,5 180.5 0.4 366.9 0.88 547.4 1.32 

1977 49.177,1 204.9 . 0.4 563.3 1.14 768.2 1.56 

1978 53.690,7 230.4 0.4 626.2 1.16 854.6 1.59 

1979 52.962,2 280.7 0.5 601.9 1.13 882.6 ı.66 

1980 58.480,4 226.7 o.6 395.5 o.67 722.2 1.23 

1981 59.505,0 381.8 0.6 453.9 0.76 835.7 1.40 

1982 54.226,5 370.3 '0,.7 373.0 o.68 743.3 1.37 

Kaynak: Tablo q~:, 9"- ve 95 1 -4-en yararlanılarak düzenlenmiştir. 

İç ve dış turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı 1950 yılın

da % 0.13 iken 1960 yılında % 0.72, 1965 yılında % ı.20, 1970 

yılında % 2.62, 1975 yılında % 1.46, 1980 yılında % 1.2.3, 

1981 yılında % 1.40 ve 1982 yılında % 1.37 olmuştur. Bu payların 

böyle dalgalı bir gelişme göstermesi, dolar bazı yönünden 
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hesaplamalarından kaynaklanmaktadır. Bunun yanısıra, turizm 

gelirlerindeki dalgalanmalar da etkili olmaktadır. 

Turizm eelirlerinin GSMH içindeki payının ne derecede ö

nemli olduğunu saptayabilmek için bazı sektör ile karşılaştır

ma yapmak yararlı olacaktır. 

Tablo 97 

Turizm ve Seçilmiş Sektörlerin GSMH İçindeki Payı (%) 

TARIM S A N A Y İ 

YILLAR GEN. ORM. _ ltA.:t. GEN. .Al) ... İNŞAAT TİCARET TURİZM -- -
1977 25.1 0.79 0.19 18.l 1.63 4.8 12.2 1.56 

1978 23.3 o.6s 0.20 21.1 1.53 4.9 12.8 1.59 

1979 21.1 0.53 0.24 21.8 1.40 4.7 13.7 1.66 

1980 20.8 0.51 0.24 23.1 1.60 4.8 14.5 1.23 

1981 20.2 0.42 0.20 24.1 2.06 4.3 15.4 1.40 

Kaynak: Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt. Rapor 1983, s.13'ten 

yararlanılara1düzenlenmiştir. 

Turizm sektörünün milli gelire katkısı, ormancılık ve ba

lıkçılık alt sektörlerinden bir hayli fazladır. 1981 yılı ha

riç diğer yıllarda madencilik sektörü ile aynı oranda milli 

gelire katkıda bulunmaktadır. Oysa sektörler itibariyle, ma

dencilik sektörünün sabit sermaye yatırımları içindeki payı 

% 6 iken bu pay turizm ·için% 0,6 civarıdır (1). Bu durumda 

sabit sermay~ yatırımlarına göre turizm sektörü, bazı sektör-

lerden daha fazla katkı sağlamaktadır. Yani toplam turizm ge

lirlerinin (içfdış) milli gelire sağladığı katkı pek de kilçtim-

senecek bir miktar değildir. 
1) Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1983, s.32. 
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Ulkelerarası iş böltimünden yararlanmak için diğer 

ülkelerle ekonomik ilişkiler kuran bir tilkenin bu ilişkiler 

açısından kesin durumunu ödemeler dengesi ~österir. Ödemeler 

dengesi, bir Ulkenin bir yıl içinde diğer Ulkelere çeşitli ne

denlerle yaptıtı ödemelerle diEer ülkelerden satladığı dövizle

rin (ya da döviz karşılığı milli parayı) gösteren bir tlir bi

lançodur. (1). 

Döviz sat?;layı:ın ve döviz ödemmesini gerektiren işlemlerin 

başJnda dıf;. ticaret gelmektedir. Ayrıca bir ülkeye hizmet sa

tışlqrın0an oa döviz girebilir. Dışarıdan satın alınan hizmet

ler dP döviz çıkışını gerektirecektir. Dövizle ödenmesi gereken 

alımlar mal VR hizmet satışlarından elde edilen döviz gelirle-

rini aşarsa, bir döviz açığı belirmiş demektir. Ödemeler den-

eesi, bu açıRın sermaye hareketleri ile nasıl kapatıldığını 

da ayrıntılJ ol''ırak gösterir ( 2). Türkiye' nin ödemeler bilan

çosu }\irinci :BYKP' ı ve İkinci BYKP' ı dönemleri.ndeki olumlu 

geli']rnelere ra,27men yıllardan beri açık vermektedir. Bu açık, 

çesltli. önlemlere rnğmen kapatılamamaktadır. Bunun nedeni ya 

uygulanan önlemlerin yetersizli~i ya da diğer bazı iktisadi a-

maçlar uf;;runa ör'! em eler bilançosunun açık vermesine razı olun-

masıdır (3). 

J_) Prof. nr. ı..~rd o/_J;an Alkin, Uluslararası Ekonomik İlü~kiler, 
İstRnbul, 1978, s.?. 

?. ) Ib5.d. 

3) Zafer Tunca, "TUrkiye'nin Ödemeler Bilançosu," Cumhuruyet'in 
50 nci Yılında TUrkiye'dc Sanayil~şme ve Sorunlnrı Semineri, 
A.ü. SBF Yayını, Ankara, 1974, s.685. 
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Turizmin ekonomik açıdan en önemli etkisi, ülkelerarası 

turizm hareketleri sonucunda, ülkenin ödemeler dengesi üzerin

de kendisini gösterir (1). Diğer bir deyişle, 11 dış turizm ge

lirlerinin bir ülke ekonomisi açısından önemi ödemeler dengesi 

içindeki yeri ile ölçülmektedir" (2). 

Gereken yatırım malları ve hammaddelerin büyUk bir bölümünün 

ithal zorunluluğu taşıdığı ve bu yüzden dış ticaret açığının gi

derek artan bir miktarda açık verdiği Türkiye ekonomisinde bu 

açığı gidermeye yardımcı olacak bütün kalemler büyük bir önem 

taşıyacaktır. Son yıllarda artan turizm gelirleri de işçi döviz

lerinin yanısıra bu açıgın kapatılmasında önemli bir rol oy

namaktadır. 

1) İ. s. Barutçugil, Op. Cit., s.15. 

2) Dr. ö. Dallı, Op. Cit., s.39. 
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Tablo .. 98 

1950-1982 Döneminde Turizmin Ödemeler Dengesindeki Yeri 
TURİZM 

TURİZM VE GÖRÜNMEYEN GELİRLERİNİN CARİ 

KALEMLER PAY İŞÇİ 
j.Ş~l 

İŞLEMLER DIŞ SEYH. GELİRLERİNf: GENEL 
YILLAR {NETl DENGESİ ili GELİRLERİ ORANit~~ ' TIJıiNG:l!:st .. DENGE 
1950 6 2'1 '!"' 

50 42 
1951 1 6 94 32 
1952 7 5 198 32 
1953 9 27 164 21 
1954 10 34 177 6 
1955 7 35 117 11 
1956 9 40 - 75 98 .. 
1957 9 52 64 78 
1958 8 48 64 97 
1959 6 64 ~ 145 26 
1960 2 44 139 10 
1961 5 55 170 27 
1962 10 41 .;.. 242 28 
1963 13 29 300 27 
1964 14 42 9 109 37 
1965 10 10 70 78 68 
1966 14 45 115 164 8 
1967 14 34 93 114 63 
1968 9 34 107 224 11 
1969 5 36 141 220 37 
1970 4 181 ii!.2 273 1.4 171 242 
1971 21 379 5.5 471 4.4 109 235 
1972 44 640 6.8 740 5.9 8 152 
1973 78 1236 6.3 1183 6.6 486 918 .,,._ 
1974 42 1499 2.8 1426 2.9 719 428 '\.. 
1975 46 1435 3•2 1312 3.5 1880 _ 1303 'I 
1976 27 853 983 2301 - 1766 
1977 64 646 982 3385 - 2217 ':/ 
1978 145 890 16.3 983 14.7 1418 - 386 
1979 186 1622 11.4 1694 

ıo.9 1186 - 821-i 
1980 212 1789 11.8 2071 10.2 3210 - 1338 
1981 277 2178 12.7 2489 11.l 2052 - 1174 ·.ı 

1982 261 1930 13.5 2186 11.9 1058 - 117 / 
.1983 284 1273 22.3 1554 18.2 2:1;23 - 1591 

Kaynak: Prof. Dr. Erdoğan Alkin, Uluslararası İlişkiler, İstanbul, 1978, 
s. 329-331. 
TUrkiye TSDTO ve TBB, İktisadt Rapor 1983, s.217'den yararlanılarak 
dUzenlenmiştir. 
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Turizm ve dış seyahat gelirlerinin 1970 yılından sonra ö

demeler dengesine olumlu katkıda bumduğu gözlenmektedir·. 1976 

ve 1977 yıllarında turizm ve dış seyahat gelirleri giderlerden 

az olmuş, bu yüzden bu yJ.llarda ödemeler dengesine olumlu kat

kıd~ bulunamamıştır. 

Son yıllarda turizmin ödemeler dengesine olan olumlu katkısı 

giderek artmaktadır. Bu durum, turizmin görünmeyen kalemler den

gesine olan olumlu katkısının artışından görülebilmektedir. 

Tablo 99 

Turizm ve Dış Seyahat Gelir-Gider Dengesi (Milyon $) 

YILLAR. GİDER GİDER D"RNGE YILLAR GELİR 

1950 

1951 

1952 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 

... .:.-~ 

2.2 8.2 6.0 1968 24.0 

5.5 5.8 0.3 1969 36.5 
2.6 
2.9 
2.6 
2.5 

2.8 

2.6 
2.6 
5.4 
6.0 
7.1 
A.3 
7.7 

8.3 
13.7 
12.ı 

13.2 

lo.ı 

12.2 
13.1 

9.7 
ıı.o 

11.7 
10.4 

11.3 
8.4 

12.3 
18.0 

20.5 

21.8 
24.3 
26.3 
26.8 

7.5 
9.3 

- 10.5 

7.2 
8.2 

9.1 
7.8 

5.9 
2.4 
5.2 
9.7 

- 12.8 

- 13.5 
- ıo.6 

- 14.2 
- 13.6 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

51.5 
62.8 

103.7 
171.4 
193.6 
200.8 

180.4 
204.8 

230.3 
280.7 
226.6 

381.2 
370.3 

411.0 
548.0 

1.000.0 

Kaynak: KTB, Turizm İstatistikleri Bülteni 1983 
• 

GİDER 

33.4 
42.2 

47.7 
42.1 

59.3 
93.0 

151.7 
154.9 
207.8 
268.5 
102.4 

95.0 
114.7 

103.3 
108.9 

127.3 
277.6 
400.0 

DENGE 
9.4 
5.7 
3.8 

20.6 

44.4 

74.4 
41.8 
45.9 
27.4 
63.7 

127.9 
185.7 
211.9 

277.9 
261.4 
283.7 
271.0 
600.0 

Türkiye tş Bankası, Turizm Hakkında Rapor, Ankara, 1965 
s.22. 

Dünya Gaz~tesi "Turizm Eki 11 , 6 Mayıs 1985 
Dünya Almanak 86, İstanbul, 1986, s.245 'ten yararlanı
larak dUzenlenmiştir. 
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2.11. DIŞ TİCARET VE TURİZM 

İhracat, milli mal ve hizmetlerin belirli kural ve 

şartlar altında yabancılara satışı, ithalat ise yine bazı kural 

ve şartlara bağlı olarak yabanvı "menşeli" mal ve hizmetlerin 

satın alınmasını ifade ettiğine göre, ülkelerarası borç ve ala-

cak, yani döviz talep ve ;__ rl&It!tli.Mi/A ~ :iMı'~Wıf.r ıl.tt 

arzı bakımından mal ithal ve ihracı ile turistik hareketler a

rasında hiçbir fark yoktur. Ekonomik yönden bir ülkeye turist 

gelmesiyle, o ülkenin mal ihracı veya vatandaşlarının turist 

olarak dış ülkelere gitmesiyle mal ithali arasında hiçbir fark 

kalmıyor denilmektedir (1). Turizme bir ihracat ve ithalat, 

öze1likle "eöriinmez ithalat ve ihracat" gözüyle bakılması: 

bundan kaynaklanmaktadır. Turist ürününü~ özelliği gereği, bu 

üriin tUketicinin ayağına götilrülm:eyip, tüketici bu ürünün üretil

diği yere götürülmektedir. Bir tilke vatandaşlarının başka ül

kelerde turizm faaliyetine katılıp, turist ürününü orada satın 

aldıklarından bu durum bir "görünmeyen ithalat" olmaktadır. öte

yandan başka ülke vatandaşlarının bir başka ülkede turizm faali

yetine katılıp, turist tirününU almaları; bu Urünü'-ü:re1ısn· ülke için 

"görUnmeyen ihracat" olmaktadır. Burada turist ürününün bileşen

lerini yeniden belirtmeyeceğiz, ilgili bölümde gerekli bilgiler 

daha önce verilmiştir. 

1950-1983 döneminde Türkiye'nin dış ticaretini ve turizm 

ile karşılaştırmalı durumu Tablo ·•de gösterilmektedir. 

1) Dr. Erol Orhon, Op. Cit., s.20 
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Tablo ıoo 

1950 - 1983 Döneminde Dış Ticaret ve Turizm Hareketleri (Milyon $) 

TUR!ZM TURİZM 

VE DIŞ VE DIŞ DIŞ 

SEYAHAT(2)2/l (3) SEYAHAT(4)4/3 TURİZM TİCARET 5/6 
YIL.. İTHALAT (I )G!DERLrrn! .JL!HRACAT GgLİRLERİ _1_. HACM!(5j . liAQli1 ( ~) .L.. 
1950 285.6 8.2 2.8 263.4 2.2 o.8 10.4 549.0 1.9 
1951 402.0 5.8 1.4 314.0 5.5 1.7 11.3 716.1 1.5 
1952 555.9 ıo.ı 1.8 362.9 2.6 0.7 12.7 918.8 1.4 
1953 532.5 12.2 2.3 396.0 2.9 0.1 15.1 928.5 1.6 
1954 478.3 13.1 2.7 334.9 2.6 0.7 15.7 813.2 1.9 
1955 497.6 9.7 1.9 313.3 2.5 0.8 12.2 810.9 1.5 
1956 407.3 21.0 2.7 304.9 2.8 0.9 13.8 712.3 1,e 
1957 397.1 11.7 2.9 345.2 2.6 0.7 14.3 742.3 i.9 
1958 315.0 10.4 3.3 247.2 2.6 ı.o 13.0 562.3 2.3 
1959 469.9 11.3 2.4 353.7 5.4 1.5 16.7 823.7 2.0 
1960 468.l 8.4 1.8 320.7 6.o 1.8 14.4 788.9 ı.e 
1961 507.2 12.3 2.4 346.7 7.1 2.0 19.4 853.9 2.2 
1962 619.4 ıs.o 2.9 381.1 8.3 2.1 26.3 1000.6 2.6 
1963 688.0 20.5 2.9 368.0 7.7 2.1 28.2 1056.0 2.6 
1964 537.0 21.8 4.0 411.0 8.3 2.0 30.l 948.0 3.1 
1965 572.0 24.3 4.2 464.0 13.8 3.0 38.l 1036.0 3.6 
1966 718.0 26.3 3.6 490.0 12.1 2.5 38.4 1208.0 3.1 
1967 685.0 26.8 3.9 523.0 13.2 2.5 40.0 1208.0 3.3 
1968 764.0 33.4 4.3 496.0 24.1 4.9 57.5 1260.0 4.5 
1969 801.0 42.2 5.2 537.0 36.6 6.8 78.8 1338.0 5.8 
1970 948.0 47.7 5.3 588.0 51.6 8.8 99.3 1536.0 6.4 
1971 1171.0 42.2 3.6 677.0 62.9 9.3 105.1 1848.0 5.6 
1972 1563.0 59 .• 3 3.8 835.0 103.7 12.4 163.0 2398.0 6.7 
1973 2099.0 93.0 4.4 1317.1 171.5 13.0 264.5 3416.1 1.1 
1974 3777.6 151.8 4.0 1532.2 193.7 12.6 345.5 5309.8 6.5 

' 1975 4738.( 155.0 3.2 1400.1 200.9 14.4 355.9 6138.8 5.8 
1976 5128.0 207.9 4.0 1960.0 180.5 9.2 388.4 7088.0 5.4 
1977 5796.3 268.5 4.6 1753.9 204.9 11.7 473.4 7550.2 6.2 
1978 4599.0 102.5 2.2 2288.2 230.4 ıo.ı 332.9 6887.2 4.8 
1979 5069.4 95.1 1.8 2261.2 280.7 12.4 375.8 7330.6 5.1 
l'.980 7909.3 114.7 1.4 2910.ı 326.7 11.2 441.4 10819.4 4.0 
1981 8933.4 103.3 ı.ı 4702.9 381.3 s.1 484.6 13636.3 3.5 
1982 8842.7 108.9 1.2 5746.0 370.3 6.5 479 .. 2 14588.7 3.3 
1983 9235.0 127.3 1.3 5727.8 411.ı 7.2 538.4 14962.8 3.6 

Kaynak: Prof. Dr. Erdoğan Alkin, Uluslararası İlişkiler, İstanbul, 1978,s.334 
KTB, Turizm İstatistikleri Bülteni 1983 
TUrklye İş Bankası, Turizm Hakkında Rapor, Ankara, 1965, s.22'den ya-
rarlanılarak düzenlenmiştir. 
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Tablo ı· oo• den de görüldüğü gibi, turizm ve dış seyahat gi

derlerinin ithalata göre oranı, ortalama % 3.0 civarındadır. 

1969 ve 1970 yıllarında bir ara, bu oran% 5'i geçmişse de daha 

sonra düşerek 1980'li yıllarda % 1 civarına inmiştir. 

Turizm ve dış seyahat gelirlerinin ihracata göre oranı* 1950 

li yıllarda % 1 bile değilken, daha sonra artarak 196l'de % 2, 

1965'de % 3, 1970'de % 8.8, 1975'te % 14.4'e yükselmiştir. An

cak bu artış eğilimi sürmeyip, daha sonraki yıllarda dalgalı bir 

gelişme göstermiş, nihayet 1983 yılında% 7.2'ye düşmüştür. 

Tablo tol 'de ithalatın ihracat tarafından karşılanan payı ile 

turizm ve dış seyahat giderlerinin gelirler tarafından karşıla

nan payı gösterilmektedir. İhracat gelirlerinin hiç bir zaman 

ithalatı karşılayamamasına karşılık, turizm ve dış seyahat 

eelirleri 1970 yılından sonra turizm ve dış seyahat giderlerini 

karşılamaya başlamıştır. 1983 yılında turizm ve dış seyahat gelir

lerinin giderleri karşılama oranı % ?6.35'e yükselmiştir. 
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Tablo 101 

Dış Ticaret Hacminde İthalat ve İhracatın, Turizmin Hacminde 
Gelir ve Giderlerin Payı (%) 

DIŞ TİCARl~T HACMİNDE TURİZMİN HACMİNDE 

YILLAR İTHALAT İHRACAT GİDERLRR GELİRLER 

1950 52.03 47.97 78.85 21.15 
1951 56.14 43.86 51.33 48.67 
1952 60.51 39.49 79.53 20.47 
1953 57.35 42.65 80.80 19.20 
1954 58.82 41.18 83.44 16.56 
1955 61.36 38,64 79.51 20.49 
1956 57.19 42.81 79.72 20.28 
1957 53.49 46.51 81.82 18.18 
1958 56.04 43.96 so.oo 20.00 
1959 57.05 42.95 67.67 32.33 
1960 59.35 40.65 58.34 41.66 
1961 59.40 40.60 63.41 36.59 
1962 61.91 38.09 68.45 31.55 
19n3 65.14 34.86 72.70 27.30 
1964 56.68 43.32 72.43 27.57 
1965 55.23 44.77 63.78 36.22 
1966 59.42 40.58 68.49 31.51 
1967 56.72 43.28 67.00 33.00 
1968 60.60 39.40 58.09 41.91 
1969 59.88 40.12 53.56 46.44 
1970 61.69 38.31 48.04 51.96 
1971 63.38 36.62 40.16 59.84 
1972 63.84 36.16 36.39 63.61 
1973 61.30 38.70 35.17 64.83 
1974 71.17 28.86 43.94 56.06 
1975 77.18 22~82 43.56 56.44 
1976 72.35 27.65 53.53 46,47 
1977 76.78 23.22 56.72 43.28 
1978 . 66.78 33.22 30,80 69.20 
1979 69.16 30.84 25.31 74.69 
1980 73.11 26.89 25.99 74.01 
1981 65.52 34.48 20.95 79.05 
1982 60.62 39.98 22.73 77.27 
1983 61.72 38.28 23.65 76.35 
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2.12. TURİZM SEKTÖRÜ VE İTHALAT 

Turizm sektörti döviz çıkışlarından, ülkeye gelen tu

ristlerin neden olduğu harcamalar, başka bir deyişle büriit dış 

turizm gelirleri karşılığı turiste satılan mal ve hizmet için 

devlet veya özel sektörün döviz olarak yurt dışında yaptıkları 

harcamalar anlaşılmalıdır. 

Turizm hizmeti üretiminde döviz harcaması gerektiren girdi

ler şunlardır(l): 

ı. Turistik tesisler, otel ve moteller ve altyapı için it-

hal edilen hertürlü inşaat ve donatım malzemesi. 

2. Turistlerln tUkettikleri mal ve hizmetler için yurt dı-

şından satın alınan mallar. 

3. Ülkede yabancı sermaye ile kurulmuş turistik işletmelerin 

kar transferi ve sermaye amortismanı. 

4. Turizm sektöründe çalışan her türlü yabancı personele 

yapılan ödemeler. 

5. Propaganda ve reklam faaliyetleri için yurt dışında ya

pılan ödemeler. 

6. Turizm için yetişen personelin yurt dışındaki eğitim 

harcamaları. 

7. Yurt dışında turistik yatırımlar. 

8. Vatandaşların yurtdışında turizm amacıyla yaptıkları har-

camalar. 

Sekizinci kalemin dışındaki bütlin harcamalar, turizm sek

törii ithalatı ile i1e;ilidir. Ancak, "hemen hemen hiçbir ülkede 
1) Dr. o. nallı, Op. Cit., s.41 
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turjstlerin tükettikleri ithal mallarının kesin olarak sapta

namadığını belirtmek gerekir" (1). TUketilen mal ve hizmet tah

minleri; turist harcamaları ile, sektörün çeşitli yan endüstri

leri aracılığı ile yapılan tüketim için gerekli mal ve hizmet 

ithalatının tahlili suretiyle yapılmaktadır (2). Turizm sektörü

nün, tüm yan ve alt sektörlerinin satın almalarının miktar ve ya

pısı sağlıklı olarak bilinmediği veya az bilindiği için, çoğu kez 

tahmin ve hesaplar, nisbeten daha düzgün bir hesap ve kayıt sis

temimin mevcut bulunduğu otelcilik alanı yardımıyla yapılabil-

mektedir. 

Otel inşaatı, mefruşat ve donatımındaki ithal malı kullanımı 

oranı bir tarartan ülkenin sanayileşme düzeyine diğer taraftan 

da ülkede yaygın turizm şekline göre değişmektedir. Bugün için 

Türkiye'de inşaat sanayi sektörü en lüks otel yapımının bile yapı 

malzemesi ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir (bazı özel mal

zemeler hariç). Konforlu ve standardı yUksek şehir otellerinde, 

yapım maliyeti içinde ithal malı kullanım oranı ortalaması 

% 20'nin altında kalmıştır. İthal edilen malzeme içinde en önemli

leri klima cihazları, mutfak malzemesi ve elektrik tesisatı ol-

maktadır(3). 

1) Dr. ö. Dallı, Op. Cit., s.42. 
2) DPT, Turizm ve Tanıtma, Op. Cit., s.208. 

3) Dr. Özen Dallı, Op. Cit., s.43. 



265 

Tablo 102 

Kamuya Ait Bazı Otellerin Yapım Maliyeti İçindeki İthal Malı Oranı 

(Cari fiyatlarla) 

TOPLAM MALİYETİ YABANCI MALZEME 

TESİSİN ADI YILI (BİN TL. 2 ~12 TUTARI(BİN TL.2~)~2ll X lOOl 

Hilton (Bk) 1963 65 000 14 760 22.0 

Efes 1964 98 082 21 900 22.3 

Ankara 1966 87 854 14 073 16.0 

Tarab ya 1966 103 676 22 697 21.8 

Foça T. K. 1967 24 100 616 2.6 

Kuşadası T.K •. 1968 23 800 575 2.4 

TOPLAM 402 512 74 621 ls.5* 

* : Ortalama 

Kaynak: Dr. Özen Dallı, Turizm Talebi ve Gelirleri, Ankara, 1974, 

s.44. 

Gerek kamu gerekse özel kesime alt konaklama tesisleri için, 

yatırım safhasında yapılan inşaat ve teçhizat, mefruşat malze

mesi ithalatı, toplam maliyetin ancak % 6.7'sini oluşturmaktadır. 

Turizm sektör'i.i için yapılan toplam altyapı yatırımları içinde, 

ithalat oranı ise sürekli düşmektedir (1). Turizm alanında çalı

şan yabancıl8rın aylıkları ve diğer tazminatları özellikle ye

terli nitelikte turizm personeli bulunmayan Ulkelerde öremli dö

viz çıkışlarına yol açmaktadırlar. Türkiye'de, son yıllardaki 

gelişmeler sonucunda, bu sorunun önemi yok denecek kadar azalmış

tır denilebilir (2). 

1) DPT, .. Turizm ve Tanıtma, Op. Ci t. 
2) Dr. O. Dallı, Op. Cit., s.44. 
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Tablo 103 

Oteller İçin Ortalama İthal Malı Kullanım Oranı 

CİNSİ 

LUks 

1 .. Sınıf 

Orta sınıf 

Diğer 

TOPIJAM 

;e: Ortalama 

ORANI 

10 

25 

60 

5 

100 

(%) MAiıİYETTE İTHAL MALI 

15 

10 

3,5 

1,2 

6,i* 

ORANI (%) 

Kaynak: Dr. Özen Dallı, Turizm Talebi ve Gelirleri, Ankara, 1974, 

s.45. 

Yatırım sırasında belirlenen yatırım malları ihtiyaçlarının 

karşılanması amacıyla,"müteşebbislere yerli yapımı olmayan mal

ların ithali için kota tahsisi yapılabilmekte, diğer taraftan 

turistik tesislerin yurt dışından getirmeleri zorunlu işletme 

ihtiyaçlarının Turizm ve Tanıtma Bakanlığı (şimdi Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Y.A.) emrindeki kotadan yararlanılarak ithali sağlan

maktadır" (1). Altışar aylık devreler şeklinde tanzim edilen 

turizm kotasının 10 yıllık (1966-1975) dönemde yapılan tahsisle

ri aş~ğıdaki tabloda gösterilmektedir. 

1) DPT, Turizm ve Tanıtma, Op. Cit, s.209 
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Tablo 104 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nca 10 Yıllık Dönemde (1966-1975) 

Yapılan Kota Tahsisleri 

YllıJJAR KOTA DÖNEMİ YAPILAN TAHSİS{~~ DÖVİZ KURU{~~ YAPIJJAN TAHSİS{%~ 

1966 21. kota 124 901 9.-TL 1 124 109 

1967 22. " 149 209 9.-TL 1 342 881 

1968 23. il 83 068 9.-TL 747 603 

1969 24. il 699 135 9.-TL 6 299 206 

1970 25. il 641 099 12.-TL 7 693 118 

1971 26. il 34 426 14.8TL 511 211 

1972 27. il 130 419 14.-TL 1 825 852 

1973 28. il 483 150 14.-TIJ 6 764 086 

1974 29. il 497 543 13 .5TJJ 6 716 817 

1975 30. " 591 499 14.2TL 8 933 271 

TOPIJAJ:vl 3 434 449 41 951 224 

Kaynak: TTB, Turizm Genel Mlidilrltiğti, Teşvik Şubesi 

Tablo 105 1 de otelcilik alt· sektörUnde gider kalemleri' ve 

bunların'lOO dolar içindeki yüzdeleri gösterilmektedir. Bu tablodan 

çıkan sonuca göre , turizm hizmetinde, konaklama tesisleri alt 

sektöründe döviz harcamasını gerektiren girdiler toplam döviz 

girişlerinin~ 7'sini aşmamaktadır. 



268 

Tablo 105 

Otelcilik Alt Sektöründe Gider Kalemleri ve Yüzdeleri 

GİDF,R K/\.Ll•!MI/r<~Rİ YÜZ DOLAR İÇİNDI<'~ PAYI(%) 

Otel inşaat malzemesi ithalatı 

Tüketim malı ithalatı 

Reklam harcamaları ve seyahat acentaları 

"promotion" masrafları 

K~r transferleri 

Diğer 

TOPLAM 

2.8 

o.s 

1.4 

0.7 

1.3 

1.0 

Kaynak: Dr. Özen Dallı, Turizm Talebi ve Gelirleri, Ankara, 1974, 

s.48. 

Görülüyor ki, turizm sektörtinde diğer sektörlerden farklı 

olarak, geniş ölçüde ithalatı gerektiren bir durum yoktur. Sek

töre ilişkin mal ve hizmet yönünden piyasa ve normal ithalat 

kanalları ile gerekli ithalat konusu çözümlenebilecektir. 
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2 .13. SABİT SERMAYE YATIRIMiıARI İÇİNDE TURİZM SEKTÖRÜ 

YATIRIMLARININ DURUMU 

Toplam yatırımlardan stok değişmeleri dtişiildükten 

sonra, geriye kalan miktar sabit sermaye yatırımlarını göster

mektedir (1). Bir ülkenin GSMH'sından yatırımlara ayıracağı pay 

ne kadar fazla olursa o ülkenin bi.iyüme hızı da bu büyUktüğe oran

tılı olarak artar (2). 

Genellikle ekonomik analiz ve araştırmalarda, araştırıcılar 

sektörel bazdaki bilgilere dayanarak değerlendirmeler yapmayı 

tArcih etmektedirler. Çünkü, ekonomik durum ile' ilgili glivenilir 

ve ayrıntılı sonuçlara ancak bu ayırımda varılabilmektedir. Özel

likle sektörlerdeki sabit sermaye yRtırımlarının büyükllikleriyle 

sektörlerdeki ~elişmeler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve 

analizleri, ekonomik kararlarda önemli rol oynamaktadır. 

Planlı dönem boyunca, turizm sektörünün sabit sermaye yatı

rımları aşatıdaki tabloda gHsterilmektedir. 

1) Prof. Dr. Kubil~y Baysal, Op. Cit., s.247. 
2) Ibicl. 
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Tablo 106 
Sabit Sermaye Yatırımları ve Turizmin Payı (Milyon TL.) 

G E N E L T U R İ Z M 
YILLAR 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
BBYKP 
TOP. 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
!BYKP 
TOP. 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977* 
ÜBYKP 
TOP. 
1978 
1979 
1980 
1981 
ı9s2** 

1983 
DBYKP 

KAMU 

19.458 
21.281 
22.381 
27.140 
28.758 

119.018 
34.653 
37.560 
39.775 
36.376 
39.379 

187.743 
44.028 
50.166 
65.046 
75.227 
85.145 

319.612 
895.1 
933.5 
879.5 
983.5 
991.9 

1315.7 

TOP. 5104 .1 
1984 ***· 1262 .2 

ÖZJ<JL 

19.555 
18.839 
18.960 
22.072 
24.227 

103.113 
27.479 
31.463 

34.751 
34.618 
38.722 

167.033 
47.701 
53.622 
63.721 
70.739 
78.141 

306.374 
909.8 
806.1 
686.6 
608.5 
641.3 
865.0 

3607.5 
·913. 7 

TOPLAM 
38.973 
39.620 
41.341 
49.212 
52.985 

222.131 
62.132 
69.023 
74.526 
70.994 
78.101 

KAMU 
95 

130 
167 
234 
201 

827 
507 
477 
510 

537 
391 

354.776 2.422 
91.729 626 

103.788 468 
128.517 475 
145.966 554 
155.986 643 

625.986 2.776 
1804.9 6.5 
1739.6 6.2 
1566.1 3.9 
1592.0 4.7 
1633.2 4.3 
2180.8 6.4 

8711.7 25.5 
2175.6 5.7 

* : 1963-1977 dönemi 1976 fiyatları ile 
** : 1978-1982 dönemi 1982 fiyatları ile 
*** : 1983 ,1984 yılları 1983 fiyatla. Jile 

ÖZEL 

163 
241 
451 
634 
627 

2.116 
946 

1.048 
1.081 
1.022 

897 

4.994 
957 
805 
692 
610 

445 

3.509 
4.7 
4.9 
5.1 
5.2 
5.3 
7.4 

27.9 
7.8 

TOPLAM 
258 
371 
618 
868 
828 

2.943 
1.453 
1.525 
1.591 
1.5.~9 

1.288 

7.416 
1.583 
1.273 
1.167 
1.161 
1.088 

6.275 
11.2 
11.l 

9.0 
9.9 
9.6 

13.9 

43.5 
13.6 

Kaynak: Dördüncü BYKP, s. 170-172 ve Ttirkiye TSDTO ve TBB, İktisa-

d! Rapor 1983,1985 
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Tablo 107. 
Sabit Sermaye Yatırımlarında ve .Turizm Sektöründe Kamu ve Özel 

Kesimin Payı (%) 

YILLAR 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
BBYKP Ort. 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
İBYKP Ort. 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
tİBYKP Ort. 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
DBYKP Ort. 
1984 

G E N E L T U R İ Z . M 
ICAMU 

49.1 
5).7 
54.1 
55.1 
54.2 
53.5 
55.7 
54.4 
53.3 
51.2 
50.4 
52.9 
48.0 
48.3 
50.6 
51.5 
54.5 
51.0 
49.6 
53.6 
56.1 
61.7 
60.7 
60.3 
58.5 
58.0 

ÖZEL 
50.9 
46.3 
45.9 
44.9 
45.8 
46.5 
44.3 
45.6 
46.7 
48.8 
49.6 
47.1 
52.0 
51.7 
49.4 
48.5 
45.5 
49.0 
50.4 
46.4 
43.9 
38.3 
39.3 
39.7 
41.5 
42.0 

KAMU 
36.8 
35.0 
27.0 
26.9 
24.2 
28.1 
34.9 
31.2 
32.0 
34.4 
30.3 
32.6 
39.5 
36.7 
40.7 
47.7 
59.l 
44.0 
58.0 
55·_,a 

43.3 
47.4 
44.8 
46.3 
47.5 
42.2 

ÖZEL 
63.2 
65.0 
73.0 
72.l 
75.8 
71.9 
65.1 
69.8 
68.0 
65.6 
69.7 
68.4 
60.5 
63.3 
59.3 
52.3 
41.9 
56.0 
42.0 
44.2 
56.7 
52.6 
55.2 
53.7 
52.5 
57.8 

Kaynak: DPT, DördUncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1979, 
s.170-172. 
Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadİ Rapor 1983,1985 
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Birinci BYKP'ı döneminde genel sabi~ sermaye yatırımlarının 

~ 53.5'i kamu kesimince, geri kalan% 46.5'i ise özel kesim ta

rafından r:erçekleştirilmiştir. Ağırlık kamu kesimindedir. Bu 

dönemde turizm sektörü yatırımlarının % 71.9'unu özel kesim, 

geriye kalan% 28.l'i ise kamu kesimi gerçekleştirmiştir. Bu 

dönemde, ilke olarak altyapı yatırımlarını devletin, turistik 

işletme tesislerini ise özel ke~imin yapması benimsenmiştir. 

Ancak, devlet özel kesime öncü ve örnek olmak amacıyla.turis

tiv işletme tesisleri için yatırımlara yönelebilcektir. Bu yüz

den bu dönemde özel kesimin yatırımlar içinde payı oldukça yük

sek olmuştur. 

İkinci BYKP'ı döneminde genel sabit sermaye yatırımları

nın % 52.9'u kamu kesimince, % 47.l'i ise özel kesimce gerçek

leştirilmiştir. Birici plan döneminde olduğu gibi, İkinci BYKP'ı 

döneminde de kamu kesiminin payı yüksektir. Turizm sektöründe 

ise yatırımların 7& 32.6'sı kamu kesimince, ger.iye kalan% 68.4 

lük bir pAy ise özel kesim tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk 

planda olduğu gibi ikincisinde de özel kesimin payı yUksektir. 

Üçlincü BYKP'ı döneminde, genel sabit sermaye yatırımları

nın% 5l'ini kamu kesimi, % 49'unu da özel kesim gerçekleştir

miştir. Kamu kesiminin pRyında giderek bir azalma olduğu göze 

çarpmaktadır. Turi.zm sektöründe yatırımların% 44'ünü kamu 

kesimi % 56'sını da özel kesim gerçekleştirmiştir. Genel sabit 

sermaye yatırımlarındaki eğilimin tersine, turizm yatırımla

rında kamu kesiminin payı eiderek yilkselmektedir. 

DördüncU BYKP'ı döneminde ise kamu kesimi yatırımları payın

da bir artış olmuş, ye~ıcle(\ genel sabit sermaye yatırımları 

içindeki pay% 58.5'e çıkarak en yi.iksek düzeye ulaşmıştır. 
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Özel kesimin payı ise en düşük dlizeye inmiş, % 41.5 olmuştur. 

Eu dönemde kamu kesimi,turizm sektörü yatırımları içindeki 

payını artırmayı sUrdUrerek % 47.5'e ulaşmıştır. Özel kesim ise 

% 52.5'lik bir paya sahip olmuştur. 

Nihayet 1984 ara yılında, genel sabit sermaye yatırımları

nın özel kamu ve kesimleri arasındaki dağılımında önemli bir 

değişiklik olmayıp, kamu kesiminin payı % 58, özel kesimin payı 

da % 42 olmuştur. Turizm sektörii yatırımlarında ise kamu kesi

minin payında bir azalma olmuş. sonuçta bu pay °/o 42.2 ye in

miştir. 0zel kesimin payı ise yeniid.en bir yükselme eğilimi gös

tererek% 57.B'e çıkmıştır. Planlı dönem boyunca (1963-1984) 

turizm kesimine önem veren -daha gazla önem veren- kesim, özel 

kesim olmuştur. 

Gerçekleşen turizm sektörü yatırımlarının genel sabit ser-

maye yatırımlarındaki payı ylizde olarak, Tablo 

mektedir. 

'de gösteril-
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Sabit sermaye yatırımlarının kamu ve özel kesim itibariy

le dağılımı, hangi tür yatırımların kamu, hangi tür yatırımların 

da özel kesimce ağırlıklı yapıldığını ortay~ koyması yönünden 

önem taşımaktadır. Tablo 105'ten de görüldüğü gibi turizm sek

törü yatırımları r5zel kesimce ağırlıklı olarak gerçekleştiril

mektedir. 

Birinci BYKP'ı döneminde turizm sektörünün, genel sabit 

sermaye yatırımları içindeki payı toplam olarak % 1.3~ olup, 

özel kesimin payı ~fı 2 .05, kamu kesiminin payı ise % o.69 ı dur. 

İkinci BYKP'ı döneminde ise turizm sektörü yatırımlarının 

payının genel sabit sermaye yatırımları içindeki oranı % 2.09'a 

çıktığı gözlenmektedir. Burda özel kesimin payından çok kamu ke

siminin payının artışı önemli yer tutmaktadır. Bu dönemde özel 

kesimin payı % 2.99'a kamu kesiminin payı da % l.29'a yükselmiş

tir. 

Üçüncü BYKP'ı döneminde ise turizm sektörü yatırımlarının 

payında bir azalma olmuş, toplam yatırımların payı genel sabit 

sermaye yatırımları içinde % l.O'a inmiştir. Bu dönemde özel 

kesim ve kamunun paylarında azalma olmuş, sırasıyla % 1.15 ve 

% 0.87 olarak gerçekleşmiQtir. 

Dördiincü BYKP'ı döneminde turizm sektörünün, genel sabit 

sermaye yatırımları içindeki payında azalma sürerek % o.6'ya 

inmiştir. Bu dönemde özel kesimin payı % 0.76'ya, kamu kesimi

ni~ payı da % 0.49'a inmiştir. 

1984 ara yılında da pek önemli bir değişiklik olmayıp, top

lam yatırımların payı % 0.62 o'tlımuştur. Kamunun payı % 0.45, özel 

kesimin payı da ~ 0.86 olarak gerçekleşmiştir. 
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Yani turizm sektörü yatırımlarının sabit sermaye yatırım

ları içindeki payı başlangıçita (BBYKP'ı ortalaması) % 1.32 iken 

İkinci BYKP'ı döneminde % 2.09'a yükselmiş, ancak daha sonra 

hızla azalarak ÜçüncU BYKP'ı döneminde % l.O'a, Dördüncü BYKP'ı 

döneminde de % o.6'ya dUşmüştUr. Nihayf;t 1984 ara yılında, ufak 

da alsa bir artma eğilimi göstermi.ş % o.62 olmuştur. 

Tablo 109 

Planlı Dönemde Kamu Kesimi Yatırımları İçinde Tarım, Madencilik, 

Eğitim, Turizm sektörlerinin Sabit Sermaye Yatırımları İçindeki 

Payı ( ~~) 

SEKTÖRLER I.BYKP II.BYKP III.BYKP 1978 IV.BYKP 1984 

Tarım 17.99 12.90 ıo.ıı 9.93 8.89 9.45 

Madencilik 7.74 4.97 6.68 8.29 8.50 7.29 

Ulaştırma 22.54 21.04 24.83 22.45 19.18 20.69 

Eğitim 12.15 8.59 6.22 4.55 3.89 3.37 

Turizm o.69 1.29 o.s1 0.76 0.49 0.46 

Tablo 110 
lı 

Planlı Dönemde O:ıBl. Kesim Yatırımları İçinde Tarım, Madencilekı, 

Eğitim, Turizm Sektörlerinin Sabit Sermaye Yatırımları İçindeki 

Payı (%) 

SEKTÖRLER I.BYKP II.BYKP III.BYKP 1978 IV.BYKP 1984 

Tarım 9.06 9.07 13.62 9 .• 81. 12.09 14.85 
Madencilik 3.19 1.42 0.55 0.95 0.71 0.73 
Ulaştırma 7.53 10.30 16.12 13.34 16.59 20.19 
Eğitim 0.21 0.25 0.22 5.06 0.23 0.22 
Turizm 2,05 2.99 1.15 0.51 0.77 o.ss 

Kaynak: DPT, Dördüncü Beş Yıllık ~alkınma Planı, Ankara, 1979, 

s.170-172. 
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Tablo 109 ve 110 'da turizi'm sektörü ile diğer bazı sektör

lerin kamu ve özel kesim yatırımları içindeki payları veril

mektedir. Kamu kesimi yatırımları içinde turizm seictörii en az 

paya sahip olan sektör durumunda gözükmektedir. Özel kesim ya

tırımları içinde ise turizm sektörü en az paya sahip sektör ö

z ~lliğinden kurtulmuş gözükmektedir. Yani, turizm sektörü ya

tırımları kamu kesiminden çok özel kesim tarafından gerçekleş

tirilmektedir. Bu, ilke olarak devletin turistik işletme ya

tırımları yapmamasından kaynaklanmaktadır. 
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III- TÜRK TURİZM POiıİTİKASININ KRİTİGİ 

3.1. PJıANiıI DÖNEM ÖNCESİ TÜRK TURİZM POLİTİKASI 

Türkiye'de turizm hareketlerinin-devletçe. ilk 

olarak ele alınması 1934 yılına rastlar. Bu yıla gelinceye ka

dar Türkiye'de turizmle uğraşan tek organizasyon, 1923 yılında 

kurulan "Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu" olmuştur. 1930 yı

lına kadar 11 Seyyahin Cemiyeti,,. adını taşıyan ve halen çalış

malarına devam eden bu kurum II. Dünya Savaşı'na kadarki devre-

de yarı resmi anlamda Türkiye'de turizm politikasını çizmiş ve 

yürütmiiştür. 1934 yılında ilk defa turizme ilgi gösteren devlet, 

o zamanki "İktisat Vekaleti", Dış Ticaret Dairesine bağlı olarak 

açılan ufak bir bUro, Türk Ofis, ile turizm işlemlerini·. yürtitme-

ye başlamıştır. 1937 yılında bağımsız hale gelen büro, 1939 

yılında yeni kurulan "Ticaret Vekaletine" bağlanmıştır. 1940'da 

"Basın Umum Mi.idürlüğUne", 1943 'te "Basın Yayın Genel Müdürlüğüne", 
Genel 

1949 'd:.=ı. ·11Basın Yayın ve: furizm (Müdürlüğüne" dahil edilen turizm 

bölümü, turizm politikasının yürütücüsü olmuştur. Turizm. sek

törü, kamu idari mekanizması içinde bir bakanlık olarak ilk de

fa 1957'de kurulan "Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı" içinde yer 

almıştır. Turizm politikasında danışma fonksiyonlarını yerine 

getirmeleri beklenen "Turlzm Danışma Kurulları" da 1949, 1950, 

1953, 1955 ve 1958 yıllarında olmak üzere planlı dönem önces~n

de beş kez toplanmıştır (1). 
I) DPT, İkinci BYKP Turizm Sektörü Raporu, Ankara, 1968, s.9 
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Planlı dönem öncesinde Türk turizm politikasının temel 

ilkeleri şöyledir (1). 

1.A n a H a t 1 a r 

a- Turizm konusunda devlet, esas itibariyle tanzimci r~ 

Hinde kalmalı, teşvik ve mi.irakabe tedbirleri almalı

dır. 

b- Hususi teşebbüslerin yetişemediği sahalarda Devlet, 

imka.n dairesinde mahalli idare veya hususi teşebbüs

lerle iştirak suretiyle, turizm programının tatbiki 

için lazım gelen teşebblis ve tedbirleri almalıdır. 

c- Bunun için alakalı teşekküllerin iştirakiyl "Devlet 

Turizm Plan ve Programı" hazırlanmalıdır. 

d- Muhtelif kanunlarımızda turistlere tanınacak muafi-

yetlerdBn ticari ve sürekli ik~met maksadiyle mem

lekete gelecekler müstesna; gezme, sayfiye, spor, tet-

kik ve tedavi için toplu veya münferit olarak pasa

portlarında bu vasıfları kaydettirerek yurda gelecek 

yabancılar ile, memleket içinde aynı maksatlarla se

yahat edecekler faydalanırlar. 

2.D e v 1 e t i n Ü z e r i n e A 1 a c a ğ ı İ ş 1 e r 

a- Başta turistik asfalt kaplı yollar olmak Uzere turis

tik bölge ve yerleri b4~ük merkezlere ve birbirine 

bağlayan bölge şebekesinin devlet ve özel idarece sür' 

atle inşa ve ikmaliy~e devamlı bakımının sağlanmasını, 

b- Turisti.k bölgelere ve yerlere ulaşmayı sağlayan liman

larda iskele ve başlıca hava meydanlarında yolcu sa-

lonları vücuda getirilmesini, 

1) Selahat-G:l:n Çoruh• Herkes İçin Turizm Bilgisi~ Ankara, 1954:• · 
s.35-39. 
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c- Turistik bölgelerdeki tarihi ehemmiyeti ve ve mima

ri kı.ymeti haiz eski eser ve abidelerin muhafaza ve 

bakımı ile tamir ve ihyasını, 

d- Bu eser.lerin bir elde toplanarak muhafaza ve bakımı

nın sağlanması için Başvekalete bağlı müstakil bir 

devlet teşekkülü ihyası, 

e- Turistik bölgelerde sağlık şartlarını tehdit eden 

mahzurların sUratle bertaraf edilmesi, 

f- Kaplıcaların inkişafı ile ilgili meseleleri tetkik 

etmek Uzere Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletin. 

bir büronun kurulması, 

g- Kaplıcaların şifa hassaları, Sağlık ve Sosyal Yardım 

Vekaleti'nin de teyit ettiği veçhile modern tababet

çe ancak klinik muayeneleriyle ve devamlı müşahade

lerle anlaşılmakta olduğundan, halen kaplıcalarımızın 

hakiki değerleri layıkiyle bilinimemektedir. Bu sebep

le Vekaletin belli başlı kaplıcalara muvazzaf hekim -

ler tayin etmesi 

h..:~ İlk okullardan itibaren başlamak lizere bU.tUn kül tiir 

müesseselerinin proeramlarına ithal suretiyle ve halk 

için radyo, bRsın vesair vasıtalarla devamlı turizm 

bilei ve terbiyesinin verilmesi, 

ı- 1949 senesinde Birleşmiş Milletler Kara Nakliyat 

Seyrusefer Komitesinin hazırlayıp Seyrüsefer Kanunu' 

nun bir an önce çıkarılıp tatbike konması, 

i- Turistleri istismar etmeyi hedef tutan fena teşebb'üs 

ve hareketleri ~nleyecek tedbirlerin ittihazı, 

j- İç ve dış propagandaya geniş mikyasta ehemmiyet veri

lerek Devletçe bu istikametteki faaliyetlerin hızlan

dırılması ve hususi teşekküllerin bu konudaki 
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mesailerinin teşviki, 

k- Turistik faaliyetleri artırmak üzere sergiler, pa

nayırlar, fuarlar, kongreler, konferanslar, kültür 

ve spor temasları tertibi, 

1- Beynelmilel kongrelerin mümkün olduğu kadar·memleke

timizde toplanmasının temini1. 

m- Devlet nakil vasıtalarında iç .ve dış turizmi kolay

laştıracak ve teşvik edecek tedbirler alınması, 

n- Yüksek tahsil öğrencilerinin memleketler arasında 

mütekabil toplu seyahatlerinin ve Türk gençliğinin 

memleket içindeki incaleme gezintilerinin artırıl

ması, 

0- Şehirlerin medeni -~ahresini çirkinleştirme hususları

nın takdimen giderilmesi için Devletin mahalli ida

releri hRrekete getirmesi, teşvik ve takip etmesi, 

ö- Turizmi engelleyen ve milli menfaatlare uygun şekilde 

idaresi amaciyle kurulan ve kazanç maksadı gütmeyen 

mill,i_ cemiyetlerin himayesi ve yardımla desteklenmesi, 

p- Turizm faaliyetlerini teşvik ve idare edecek vasıf 

ve kabiliyette oldukları Hüklimetçe kabul edilecek 

seyahat acentelerine müzaharrette bulunulması, 

r- MUzelerin her gün ve bilhassa pazarları açık tutulmar 

sı, milli saraylardan idari mahzur gBrülmeyenlerin, 

turistlerin muayyen günlerde gezmelerine müsade edil

mesi. 

3.H u s u s i T e ş e b b il s 1 e r i n 

Y a p a c a k 1 a r ı İ ş 1 e r 

a- Turi.stik otellerin vesair tesislerin ıslah ve tevsii 

ve yeniden inşa ve işlAtilmesi, 
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b- M-Uşterek program ve propaganda faaliyetinde bulunmak 

ve mlişteri celbini sağlıyacak tedbirleri ittihaz et

mek maksadiyle turistik işlerle meşgul olanların ma

halli birlikler kurmaları şayanı temennidir. 

c- Turistlerin, haftalık, onbeş günlük ve daha fazla 

mliddetle seyahat, ikAmet, eğlence, tedavi vesair ih

tiyaçlarını karşılamayı hedef tutan kombine tarife

ler yapılması faydalı göriilmektedir. 

d- Turistik tesis ve işletmelerde çalıştırlacak metrdotel1 

kapıcı, garson, aşçı, berber gibi milstahdemlerin bir

lik veya sendikalarından veya belediyelerden alınmış 

ehliyet belgelerine haiz olmaları ve belediyelerce 

tasdikli vesj_kaları bulunmayanların tercUman veya 

rehber olarak çalıştırılmaması. 

e- Kendilerine gönderi.lecek milli propaganda malzemesini 

memleket dahilindeki bütün turizm tesisleri müşteri

lerine amade bulundurmalarıdır. 

f- Yab8ncı memlekelerde teşkilatı bulunan seyahat acente

leri; kondilerine verilen propaganda malzemesini yurt 

menfaatleri bakımından azami derecede iyi kullanarak 

fazla miktarda turist celbini sağlamalı ve bunların 

yurt içinden iyi intibalarla ayrılmaları için icabe

den çalışmaları yapmalıdırlar. 

4.T u r i s t i k :Bölgeler 

a- Bugtin için mUstacAlen ele alınması lazım gelen ve U

zer.inde hemen hemen· bütün efk~rın tamamiyle ittifak 

ettiği turistik yArler Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, 

Bolu, Konya, Antalya, Trabzon ve Hatay illeri çevre

leri faaliyet sahası olarak tesbit edilmiştir. 
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Ancak, illerdeki faaliyetler için biitiin Türkiye'nin 

mUhim bir kıymet ifade etmesi de gözönünde bulundu

rularak, coğrafi hudutların ve arkeolojik servetle

rin medeniyet bütünlüğü, ulaştırma irtibatları ve 

idari imk~nları bakımından ve komşuluk ve benzerlik 

arzeden illerin, turizm bölgelerini teşkil etmesi de 

faydalı mnt~ıaa edilmiştir. Bu itibarla Ankara, İs

tanbul,İzmir, Konya, Erzurum, Trabzon ve Diyarbakır' 

ın bölge merkezi olarak intihap edilmesi ve bu suret

le yurdun yedi etüd ve turizm bölgesi olarak kabulü 

ve bu bölgeler için inkişaf programları ihzarı tav

siyeye şayan görülmüştür. 

b- Turistik yerler: Ulaşılması kolay, ikamet bakımından 

sıhhi, sportif ve eğlendirici hususiyet ve cazibeler

den birj veya birkaçı ile, yerli ve yabancı ziyaret

çileri çekebilecek yerlerdir. 

Yukarıdaki vasıflara haiz olup da u).aştırma ve 

ik~met şartları gelişmemiş olan mahaller dahi turiz

me elverişli yerlerdir. Bunları, hazırlanacak prog

rama göre turlstik yer haline ifrağ edilmelidir. 

c~ Gerek turizm ana programının gerekse yukardaki mad

dede işaret olunan yedi esas turistik bölgenin inki

şaf programlarının hazırlanması, esaslı ettidleri ve 

elde edilecek tafsilatlı döktimanlara istinap etmesi 

icap ettiğinden ve hentiz böyle bir ihrazat olmadı

~ından, bu proeramların arzedilen hazırlığın ikmali

ne taliki zaruri görUlmektedir. 

Bu çabaların başarıya ulaşması için, "Turizm Endüstrisini 

Teşvik Kanunu"nun TBMM'nde görüş-:ilmesi sırasında Kanu 'na 36 'ncı 
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madde olarak; "Devlet daireleri, ôzel idareler, belediyeler, 

İktisadi :Devlet TeşekkUlleri ve hususi kanunlar ile kurulmuş 

ve kurulacak her ti.irlU teşekkül ve mtiesseseler, sermayenin 

yarısından fazlası devlete ait banka ve şirketler; turizm ve 

turizm endilstrisi ile ilgili hususlarda Basın-Yayın ve Turizm 
r" !1:.~~'"-', ~.'ı(" l 

GenellJle işbirliği yaparlar. Bu işbirliğinin esas ve şekilleri 

bir nizamname ile tayin ve tesbit olunur" şeklinde bir madde ek-

lenmiş ve "ni.zamname" hazJrlanmıştır. 

Turizm DAiresince 1949 yılında hazırlanmış bulunan bu "Tu

rizm Ana Programı" turizm politikamıza esas olarak kabul edilmiş-

tir. 
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3.2. PLANLI DÖNEMDg TÜRK TURİZM POLİTİKASI 

Planlı dönemde Türk turizm politikası, 1957 yılında 

kurulan "Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı"nın 1963 yılında "Tu

rizm ve Tanıtma Bakanlığı 11 na dönüştürülmesi ile bu bakanlıkça 

yürütülmeye başlanmış, nihayet 198l'de bakanlığın adı yeniden 

değişip "KUltür ve Turizm Bakanlığı" olmuş, bu tarihten sonra 

da turizm politikası bu bakanlık tarafından yürütülmektedir. 

32.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda Turizm i 

Politikası 

Bu dönemde benimsenen turizm politikası şöyledir: 

"Yabancı ülkelerde ylikselen gelir düzeylerine para

lel olarak ~elişen turizmden, ödeme bilançosu açıeının kapatıl

masında geniş ölçüde yararlanmak, yabancı ülkelerde gelişen tu

rizm hareketle-cinden yararlanmak için turizmin geliştirilmesin

de ana ilke bu potansiyeli kısa zamanda yurdumuza çekebilmek 

ve bunun için de gerekli yatırımları yapmak (altyapıyı devlet, 

diğerlerini özel kesim), kaynakların sınırlı oluşu nedeniyle 

yurdun turizme elverişli bölgelerinden ancak bir kısmının ge

liştirilmesi (Marmara, Ege, Antalya), böylece semeresiz bir 

dağınıklı{.l;ın önlenmesi için çalışmaların turist çekme kabili

yeti yi.tksek olan ve kısa zamanda sonuç alınabilecek bölgelere 

tasnif edilmesi" (1). 

1) DPT, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1963, s.425. 
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32.2. İkinci beş Yıllık Kalkınma Planı'nda Turizm 

Politikası 

Bu d5nem için benimsenen turizm politikası şöyledir: 

"İkinci Plan suresince turzmin ekonomik, sosyal ve 

ki.il tiire1 fonksiyonlarından tam olarak yararlanılacaktır. Özel

likle dış turizm gelirleri, yabancı turist sayısı ve ortalama 

tiiketimleri '1rttırılarak yt1kseltilecek ve iç turizm hareketleri 

geliştirilecektir. Turizm yatırımları turistik potansiyeli yük

sek bölgeler içindeki belli yerlerde yoğunlaştırılacak, kitle 

turizmine uygun konaklama ve ulaşım imkanları sat;lanacak, bu 

yatırımlar kredi yoluyla, mali ve hukuki tedbirlerle destekle

nerek, fiziki plana göre yapılmaları gerçekleştirilecektir. Sek-

tördeki fiyat politikası uluslararası rekabet şartlarına göre 

düzenlenecektir. Sektördeki teşkilatlanma yeniden düzenlenecek,. 

turistik tanıtmaya ve kredi politikasına yeni bir yön verile

cektir. Turizm sektöründeki yatırım politik.asında altyapı te

sisleri ve yardımcı imkanlar, örnek tesisler kamu sektörünce 

ele alınacak, diğer turistik yatırımlar özel sektörce yapıla

caktır" (1). 

32.3. ÜçUncli Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda Turizm 

Politikası 

Bu dönem için benimsenen turizm politikası şöyledir:i

"Yatırımların, tanıtma faaliyetlerinin, sektörtin tüm 

ore;aniz'asyonunun ve kamu denetiminin kitle turizmi esaslarına 

uye;unluğu sağlanacaktır. Turizm yatırım ve işletmeciliğinde dış 

ve iç turizm t8lebine uygun biçimde özel sektör esas alınacak-

tır. K8munun y::ı.tırımı ve i~letmeciliği öneli ve örnek tesislerıe 
I) DPT, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Pıanı, Ankara, 1968, s.593. 
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veya yabancı yatırımlara özel milli sektörün kifayetsizliği 

ölçüsUnde eşlik amacına yönelecektir. Turizmin hızla geliştiği 

alanlarda, arazi kullanımı ve tesis-altyapı ilişkilerini dü

zenlemek, otel ve rekreasyon tesislerinin düzensiz gelişmesini 

önlemek amacıyla fiziksel planlama çalışmalarına devam edilecek

tir. Turizm alt ve üstyapı yatırımlarının fiziksel planlara uy

gun olarak yapılması sağlanacaktır. Fiziksel planların yapılması 

ve uygulanmasında 'İmar ve İska.n Bakanlığı' ile 'Turizm ve Ta~ 

nıtma Bakanlığı' arasında işbirliği sağlanacaktır. Kıyıların 

turistik ve milli park niteliğindeki alanların toplum yararına 

kullanılması ve korumasını sağlayacak mevzuat hazırlanacaktır. 

Toplum yararına kullanmada öncelik fiziksel planları yapılmış 

veya turizmin hızla geliştiği yörelere verilecektir. Turizm 

sektörünün kredi ihtiyacının Turizm Bankası yanında genel ban

ka· sisteminden karşılanması olanakları da hazırlanacaktır. Kredi 

uygulanmasında yatırımların turi..stik önceliği olan bölge ve mer

kezlere yBneltilmesini sağlamak için özendirici tedbirler alı

nacaktır. Turizm faaliyetlerinin bütünü içinde sosyal turizmin 

geliştirilmesine önem verilecektir. Ayrıca iç turizmin milli bü

tünlüğe katkısını sağlamak amacı ile ülke içi turizm teşvik 

edilecektir. Turistik konaklama tesisleri personel eğitiminin 

başarıya·ulaştırılması için eğitimin akademik yerine, beceriye 

dönüşmesi sağlanacak, konaklama tesislerinde resmi eği t,im gör

müş personel istihdamı sağlamak yanında bu personelin bir yıl 

boynuca istihdamını sağlayıcı tedbirler de alınacaktırtt (.ı). 

1) DPT, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1973, s.620 
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32.4. Dördi.incü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda Turizm . 
Politikası 

Bti dönem için benimsenen turizm politikası şöyledirj. 

"Sektörün işleyişi öncelikle kitle turizmi ilişkisine 

göre düzenlenecektir. Kitle turizmi, özellikle turistik özelli

ği olan yörelerde. ülkenin altyapı ve turistik üstyapısına ko

şut olarak geliştirilecek; altyapı ve turistik üstyapı kitle tu

rizminin gereklerini karşılayacak düzeye gelJnceye kadar birey

sel turizm ile kitle turizmi birarada değerlendirilecektir. Tu

rizm yatırım ve işletmeciliğinde kamunun etkinliği arttırılacak, 

özel kesim, yabancı sermaye ve küçUk tasarrufların yatırımlara 

dönüştUriilmes1 özendirilecektir. Bu yolla özellikle konaklama 

kapasitesinin arttırılmasına çalışılacaktır. Uluslararası opti

mal büyüklüklerin altında olmamak koşulu ile yabancı turizm ya

tırımcılarının yatırımları, sermaye paylarına bakılmaksızın ö

zendirilecektir. İşletme aşamasında önemli ölçüde döviz girdi-

si sağlayacak yabancı işleticilerin ülkedeki turistik tesisle-

ri işletmesine izin verilecektir. Yabancı uyruklu personel ça

lıştırılmasında kolaylıklar getirilecektir. Kamu kuruluşlarına 

ait kamplar, dinlenme tesisleri ve turistik yörelerdeki eğitim 

tesislerindeki yatak kapasitelarinin tek merkezden yönetimi ve 

bu tesislerde daha geniş ~ kitlelerin yararlanması sağlanacaktır. 

Nitelikleri dış turizme açılmaya uygun olanların kapsam içinde 

yönetlmesi özellikle ele alınacaktır. Bu kampların iç turizme 

dönlik kullanımlarında ktlr amacı gütmeden işletilmeleri sağla

nacak; yeni kurulma hali dışında, kuruluş bütçelerinden işlet

me maliyetlerLni ve idame yatırımı gereklerini karşılamak üzere 

herhangi bir yardım yapılmayacaktır. Tek bir merkez tarafından 
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yönetilen ve denetlenen yatak kapasitesinin etkin bir biçimde 

pazarlanabilmesini sağlamak amacıyla T.C. Turizm Bankası A.Ş., 

Türk Hava Yolları ve Devlet Hava Meydanları ve Limanlar Genel 

Müdürlükleri arasında işbirliği yapılacak; mevsim içi uçak fi

losunun arttırılması ile "charter" seferleri dlizenlenerek; sefer 

fiyatlarının saptanmasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın gö

rüşü alınacaktır. Çalışanların, dinlence ve tatil gereksinimini 

karşılamak için gerekli önlemler alınacaktır. Deniz, göl ve ne

hir kıyıylarının kamu yararlarına kullanılmasını sağlamak, ikin

ci konut yapımını önlemek amacıyla yasal düzenlemelere ilişkin 

çalışmalar sonuçlandırılacaktır. Her turiste ve günübirlikçilere 

Türkiye'de kalacağı gün başına, önceden belirlenecek mikterler

da döviz bozdurma zorunluluğu getirilecektir. Bireysel dış turiz

min gereksinimleri gözönünde bulundurularak ana güzergahlar ü

zerinde belirli· aralı~larla servis çekirdekleri oluşturulacak ve 

bunların Turiz ve Tanıtma Bakanlığı'nın sürekli denetimi altın.:. 

da işlirliği sağlanacaktır. Yılın belirli aylarında yığılma 

gösteren taıe·bin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla yönlen

dirici önlemler alınacak ve gerekli yatırımlar yapılacaktır. 

Giriş kapılarındaki yığılmaları önlemek amacıyla her türlü ön

lem alınacak, turist ve işçi geçiş işlemleri kolaylaştırılacak

tır. IV. Planın genel ve mesleki eğitim ilkeleri ~er9evesinde 

turizm eğitimi politikası yeniden gözden geçirilerek Ulke gerek

sinimini karşılayacak biçimde yönlendirilecek ve ilgili kuru

luşlar arasındaki eşgUdüm '..L:urizm ve Tanıtma Bakanlığı'nca sağ-

lanacaktır. TV.Planda sa~tanan politikalara ilişkin veri toplama 

ilkelerine uygun olarak, turizm istetistikleri geliştirilecek 

ve eerekli eşglldtim sağlanacaktır" (1). 
I) DPT, DördUncü Beş Yıllık .ı: ... alkınma Planı, Ankara, 1979, s.432 
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32.5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda Turizm 

Politikası 

Bu dönem için benimsenen turizm politikası şöyledir: 

11 TUrkiye'nin tabii, tarihi, arkeolojik ve kültürel 

varlığı, kış, av ve su sporları, festival, sağlık ve gençlik 

turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli, ekolojik dengeyi 

koruma, çevreyi temiz ve sağlıklı tutma ve güzelleştirme ilke

leri doğrultusunda değerlendirilecektir. Türkiye, OECD ve OPEC 

ülkelerinin yanısıra Balkan ve "Üçüncü Dünya" ülkeleri ile tu

ristik ilişkilerinin geliştirecektir. Kitle turizmine öncelik 

verilecek ancak bireysel turizm de ihmal edilmeyecektir. Çalı

şanların en uygun şartlarda tatil yapmaları ve dinlenmeleri sağ

lanacaktır. Turizm hareketleri ile ilg;l..li.'.. turistik verilerin 

yetersizliği dikkate alınarak yurda gelen yabancılar ve işçi 

aileleri ile yurtdışına çıkan vatandaşlar konusunda ayr1ntılı -

ve güncel bilgilerin toplanmasından modern teknik imkanlardan 

yararlanılacak, iç turizm hareketleri ile ilgili bilgiler de 

sağlanmaya çalışılacaktır. Doğal ve kültürel çevre değerleri

nin turizm amaçlı kullanımında koruma stratejilerinin enteg

rasyonu sağlanacaktır. Turizm kaynakları envanteri ile fizik

sel planlama çalışmalarında ilgili kamu kuruluşları, bilim ku

rumları, gönüllU kuruluşlar ve özel sektör kurumları arasında 

işbirliği sağlanacaktır. Turizm Bankası'nın doğrudan yatırım 

yapması yerine fonların kredi olarak kullaniırılması tercih o

lunacaktır" (1). 

1) DPT, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,. "nkara, 1985, s.120. 
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3.3. GERÇ.F:KL"l<-:ŞEN TURİST SAYISI 

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçileri; planlı dönem 

öncesi ve planlı dönem sonrası olmak ilzere iki .bölükde incele

mek daha uygun olacaktır. 

Tablo 111 

Planlı Dönem Oncesinde Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler 

YILLAR 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

GETıEN YABANCI 

16.5 

19.5 

28.6 

31.3 

38.8 

70.0 

71.3 

79.3 

99.4 

loo.s 
114.7 

126.6 

94.0 

129.1 

172.8 

SAYISI ~000) YIIıLIK ARTIŞ (ifl 

ıs.1 

49.l 

9.4 

23.9 

80.4 

1.8 

11.2 

?.5.3 

1.4 

13.7 

10.3 

- '25.4 

37.3 

33.8 

Kaynak: Türkiye İş Bankası, Turizm Hakkında Rapor, Ankara,1965, 

s.15. 

Basın-Yayın ve Turizm Müdürlüğü (Turizm Dairesi), III. 

Danışma Kuruluna Sunulan Rapor ve Teklifler, Ankara, 

1953, s.28. 
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Planlı dönem öncesinde, 1960 yılı istisna, sürekli olarak 

gelen yabancı ziyaretçi sayısında artış olmuştur. 1960 yılın

daki dlişüşün nedeni ise o yıl ülkede siyasi istikrarsızlığın 

olmasıdır. En büylik artış oranı 1953 yılında olup, bir önceki 

yıla göre artış oranı % 80.4'tür. Ancak, sayı olarak, artışta 

1962 yılı diğerlerinden daha fazla girişin olduğu yıldır. 

Planlı dönemde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin 

girişlerindeki gelişmeler ise tablo nt~' de gösterildiği gibi-' 

dir. 
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Tablo 112 

Planlı Dönemde Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler 

YILLAR PLAN HEDEF! GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI (%) 

1963 200.000 198.841 99.4 

1964 240.000 229.347 95.6 

1965 288.000 361.758 125.6 

1966 345.000 440.534 127.7 

1987 415.000 574.000 138.3 

1968 588.000 602.996 102.6 

1969 735.000 694- .229 94.5 

1970 920.000 724.784 78.8 

1971 ı.ıso.ooo 926.019 80.5 

1972 1.435.000 1.034.995 ~2.l 

1973 1. 243 .ooo, 1.341.527 lO'Z.9 

1974 1.404.000 1.110.298 ~ 79.1 

1975 1.586.000 1.540.904 9ı.2 

1976 1.792.000 1.675.846 93.5 

1977 2.026.000 1.661.416 , 82.0 

1978 1.910.000 1.644.177 86.1 

1979 2.178.100 1.523.658 70.0 

1980 2.461.300 1.288.060 .;32:; 

1981 2.756.600 1.405.311 51.0 

1982 3.087.700 1.391.717 45.1 

1983 3.458.300 1.625.099 47.Q 

1984 1.soo.000 2.117.000 117.6 

1985 2.000.000 2.500.000 125.0 
Kaynak: KT.B' Turizm İstatistikleri Bülteni 1983 

Dünya Gazetesi "Turizm Eki", 6 Mayıs 1986 
Dünya Almanak 86, İstanbul, 1986, s.245 
DPT, Beşinci BYKP, Ankara, 1985, s. 120. 
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Birinci BYKP' ında yabancı ziyaretçi girişleri plan hedefi.

nin üzerinde gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 121.3'tür. 

Bu dönemde 1966 yılı dışında girişlerde artış her yıl artış 

olmuştur. 

İkinci BYKP'ı döneminde yabancı girişleri, hedefin altın

da gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 82.l'dir. Bu plan döne

minde girişlerde her yıl sürekli artış olmuştur. 1968 yılında 

plan hedefinin üstünde gerçekleşme olmuş, diğer yıllarda ise 

hedef aşılamamıştır. 

ÜçUncü BYKP'ı döneminde yabancı girişleri, plan hedefinin 

az altında gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı ofa 91'dir. 

Dördüncü BYKP'ı döneminde plan hedefine göre gerçekleşme 

oranı, tüm planların en düşüğü olup ofa 51.9'dur. Bu plan döne

minde oranın böyle önemli miktarda düşük gerçekleşmesi, ülke

deki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıktan kaynaklanmaktadır. 

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin' seçilmiş yıllara 

göre değerlendirilmesinin yapılması, nereden gelip nereye u

laşıldığına açıklık kazandıracaktır. 

Seçilmiş Yıllara 

YILLAR 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 

Tablo 113 

Göre Giriş Yapan Yabancı Ziyaretçi Sayısı(OOO) 
GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI 

28.6 

79.3 
94.0 

361.7 
724.7 

1.540.9 
ı.2sa.o 

2.500.0 
Kaynak: Tablo 111 ve 11:2: 'den yararlanılarak düzenlenmiştir. 
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Tablo 114 
1948-1985 Döneminde Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı 

(000) 
YIIJLAR 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

GELEN YABANCI SAYISI 
16.5 
19.5 
28.6 
31.3 
38.8 
10.0 

71.3 
79.3 
99.4 

ıoo.8 

114.7 
126.6 

94.0 
129.1 
172.8 
198.8 
229.3 
361.7 
440.5 

YILAR GELEN YABANCI SAYISI 
1967 574.0 
1968 602.9 
1969 694.2 
1970 724.7 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1982 
1983 

1984 
1985 

926.0 
1.034.9 
1.341.5 
l.lil0.2 
1.540.9 
ı.675.8 

1.661.4 
1.644.1 
1.523.6 
1.228.0 
1.405.3 
1.391.7 
1.625.0 
2.111.0 
2 .5.00.0 

Kaynak : KTB, Turizm İstatistikleri Bülteni 1983 

Türkiye TSDTO ve TBB, İktisadi Rapor 1985, s.91 

Dünya Gazetesi "Turizm Eki", 6 Mayıs 1985 

Türkiye İş Bankası, Turizm Hakkında Rapor, Ankara, 1965, 

s. 15 

Basın-Yayın ve Turizm Müdürlüğü (Turizm Dairesi), III. 

Turizm Danışma Kuruluna Sunulan Rapor ve Teklifler, 

Ankara, 1953, s.28'den yararlanılarak düzenlenmiştir. 
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Tablo 115-

Planlı Dönemde Gerçekleşen Yabancı Ziyaretçi ve Yabancı 

Turist Sayısı 

PJjAN DÖNEMiıER! GELEN YABANCI ZİYARETQİ,1) GELEN TURİST,2) 2/1 

Bir:inci BYKP 1.804.535 1.351.521 74.9 

İkinci BYKP 3.982.983 2.253.246 56.5 

Üçüncü BYKP 7.329.991 4.134.442 56.4 

1978 ara yılı 1.644.177 960.000 58.3 

Dördüncü BYKP 7.233.845 5.136.255 71.0 

TOPLAM 21.995.531 13.835.464 62.9 

Kaynak: KTB, Turizm İstatistikleri Bülteni 1983 

Prof. Dr. Hasan Olalı, Turizm Dersleri, İzmir,1983,s.36. 

DPT,Beşinci BYKP, s.121. 

Gelen yabancı ziyaretçiler içinde turistlerin en fazla 

olduğu dönemler; Birinci BYKP'ı ve Dördüncü BYKP'ıdır. Bunları 

daha sonra 1978 ara yılı izlemektedir. Gelen, toplam 21.9 milyon 

ya~ancı ziyaretçinin % 62.9'u olan 13.8 milyon kişisi turis

tir, yani turizm amacıyla gelip de en az bir geceleme yapan 

kişilerdir. Geri kalanın önemli bir miktarını ise günübirlik

çiler oluşturmaktadır. 
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Tablo 116 

Dünya Turizm Hareketleri ve Türkiye'n~n Payı (1963-1982) 

DÜNYADA ZİNCİR- TÜRK!YJ&'YE ZİNCİR-

TURİZME LEME· ' . GELEN LEME : i'İlRKİYE 'NİN 
YILLAR KATILANLAR İNDEKS TURİS'.L•LER İNDEKS PA.YI'~~ 

1963 93.756.000 ıoo.o 155.000 100.0 O.J.6 

1964 105.745.000 115.6 168.054 2os.4 0.16 

1965 113.880.000 121.4 300.790 194.0 0.26 

1966 129.300.000 137.9 382.000 246.4 0.29 

19~ 7 137.922.000 147.1 345.677 222.9 0.25 

1968 141.648.000 151.1 374.929 241.8 0.26 

1969 154.000.000 146.2 424.037 273.5 0.27 

1970 168.000.000 179.2 434.315 280.l 0.26 

1971 181.500.000 193.7 479.104 309.1 0.26 

1972 198.000.000 211.3 540.861 348.9 0.27 

1973 215.000.000 :!29.4 776.014 500.6 0.36 

1974 209.200.000 223.2 662.193 427.2 0.31 

1975 213.000.000 227.3 756.235 ~487.2 0.35 

1976 219.000.000 233.7 980.000 632.2 0.44 

1977 225.000.000 240.1 960.000 619.3 0.42 

1978 266.000.000 283.9 960.000 619.3 0.36 

1979 270.000.000 288.1 900.000 580.6 0.33 

1980 2s5.ooo.ooo 304.1 900.000 580.6 0.31 

1981 293.000.000 312.7 998.000 643.8 0.34 

1982 3oa.ooo.ooo 328.7 1.200.000 774.2 0.39 

Kaynak: UIOOT Organization Mondiale du Tourisme 

DPT'nin çeşitli yayınlarından yararlanılarak düzenlen-

miştir. 
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Dünya turizm hareketlerinde 1974 yılı hari.ç, diğer yıllar 

boyunca, sürekli bir artış olmuştur. TUrkiye'de turizme ka

tılan yabancı turistlerin sayısı ise dalgalı olarak gelişmek

tedir. Buna bağlı olarak Türkiye'nin payı da yıllara göre de

ğişiklik göstermiştir. 1976'da % 0.44 iken, 1982'de % 0.39'a 

inmiştir. 1963 yılında ise bu pay '{o 0.16 idi. Bu durumd.a Tür

kiye' deki turizm hareketleri dünya ortalamasından daha hızlı 

bir artış göstermektedir. Nitekim dünyada turizms katılanla

rın zincirleme indeksi '{o 328.7 olurken, Türkiye'de % 774.2 

olmuştur. 

Türkiye açısından,yurtdışına çıkan vatandaşların da 

sayısı önemlidir. Planlı dönem boyunca vatandaşlarımızın yurt

dışına çıltış hareketlerini Tablo H7 .. 'de izlemek mümki.indür. 
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Tablo 117 

Planlı Dönem Boyunca Yurt Jjışına Çıkan Vatandaşlar 

YILLAR YURT DIŞINA ÇIKAN VATANDAŞLAR ZİNCİRL1'iMrJ İNDEKS 

1963 41.833 100 

1964 113.038 270.3 

1965 186.520 446.1 

1966 155.293 371.2 

1967 130.140 311.2 

1968 186.449 445.9 

1969 270.417 646.8 

1970 515.992 1234.4 

1971 559.786 1338.9 

1972 802.635 ı~·o.o 

1973 ı.oos.ooo 2404.3 

1974 1.186.000 2837.3 

1975 1.397.000 3342.1 

1976 ı.472.000 3521.5 

1977 1.545.800 3698.0 

1978 1.498.000 3583.7 

1979 ı.5;4.s72 3675.7 

1980 1.794.808 4293.7 

1981 1.783.891 4267.4 

1982 1.899.377 4543.7 

1983 1.998.162 4780.1 

1984 2.074.180 4958.2 

1985 2.100.000 5019.9 

Kaynak: KTB, Turizm İstatistikleri BUlteni 1983, 
DUnya Gazetesi "Turizm Eki", 6 Mayıs 1985 
Dünyi.i Almanak 86 , İstanbul, 1986, s.245. 
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Tablo 118 

Planlı Dönemde Ti.irkiye'nin Dış Turizm Dengesi 

YILLAR GELEN YABANCILAR GİDEN VATANDAŞLAR DENGE -· 
1963 198.841 41.833 157.008 

1964 229.347 113.038 116.309 

1965 361.758 186.520 175.238 

1966 440.534 155.293 285.241 

1967 574.000 130.140 443.860 

1968 602.996 186.449 416.547 

1069 694.229 270.417 423.812 

1970 724.784 515.992 208.792 

1971 926.019 559.786 366.233 

1972 1.034.995 802.635 232.360 

1973 1.341.527 1.005.000 336.527 

1974 1.110.298 1.186.000 75.702 

1975 1.540.904 1.397.000 143.904 

1976 1.675.846 1.472.000 203.846 

1977 1.661.416 1.545.800 115.616 

1978 1.644.177 1.498.000 146 .177. 

1979 1.523.658 1.534.872 ıı.214 

1980 1.288.060 1.794.808 - 506.748 

1981 1.405.311 1.783.891 - 378.580 

1982 1.391.717 1.899.377 - 507.660 

1983 1.625.099 1.998.162 378.063 

1984 2.117.099 2.074.180 42.919 

1985 2.500.000 2.100.000 400.000 

Kaynak: KTB,rurızm İstatistikleri Bülteni 1983 
DPT,Ikinci BYKP Turizm Sektörü Raporu,Aiık. 1968, s.29. 
Prof .Dr.Erol Zeytinoğlu,Türkiye Ekonomisi,fst.,1976,s.656 
Prof .Dr.Hasan Olalı,Turizm Dersleri,İzmir,1983, s.66. 
Dlinya Gazetesi "Turizm Eki",6 Mayıs 1985 
Dünya Almanak 86, İstanbul, 1986, s.245. 
~··•kiye T'.;' ··o ve TBB,İktisadt Rapor 1985, s.1'53. 
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1967 yılından sonra, Türkiye'nin dış turizm dengesi gelen 

yabancı ziyaretçiler lehine bozulma eğilimi göstermeye başla

mış. Nihayet 1974 yılında negatif olmuştur. 1975-1978 döne

minde eelen yabancı sayısı giden vatandaş sayısından fazla 

olmuştur. Ancak, 1976 yılından sonra gelen yabancı ziyaretçi 

sayılarında eiderek bir azalma başlamıştır. Bu yüzden, Tür

kiye 'nin dış turizm dengesi 1979 yılından başlayarak 1983 yılı

na kadar (1983'te dahil) sürekli açık vermiştir. 1984 ve 1985 

yıllarında gelin yabancı ziyaretçi sayısındaki artışlar, gi

den vatandaşlardan daha fazla olunca, bu kez de dış turizm faz

la vermiştir. 
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3.4. GERÇEKLEŞEN TURİZM GELİR VE GİDERLERİ 

34.1. Turizm Gelirleri 

Türkiye'nin turizm gelirleri planlı dönem ön

cesi ve planlı dönem olmak üzere iki bölümde· incelemek müm

kündür. Planlı dönem öncesinde turizm gelirlerindeki gelişmeler 

Tablo 116'da gösterilmektedir. 

Tablo ll9 

Planlı Dönem Öncesinde TUrkiye'nin Turizm Gelirleri 

(IMF Anlayışına Göre, Milyon $) 

YILLAR TURİZM GELİRİ YILLIK ARTIŞ İNDEKS 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

19'55 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

2.2 

5.5 

2.6 

2.9 

2.6 

2.5 

2.8 

2.6 

2.6 

5.4 

6.0 

'7. 1 

8.3 

150.0 

51.7 

11.5 

- 10.3 

3.8 

ıo.7 

7.1 

107.6 

11.ı 

18.3 

16.9 

ıoo.o 

250.0 

118.ı 

111.5 

lıa.ı 

113.6. 

127.2 

118.l 

11a.ı 

245.4 

272.7 

322.7 

~77.2 

Kaynak: Türkiye İş Bankası, Turizm Hakkında Rapor, Ankara, 1965, 

s.22. 
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Turizm gelirlerinde 1951 yılında büyük bir artış olmuş, ne 

var ki, daha sonra 1959 yılına kadar yeniden bir düşüş olmuş, 

nihayet 1958'de 2.6 milyon dolardan, yeniden hızla yükselerek, 

5.4 milyon dolara çıkmış. Ancak, bu rakam 19551 yılından düşük

tür. Daha sonraki yıllarda 1962'ye kadar bu gelir artışı sü;rmilş. 

Tablo 120 
Planlı Dönemde Turizm ve Dış Seyahat Gelirleri (IMF, Milyon $) 

PLAN GERÇEKLEŞEN YILLIK GERÇEKLEŞME 
HEDEFİ GELİR !,g1.fŞ(%l İNDEKS ORANI (%) YILLAR 

1963 13.0 ?.? 100 59.2 
1964 ıs.;.o 

1965 25.0 
1966 35.0 
1967 48.0 
BBYKP Top. 139.0 
1968 45.0 
1969 55.0 
1970 77.0 
1971 110.0 
1972 135.0 
İiYKP Top. 422.0 
1973 90.0 
1974 '.108.0 
1975 129.6 
1976 155.5 
1977 186.6 
ÜBYKP Top. 669. 7 
1978 248.4 
1979 315.8 
1980 369.2 
1981 454~8 

1982 586.7 
1983 691.6 

8.3 
13.8 
12.1 
13.2 
55.1 
24.1 
36.6 
51.6 
~6?,9 

103.:7 
.27(}. 9· 
;17l.5 
J.93.7 
?OQ.9 
l80.5., 
204.9 
951.5 
.259. 4· 
280.7 

;?2q .. 7 
'aı.:; 
370.3 

. 411.1 
DBYKP Top.2418.l 1770.l: 

7.8 
66.3 

_12.3 
9.1 

82.6 

51.9 
40,0 
21.9 
64.9 

65.4 
12.9 
3.7 

_10.2 
13.5 

12.4 
21.8 

16.4 
16.? 

- 2.9 
ı1.o 

108 
109 
157 
171 

313 
475 
670 
817 

1346 

2227 
2415 
2609 

2344 
2661 

2992 
3645 
4243 
4952 
4809 
5338 

1984 452.4 548.Q 33.3 7116 
1905 510.0 ıooo.o s2.4 12987 
Kaynak: KTB, Turizm İstatistikleri Bülteni 1983 

Dtinya Gazetesi "Turizm Eki", 6 Mayıs 1985 
DUnya Alman:~>- 86, İstanbul, 1986, s.245. 

46.1 
55.2 
34.6 
27.5 
39.6 
53.6 
66.5 
67.0 
57.2 
76.8 
66.1 

190',,6 

179.4 
155.0 
116.1 
109.8 
142.l 
92.8 
88.9 
85.5 
83.8 
63.1 

59.4 
73.2 

121.1 
196.0 



305 

Birinci BYKP'ında turizm gelirleri, 1966 yılı istisna, di

ğer bütün yıllarda artmıştır. Bu dönemde toplam 139.0 milyon 

dolar gelir hedeflenmiş, ancak, bunun% 36.6 1 sı olan 55.1 mil

yon dolar gerçekleşmiştir. 

İkinci BYKP'ı döneminde turizm gelirleri yıldan yıla sü

rekli artmış, 422.0 milyon dolar olan plan hedefi aşılamamış, 

gerçekleşme oranı % 66.I olup, gerçekleşen gelir miktarı 278.9 

milyon dolar olmuştur. 

Vçüncü BYKP'ı döneminde , 1976 yılı dışında bütün yıllar 

gelirler siirekli artmıştır. Sonuçta 669.7 milyon dolar olan 

plan hedefi aşılarak 951.5 milyon dolar gelir sağlanmıştır. 

Gerçekleşme oranı ise % 142.l'dir. 

DördiJ.ncti BYKP'ı döneminde turizm gelirleri, 1982 yılı is

tisna, sürekli artmıştır. Ancak, 2.418.1 milyon plan hedefi 

aşılamayıp, gerçekleşme oranı % 73.2 olmuştur. Bu dönemde el

de edilen toplam turizm gelirleri ise 1.770.1 milyon dolardır. 

1984 ve 1985 yıllarında hedefler aşılmış olup, bu yıllar

da elde edileryeelirler, sırasıyla, 548.0 ve ı.ooo.o milyon 

dolardır. 

Tablo 11:1 'de seçilmiş yıllara göre Türkiye 'nin dış seya

hat ve turizm gelirleri verilmektedir. Bu tablo Türkiye'nin 

turizm gelirlerindeki gelişme düzeyini daha net olarak ortaya 

koymaktadır. 
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Tablo 121 

Seçilmiş Yıllara Göre Türkiye'nin Dış Seyahat ve Turizm gelirleri 

(IMF, Milyon Dolar) 

YILLAR 

1950 

1955 

1960 

1965 

GELİR 

2.2 

2.5 

6.0 

13.8 

YILLAR G EJJİR 

1970 51.6 

1975 200.9 

1980 326.7 

1985 ı.ooo.o 

Kaynak: Tablo 116 ve 117'den yararlanılarak düzenlenmiştir. 

Dünya turizm gelirleri içinde TUrkiye'nin payı, bize TUr

kiye'nin bu olaydan ne derecede yararlandığını gösterir bir 

rehber olacaktır. Tablo 120 bu konuda gerekli bilgileri gös-

termektedir. 

1 

Tablo J22'den de görüldilğü gibi, Türkiye'nin Dünya turizm 
I 

gelirleri içindeki payı °/o l'e hiç ulaşamamıştır. 1974 yılında 

% 0.70 ile en yüksek paya sahip olmuştur. Daha sonra bu pay 

giderek azalmış ve sonuçta 1982 yılında °/o o.28'e düşmüıtür. 

Bu durum. Ti.irkiye'nin ülkelerarası turizm hareketlerinden 

iyi bir şekilde yararl.anamadığını göstermektedir. 
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Tablo 122 

1950-1985 Döneminde Dış Seyahat ve Turizm Gelirleri (Milyon $) 

YILLAR GELİRLER YILLAR GELİRLER 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

2.2 

5.5 

2.6 

2.9 

2.6 

2.5 

2.s 
2.6 

2.6 

6.o 

7.1 

8.3 

7.7 

8.3 

13.8 

12.1 

13.2 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

24.1 

36.6 

51.6 

62.9 

103.7 

171.5 

193.7 

200.9 

180.5 

204.9 

230.4 

280.7 

326.7 

381.3 

370.; 

411.1 

548.0 

ı.ooo.o· 

Kaynak: Türkiye İş Bankası, Turizm Hakkında Rapor, Ankara, 1965, 

s.22. 

KTB, Turizm İstatistikleri Bülteni 1983 

Düny~ Gazetesi "Turizm Eki", 6 Mayıs 1985 

Di.inye Almanak 86, İstanbul, 1986, s. 245. 
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Tablo · ıa; 

Dünya Turizm Gelirleri ve Türkiye'nin Payı (Milyon $) 

YILJJAR DÜNYA TURİZM GELİRİ 

1963 10.834.0 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

10.595.0 

11.692.2 

13.121.5 

14.130.0 

14.014.0 

15.500.0 

17.;4.00.0 

21.e30.o 

23.069.0 

26.370.0 

?.7.677.0 

.31. 900 .o 
40.000.0 

42.000.0 

'65 .ooo.o 

79.000.0 

ı .. 92 oo.o 
Jlo.ooo.o 
132.000.0 

TÜRKİYE'NİN TURİZM GELİRİ PAY(%) 

1.1 0.01 

8.3 

13.8 

12.1 

13.2 

24.1 

36.6 

51.6 

62.9 

103.7 

171.5 

193.7 

200.9 

180.5 

204.9 

230.4 

380.7 

'.526.7 

381.J 

370.3 

0.01 

o.ıı 

0.09 

0.09 

0.17 

-'0.23 

0.29 

0.29 

0.44 

o.65 

0.10 

o.63 

0.45 

0.48 

0.35 

0.35 

0.35 

0.34 

0.28 

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Olalı, Turizm JJersleri, İzmir,1983,s.37. 

KTB, Turizm İstatistikl~ri 1983'ten yararlanılarak dü

zenlenmiştir. 
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34.2. Turizm Giderleri 

Turizm giderlerini, planlı dönem öncesi ve planlı dö

nem olmak üzere iki bölümde incmyebiliriz. Planlı dönem öncesin

de Türkiye'nin dış seyahat ve turizm giderleri aşağıdaki tab

loda gösterilmektedir. 

Tablo 124 

Planlı Dönem Öncesinde Dış Seyahat ve Turizm Giderleri 

TURİZM GİDERLERİ 

YILLAR (MİLYON 

1950 8.2 

1951 5.8 

1952 ıo.ı 

1953 12.2 

1954 13.1 

1955 9.7 

1956 ıı.o 

1957 11.7 

1958 10.4 

1959 11.3 

1960 8.4 

1961 12.3 

1962 ıs.o 

$) YILLIK DEGİŞME(%) 

- 47.5 

74.1 

20.8 

7.3 

- 25.9 

13.4 

6.3 

- 11.1 

7.9 

- 25.6 

46.9 

46.3 

İNDEKS 

100 

70 

123 

148 

159 

118 

134 

142 

126 

137 

102 

150 

219 

Kaynak: Türkiye İş Bankası, Turizm Hakkında Rapor, Ankara, 

1965, s.22. 

Planlı dönem öncesinde Türkiye'nin dış seyahat ve turizm gi

derleri önemli miktarda artmıştır denilemez. 1950 yılında 8.2 

milyon dolar olan giderler 1962 yılında ıs.o milyon dolara yük

selmiştir. 
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Tablo 125-
Planlı Dönemde Turizm ve Dış Seyahat Giderleri (Milyon $) 

PLAN 
YILLAR 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
BBYKP 
Top. 

1968 
1969 
1970 
1972 
1972 
İEYKP 

Top. 
1973 

1974 
1975 
1976 
1977 
ÜBYKP 
Töp. 

121.§. 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
DBYKP 
Top. 
1984 
1985 

HEDEl~'İ 

20.0 

21.0 

23.0 

25.0 
28.0 

117.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
65.0 

275.0 
62.2 
70.2 

79.3 
89.6 

101.6 

402.9 
183.l 
188.6 
196.5 
204.8 
214.0 
223.6 

1.027.5 
142.0 

166.3 

Q_ERÇl~KLBŞME 

20.5 

21.8 

24.3 
26.3 
26.8 

119.7 
33.4 
42.2 
47.7 
42.2 

59.3 

224.8 
93.0 

151.8 
155.0 
207.9 
268.5 

876.2 
102.5 

90.1 
114.7 
103.3 
108.9 

127.3 

549.3 
277.0 
400.0 

İNDEKS GERÇEKLEŞME ORANI(%) 
100 102.5 

106 103.8 

118 105.7 

128 

130 

163 

205 
232 
205 
289 

453 
740 
756 

1014 
1309 

500 
439 
559 
504 
531 
621 

1351 
1951 

105.2 

95.7 

102.3 
74.2 
84.4 
86.7 

70.3 
91.2 

81.7 

149.5 
216.2 
195.5 
232.0 
264.0 

217.5 

55.9 
50.4 

58.4 
50.4 
50.9 
56.9 

53.5 
195.0 
240.5 

Kaynak: KTB, Turizm İstatistikleri Billteni 1983 
DUnya Gazetesi "Turizm Eki", 6 Mayıs 1985 
Dlinya Almanak 86, İstanbul, 1986, s.245. 
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Birinci BYKP'ı döneminde, plan hedefi olarak toplam l~J.O 
\ 

\ 

milyon dolar turizm gideri öngörülmüş, ancak bunun % 102.3'ü1Jü 

karşılayan miktar olarak toplam 119.7 milyon dolar gider ger1 

J 
çeklenmiştir. Böylece plan hedetinin aşıldığı anlaşılmak_~adır. 

İkinci BYKP'ı döneminde öngörülen plan hedefi toplam 

275.0 milyon dolar, gerçekleşme ise 224.8 milyon dolardır. Ger

çekleşme oranı % 81.7 dir. 

Üçüncü BYKP'ı döneminde turizm ve dış seyahat giderleri 

4o2.9 milyon dolar, gerçekleşme ise 876.2 milyon dolardır. 

Gerçekleşme oranı % 21?.5'tir. 

Dördüncü BYKP'ı döneminde 1.027.5 milyon dolarlık hede

fin % 53.5'ini · oluşturan 549.3 milyon dolarlık bir gider 

gerçekleşmiştir. 
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Tablo . 126 

Türkiye'nin Dış Seyahat ve Turizm Giderleri (Milyon TL.) 

YILLAR GİDERLER YILLAR GİDERLER 

1950 8.2 1968 33.4 

1951 5.8 1969 42.2 

1952 10.1 1970 47.7 

1953 12.2 1971 42.2 

1954 13.1 1972 59.3 

1955 9.7 1973 93.0 

1956 lı.o 1974 151.8 

1957 11.7 1975 155.0 

1958 10.4 1976 207.9 

1959 11.3 1977 268.5 

1960 8.4 1978 102.5 

1961 12.3 1979 90.ı 

1962 ıs.o 1980 114.7 

1963 20.5 1981 103.3 

1964 21.8 1982 108.9 

1965 24.3 1983 127.3 

1966 26.3 1984 277.0 

1967 26.8 1985 400.0 

Kaynak: Türkiye İş Bankası, Turizm Hakkında Rapor, Ankara, 1965, 

s.22. 

KTB, Turizm İstatistikleri Bülteni 1983 

Dünya Gazetesi "Turizm Eki", 6 Mayıs 1985 

Dünya Almanak 86, İstanbul, 1986, s.245. 
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Tablo 127 

1950-1985 Döneminde Türkiyenin Turizm ve Dış Seyahat 

Gelir - Gider Dengesi (Milyon $) 

YILIJAR GEJ;İR GİDER DENGE YILLAR . GELİR GİDER DENGE 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

2.2 s.2 - 6.o 1968 24.1 33.4 -· 9.3 

_,·5.6 5.5 5.8 - 0.3 1969 36~6 42.2 

2.6 lo.ı - 7.5 1970 51.6 47.7 

2.9 

2.6 

2.5 

2.8 

2.6 

2.6 

5.4 

6.o 
7.1 

8.3 

7.7 

8.3 

13.8 

12~1 

13.2 

12.2 - 9.3 

13.1 -10.5 

9.7 - 7.2 

ıı.o - 8.2 

11.7 - 9.1 

10.4 -7.8 

11.3 - 5.9 

8.4 - 2.4 

12.3 - 5.2 

ıs.o - 9.7 

20.5 -12.8 

21.8 -13.5 

24.3 -10.5 

26.3 -14.2 

26.8 -13.6 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

62.9 

103.7 

171.5 

193.7 

200.9 

180.5 

204.9 

230.4 

280.7 

326.7 

381.3 

370.3 

411.1 

548.0 

ı.ooo.o 

42.2 

59.3 

93.0 

151.8 

155.0 

20.7 

44.4 

78.5 

41.9 

45.9 

207.5 -27.0 

268.5 -63.6 

102.5 -127.9 

95.1 185.6 

114.7 212.0 

103.3 278.0 

108.9 261.4 

127.3 283.H 

270.0 278.0 

400.0 600.0 

Kaynak: Türkiye !ş Bankası, Turizm Hakkında Rapor, Ankara, 1965, 

s.22 • 

. KTB, Turizm İstatistikleri BUlteni 1983 

Dünya Gazetisi "Turizm Eki", 6 Mayıs 1986 

Dünya Almanak 86, İstanbul, 1986, s.245. 
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Daha önce, "Turizm ve İthalat" adlı bölümde, turiste sa

tılan her ürünün % 7 ithal malı içerdiğini belirtmiştik. Bu du

rumda, turizm gelirlerinden bu kaçakları düşerek net turizm ge

lirini bulmak mümkündür. TablofJ-2s:· 'de 1950-1985 döneminde Tür

kiye 'nin net döviz gelirleri .. gösterilmektedir • 

. 

Tablo 128 
1950 - 1985 Döneminde Türkiye'nin Net Dış Seyahat ve Turizm 

Gelirleri ( Milyon Dolar) 
ı·t"'· 

XITıLAR rrırmtzn GETı!Rt KACAKI,AR C2f7) NET TUR . GEI,tB t 

1950 2.2 0.15 2.05 

1951 5.5 0.38 5.12 

1952 2.6 o.ıs 2.42 

1953 2.9 0.20 2.70 

1954 2.6 o.ıs 2.42 

1955 2.5 0.17 2.33 

1956 2.8 o.ı9 2.61 

1957 2.6 o.ıs 2.42 

1958 2.6 o.ıs 2.42 

1959 5.4 0.37 5 .0'3 

1960 6.0 0.42 5.58 

1961 7.1 0.49 6.61 

1962 8.3 0.58 7.72 

1963 7.7 0.53 7.ı4 

1964 8.3 o.sa 7.72 

1965 13.8 0.96 12.84 

1966 12.l 0.84 11.26 

1967 13.2 o. 92· 11.28 
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1968 24.1 1~68 ~2.42 

1969 36.6 2.56 34.04 

1970 51.6 3.61 47.99 

1971 62.9 4.40 58.50 

1972 103.7 7.25 96.45 

1973 171.5 12.00 159.50 

1974 193.7 13.55 180.15 

1975 200.9 14.06 186.84 

1976 180.5 12.63 167.87 

1977 204.9 14.34 190.56 

1978 230.4 16.12 214.28 

1979 280.7 19.65 261.05 

1980 326.7 22.85 303.85 

1981 381.3 26.70 354.60 

1982 370.3 25.92 344.38 

1983 411.1 28.77 382.33 

1984 548.0 38.36 509.64 

1985 ı.ooo.o 10.00 930.00 

Kaynak: Türkiye İş Bankası, Turizm Hakkında Rapor,Aiıkara, 1965, 
s.22o 
KTB, Turizm İstatistikleri Bülteni 1983'ten yararlanı-
larak düzenlenmiştir 

I-950-1985 döneminde bürüt dış seyahat ve turizm gelirleri 
- .. 

toplamı 4. 393. 8 milyon dolar olup, bunun % 7' si. ·: olan 307. 5 

milyon dolar ithal yolu ile döviz kaçağı olmaktadır. Bu durumda 

net diş ·seyahat ve turizm gelirleri toplamı 3.886.3 milyon 

dolar olmaktadır. 1950-1985 döneminde ülke vatandaşlarının 

dış pasif turizm giderleri 2.691.7 milyon dolar olduğuna göre, 

Türkiye 1950-1985 döneminde 1.194.6 milyon dolarlık döviz kazancı 

sağlamıştır. 
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3.5. İÇ TURİZM 

Ne planlı dönem öncesinde ne de planlı dönem sonra

sında iç turizm hareketlerine ilişkin düzenli istatistiki ve

riler toplanmıştır. İkinci BYKP'ı için hazırlanan •Turizm 

Sektörü Raporu"nda şöyle deniliyor: ''Yurdumuzda iç turizm ha

reketlerini kapsıyan istatistikler mevcut olmadığı için ancak 

bazı kabullere dayanılarak yapılan tahminlerden iç turizmin 

bugUnkli durumunu ortaya çıkarmak durumnudayız ( ••• ) Yurdumuza 

her yıl yaklaşık olarak 3 milyon kişi turizm veya diğer amaç

la~la seyahat etmektedir. Bunlardan 1 milyon kadarı (Bilhassa 

turizm amacı ile iş ve tedavi sebepleri) yer değiştirmektedir"(l). 

Aradan geçen uzun stireye rağmen bu konuda henüz gerekli ça

lışmalara başlanmamıştır. Dördüncü BYKP'ında .da h~la'. "••• tu

rizm istatistikleri geliştirilecek •••" denmektedir (2). 

Tablo t~9'daki veriler ise varsayımlara dayanılarak he

saplanmıştır. Bu rakamların kesin doğruyu gösterdiğini söylemek 

mümkün değildir. Ancak, · iç turizm hakkında bilgi sahibi ol

mak için de bu verilirden yararlanmak pek de sakıncalı ol-

mayacaktır. 

1) DPT, İkinci BYKP "Turizm Sektörü Raporu", Op.Cit., s.33. 
2) DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1979, s.433. 
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Tablo 12-9 

Seçilmiş Yıllara Göre Türkiye'nin İç Turizm Hareketleri ve 

Gelirleri 

YILLA.R İC TUR.İST SAYISI İÇ TURİSTLERİN HARCAMALARI ~TL) 
1950 350.000 24.000.000 
1960 1.500.000 300.000.000 
1963 2.000.000 450.000.000 
1965 2.100.000 soo.000.000 
1967 2.200.000 ı.000.000.000 

1968 2.400.000 2.100.000.000 
1970 2.100.000 3.100.000.000 
1972 3.300 .. 000 4.200.000.000 
1975 4.500.000 5.000.000.000 
1976 5.000.000 6.000.000.000 
1977 6.000.000 l0.000.000.000 
1978 1.000.000 15.000.000.000 
1979 7.000.000 25.000.000.000 
1980 6.000.000 30.000.000.000 
1981 (.000.000 50.000.000.000 
1982 1.000.000 60.000.000.000 

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Olalı, Turizm Politikası ve Planlaması, 

İzmir, 1982., s.8. 

Prof. Dr. Hasan Oıaıı, Turizm .versleri, İzmir, 1983, s.68~ 

Turizm gelene ,. ğ!.nin Türkiye' de de yerleştiği gözlenmektedir. 

1980 yılında turizme katılanlar Ulke nUfusunun,: '.1/8' in'i oluştur

maktadır. İç turizm harcamalarındaki gelişmeler de küçümsene

meyecek bir oranda yükselmiştir. Bu durum, turistik çekim gücü 

yüksek olan geri kalmış bölgelere parasal akım yaratarak, bu 

bölgeler için yeni gelir imkanları yaratacak, bölgenin ekono

misinde canlanmaya yol açacaktır. 
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3.6. GENEL DEGERLENDİRME 

Türkiye, kırk yıla yaklaşan b.ir turizm politikası ve 

23 yıllık planlı turistik kalkınma ttuygulamasından, kazanılan 

büyük deneyim~erden sonra, bu~ün de turizm konusunda sistem, 

model, ilke, önlem arayışı ve bazı bekleyişler içinde bulunmak

tadır" (1). Halbuki "Türkiye konunun öneminin zamanında kavra

mıştır. Ancak takip edilecek kesin politikalar tesbit edileme

diği için bu uzak görüşlülükten faydalanmak mümkün olmamıştır"(2). 
1 

Türkiye nin turizmde ulaştığı nokta "dünya turizmindeki büyük 

gelişmelerin sadece sınırlı dışsal ekonomiler şeklinde Türkiye' 

ye yansıyabilen kısmı"nın bir sonucudur,3). Türkiye 1nin turizm 

politikasının en önemli kısmı, gelişen ülkelerarası turizm ha

reketlerinden daha ;f,azla pay alarak ödemeler dengesi açığının 

kapatılmasıdır. Ancak, bu hedefin gerçekleştirilmesi için de 

hiçbir şey yapılmamıştır. Gerek planlı dönem öncesi gerekse 

planlı dönem boyunca turizm politikasının ana hedef ve ilkeleri 

birbirlerinden pek de farklı olmamıştır. Bir az gelişmiş ülke 

olarak yeterli sermaye birikimine sahip olmayışı yüzünden, Tür

kiye gerekli yatırımları gerçekleştirememiştir. Bırakın turizm 

sektörü yatırımlarını. diğer alanlarda bile yatırımlar gerçek

leştirilememıştir. Turizm ile ilgili yapılan tüm çabalara ba

kıldığı zaman "Türkiye bir taraftan da sanayileşme yolundaki 

tercihine sekte v-arecek bir kaynak transferi yoluna gitmemek 

arasında uzunca bir 'kararsız dönem' geçirmiştir" (4). 
O 't.~..' ı• 1) Prof •· Dr. Hasan lalı, "Turizmin Değerlendirilmesi ve Gelişt:in~~ 

(2. Türkiye İktisat Kongresi, "İç Ticaret ve Hizmetler" Ko
misyonu Teblif';l_eri), C.7 •• İzmir, a;...7 Kasım 1981, s.198. 

2) Doç. Dr. Miinir Kutluata, "Turizm Politikamız Ne olmalıdır," 
(2. Türkiye İktisat Kongresi ••••)ı Op. Cit., s.256. 

3) Ibid. 
4) Ibid.,257. 
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Tablo l)ô 1 da 1950 yılında Türkiye ve Yunanistan""ın çektiği 

turist sayısı ve daha sonraki yıllarda meydana gelen gelişmeleri 

göstermektedir. Eu tablodan çıkan sonuç, yukarıda söylenilen-

leri tamamlar niteliktedir. 

Tablo ·-130 

Türkiye ve Yunanistan'daki Turist Sayısı Gelişmeleri 

YILLAR TÜRKİYR İNDEKS YUNANİSTAN İNDEKS 

1950 28.625 100 33.332 100 

1951 31.377 109 40.119 120 

1952 38.837 135 54;319 164 

1953 70.055 244 75.921 228 

1954 71.331 249 157.618 473 

1955 79.369 277 195.853 588 

1956 99.414 347 206.015 618 

1957 100.803 352 249.535 748 

1958 114.744 400 254.250 763 

1959 126.610 442 301.830 905 

1960 94.077 328 343.913 1032 

1961 129.104 451 440.243 1321 

1962 172.867 604 541.470 1624 

Kaynak: Türkiye Ekonomi: Kurumu, Türkiye Turizm Politikası 

Semineri, Ankara, 1964, s.43. 

Ti.irkiye 'nin turizmden istediği şekilde yararlanamamasının 

en önemli nedeni turistik yatırımları gerçekleştirememesidir. 

Kuşkusuz tek etken bu değil, ancak en önemlilerinden birisi. 

Turizm endUstrisinin kredi ihtiyacını karşılamak Uzere 50 mil

yon liralık bir fon tesisi kurulmak istenir, ancak 11 1953'ten 

beri (1963'e kadar Y.A~) bu fona devletçe yatırılan sermaye 
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ancak on milyon Türk lirasını bulmuştur" (1). 

1953 yılında turistlere tavsiye edilecek özellikte bulunan 

otel sayısı 107 olup, bunlar toplam 3448 oda ile 6219 yatak 

kapasitesine sahiptirler (2). 1961 yılında otel sayısı 258 

olup, toplam 8.889 oda ile 15.685 yakağa sahiptirler (3). 

Yaklaşık on yıllık bir dönemde ancak 9466 yatak kapasitesi ya

ratılabilmiştir. Daha sonra 1963 yılından 1971 yılına kadar 

turistik tesislerdeki gelişme takip edilememiş, bunun yerine 

1971 yılı için bir envanterin hazırlanması ile yetinilmiştir~ 

Bu envantere göre otel, motel, tatil köyü v.b; belgeli tesis

lerin toplam yatak kapasitesi 33.955'dir (4) 1979 yılında ise 

belgeli yatak sayısı 53.956 olmuştur (5). 1984 yılı sonunda 

bu sayı 68.266 olmuştur (6). 

İkinci BYKP'ı döneminde başlatılan fiziksel planlama ça

lışmaları yaklaşık yirmi yıldır henüz tamamlanamamıştır. Bu

nun yanısıra, hAl~, turistik faaliyetlere ilişkin sağlıklı ve~ 

rileri toplayacak b.ir istatistik şubusi yoktur. Bu durum ül

kenin turizm faaliyetlerinde belirsizliklere yol açmaktadır. 

Bunlardan başka, Türkiye,neyi kime satacağını, bu satışı 

nasıl ve kaça gerçekleştireceğini tesbit etmiş değildir. Tür

kiye öncelikle turist ürününü belirlemeli, sonra bu ürünü ta

lep eden pazar kesimine hitap etmelidir. Yani, önce bir hedef 

pazarın olması gerekiyor. Daha sonra bu ürünün fiyatının. ' 
1) c. Tevfik ~arasapar, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 

Belleteni Içinde, Sayı: 254, Mart 1963, s.9. 
2~~ı Basın-Yayın Genel Müdürlüğü, Op. Cit., s.23. 

Dr.Hasan 01a1ı, Turizm Teorisi ve Politikası,İzmir, 1963 
Tiirkiye Sınat Kalkınma.Bankası, Op. Cit, s.75. 
Türkiye TSDTO ve TBB, Iktisad! Rapor 1980, s.282. 
T.C. Turizm Bankası, 1984 Yı.lı Faaliyet Raporu, s.27. 
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ya da fiyatlarının hem birbirleriyle tutarlı hem de diğer 

karşısında avantajlı olacak şekilde tesbiti sağlanmalıdır. 

Dış tanıtım yöntemlerimizin doğrudan doğruya hedef seçilen 

turist gruplarına yöneltilmesini sağlayarak azami verim sağ

lanmalıdır (l). Öteyandan, Türkiye'nin turist gönderen ülkele

re uzaklığı yüzünden, havayolu ulaşımı etkin bir şekilde kul

lanılmalıdır. Türkiye'nin turizmde çözümleyeceği en önemli so-

runlarından birisi de ulaşım sorunudur. 

Tnrizm olayından yararlanabilmek için, bu çaba içinde 

olan i.ilkenin sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik durumunun da 

T buna uygun olması gerekmektedir. Oysa, ürkiye için bu yönde 

bir değerlen(1irme yapıldığı zaman, bu koşulların başlangıçta 

pek uygun olmadığı görülür. Ancak, içinde bulunduğumuz bu yıl

larda r:;erek sosyo-ekonomik durum gerekse sosyo-psikolojik du

rum biraz da olsa turizm için uygun olmaya başlamıştır. Bu 

yüzden önceki çalışmalar ve çabalar bir "erken doğum" zorla

masından başka bir şey değildir. 
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S O N U Ç 

Türkiye, diğer az gelişmiş Ulkeler gigi, esas i

tibariyle bir tarım ülkesi olduğundan sanayileşmek is

te~indedir .. Yıllardır, tiim çabalara rağmen, hala bir 

tarım ülkesi olma özelliğinden kurtulamamıştır .. Bu, 

sermaye stokunun sınırlı olması, modern anlamda mü

teşşebislere sahip olmamasından kaynaklanıyor. Kuş

kusz tek faktör bunlar değil, ama en önemlileri bun

lar. Öteyanı.!an sanayinin hammadde, ara malı, yatırım 

malları gibi ihtiyaçları yüzünden artan ithalat gider

leri ihrRcat gelirleri tarafından karşılanamamaktadır. 

Bu durum, ödemeler denr,esinde açıklara 701 açmaktadır. 

Ödemeler dengesi açıklarını kapatmak için dış kaynak

lara başvurulmuş, bu yüzden giderek artan bir borç yi..i

kü altına girilmiştir. 

TUrkiye geniş bir coğrafi alana sahip olmasına 

rağmen, Ulke dap;lık ve yUY:sektir. Bu yüzden niteliği 

yüksek olan verimli toprakların miktarı azalmaktadır. 

Kuru tarım yiizünden bu miktar daha da sınırlanmaktadır. 

Bu durum, tarım üretimini düşürmektedir. Teknolojik 

imkanlardan yararlanamayış, iklimin tarım üretimi U

zerindeki etkisini artırmaktadır. Bu yüzden iklime 

bağlı olarak tarım üretiminde önemli dalgalanmalar 
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meydana gelebilmektedir. 

İç tasarrufların yetersizliği, yatırımları sı-

nırlandırmakta, bu yüzden de ekonomik büyüme hızı 

yUksek olmamaktadır. 

Faal nüfusun btiyük bir kısmı hala tarım sektö-

ründe çalışmaktadır. Ancak, bu çoğunluğun milli gelir-

den aldı~ı pay diğer sektörlere göre azdır. Yapılan 

gelir da~ılımı araştırmalarına göre, TUrkiye'de gelir 

dağılımı önemli eşitsizlikler göstermektedir. 

Bir çıkmazın içinde bulunan Türkiye ekonomisine 

katkı saelayacak herhangi ekonomik bi~ faaliyetin öne

mi, küçi.lk de olsa, inkar edilemeyecektir. Hele bu eko-

nomik faaliyet, döviz eirişi sağlıyorsa, istihdam im-

kanı yaratıyorsa, F,eniş bir alanda ekonomik ilişkile-

re yol açıyorsa önemi daha da artacaktır. Turizm bu 

tilr bir ekonomik faaliyettir. 

Yıllardır turizmin Türkiye ekonomisindeki yerine 

bakılırken, turizmden geniş ölçilde yararlanan ülkele

rin ekonomileri dikkate alınmış, turizm tarım, sanayi 

ve hizmetler gibi ana sektörlerle kıyaslanmıştır. Oy

sa turizm hizmetler sektörünün bir alt sektörüdür. Bu 

ytizden de alt sektörler bakımından kıyaslamaya tutul

ması daha rasyonel olacaktır. Örneğin, 1981 yılında 

GSMH'da ormancılığın payı % 0.42, balıkçılığın % 0.20, 

madenciliğin % 2.06, inşaatın% 4.3, iç ve dış turizm 

f,elirlerinin ise % 1.40 olduğu dikkate alınırsa du

rum daha iyi kavranmış olacaktır. 
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Ti.irk iye' nin ntifusunda "bağımlılık oranr•·yüksektir. 

Bu bağımlılık oranı özellikle kırsal kesimde yükse~ 

olduğuna göre, turistik çekim gücü yüksek olan bu tür 

yerlerde, turizm hareketlerinin ihtiyaçlarını karşıla

maya yönelik çok sayıdaki çabalar çeşitli yaşlarda in

sanlara iş imkanı sağlayacaktır. Turizm mevsimi boyun

ca topluluk ekonomisinde iş yeri sayısındaki artış, 

hatıra eşyasına yönelik el sanatları ürünleri tale

bindeki artış ve turistik t'iiketimin ihtiyaçlarını gi

dermeye yönelik mal ve hizmetlere olan talebin art.ışı 

çeşitli yaşlardaki insanların bir uğraşı sonucunda ge

lir sağlamalarına yol açarak "bağımlılık oranınınn düş

mesine yardımcı olmaktadır. Bunu başarmada, turizm mev

siminin eenişliği ve turizm hareketlerinin yoğunluğu 

önemli rol oynamaktadırlar. 

Turizm sektörünün emek-yoğun bir sektör olması, 

son yıllarda artan yurtiçi toplam işgücü fazlası so

runun çözi.imUnde yardımcı olabilecektir. Kuşkusuz bun

da etkili olmanın en önemli koşulu, turizm sektörü ya

tırımlarının artmasıdır. DİE 1 nin 1980 "Genel Sanayi 

ve İşyerleri Sayımı" ikinci aşama sonuçlarına göre 

nokta tahmini olarak otellerde çalışan sayısı 41.272, 

lokantalarda çalışanların sayısı ise 62.455 1 tir. Se

yahat acentalarında çalışanların sayısı ise 4.500 ci

varında olduğu dikkate alınırsa, toplam 108.227 ki

şiye iş imkanı sa~landığı ortaya çıkar ki, bu 1981 

yılı sivil işr;üci.1 arzının % 0.6'sıdır. 
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Turizm hareketlerinin, turistik çekim gücü yük

sek ·oıan kırsal kesimde yoğunlaşması (kuşkusuz ülke 

çapında da), turistik ihtiyaçların giderilmesine yö

nelik tarım Uriinlerinin talebi parasal akıma dönü

şerek t~pluluk ekonomisine gelir sağlayacaktır. 

Örneğin, turistik çekim gücü yüksek olan Alanya'da 

turizm hareketleri 1983 yılında 303.706 lt. süt, 

30.370 kg. tereyağı ve yağlı ürünler, 127.556 kg. et, 

97 .186 kg. seze ve meyva, .97 .186 kg. ekmek talebi ya

ratmıştır. 1983 yılı itibariyle turizm hareketlerinin 

Türkiye çapında yarattığı ek tarım ürünleri talebi; 

8.686.298 lt. stit, 868.629 kg. tereyağı ve yağlı tirUn

ler, 3.648.245 kg. et, 2.779.615 kg. sebze ve meyva, 

2.779.615 kg. ekmektir. Turizm hareketlerinin Gelişme

sine paralel olarak bu talep hacmi daha da genişleyip, 

tarım sekt5rUne sa~layacağı katkı daha da artacaktır. 

Turistik tesis yatırımlarında topl~m maliyetin 

~ 55 kadarı inşaata, % 25'1 tesisata, % 18 kadarı da 

mefruşat ve teçhizata gitmektedir. Bunlar ise büyük 

ölçüde sanayi ürünlerinden meydana gelmektedir. 1984 

yılı özel kesim turizm sektörü sabit sermaye yatirım

larının % 55'1 olan 4.326,8 milyon TL. lık inşaat ma

liyetinin önemli bir kısmı, % 43'lük payı oluşturan 

3.382,8 milyon TL. lık tesisat, teçhizat ve mefruşat 

giderleri çok büyük ölçiJde sanayi sektörüne gelir ola

rak akmaktadır. B5ylesine doğrudan bir etkinin yanısı

ra turizmin sanayiye bir de dolaylı katkısı vardır. 
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Turistik merkezlerin kapalı ekonomi niteliğinden kur

tulması ve çeşitli altyapı imkanlarının (özellikle e

lektrif;in) bölgeye gelmesiye sanayi ürünleri talap 

hacmi de genişleyecektir. Bu talep hacminin paraya dö

niişmesiyle sanayi sektörü yeni gelir imkanlarına ka

vuşmaktadır. 

Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı turistik mer

kezlerde, turizm mevsimi boyunca iş .yerlerinin sayı-

sı artmakta, bu iş yerlerinin yıllık cirolarının· 

yarısından fazlası iki-üç aylık turizm mevsimi boyun

ca elde edilmektedir. Gerek turistik yatırımnın inşaası, 

gerek donatımı gerekse işletme sırasında ihtiyaç duy

dueu mal ve hizmetler iç ticaretin canlanmasına yol 

açmaktadır. Örneğin, turizm mevsimi öncesinde 198 iş 

yerine sahip olan Erdek'te turizm mevsiminde iş yeri 

sayısı 345'e ylikselmektedir. İş yeri sayısındaki artış 

oranı % 74.2'dir. 

Turizm hareketler.inden yararlanabilmenin ön ko

şullarından birisinin seyahat olması yüzlinden, turizm 

geliştiği ülkenin ulaştırma sektörüne önemli katkı

larda bulunacaktır. Bir yabancı turistin gittiği ülke

de harcamalarının% 5'ini ulaştırmaya ayırmaktadır. 

Buna göre 1985 yılında turizmin (dış aktif turizmin) 

ulaştırma sektörüne katkisı 50.0 milyon dolardır. Öte

yandan iç turistin harcamalarının % lO'u ulaştırma gi

derini olulu.şturmaktadır. Buna göre 1980 yılında iç tu

rizm harcamalarının ulaştırma sektörüne katkısı 3.0 mil

yar TL. sıdır. 



328 

Turizm sektörü gerek üretim faktörlerini, potan

siyel kaynakları ve üretici güçleri harekete geçirerek 

gerekse döviz girişi sağlayarak ekonomik biiyümeye kat

vıda bulunabilmektedir. Ancak, bunun ölçümü daha çok 

milli gelire göre yapılmaktadır. Turizm sektörünün iç 

turizmüe dış seyahat ve turizm gelirlerinin milli ge

lire dolayısıyla ekonomik büyümeye katkısı 1950 yılın

da % 0.13 iken 1965'te % 1.20, 1970'te % 2.62, 1975'te 

% 1.46, 1980'de % 1.23, 1982 yılında da% 1.37 olmuş

tur. Kuşkusuz, turizm hareketlerinin gelişmesine pa

ralel olarak bu pay da artacaktır. 

Turizm sektörünün, yoğunlaştığı topluluk ve top-

luluk ekonomisi üzerinde olumlu etkisi ol-

dukça önemlidir. Topluluğun gerek dışa açılmasında 

p:erkse sosyal ve külttirel deeişiminde etkili olmakta

dır. Bu daha çok turizmi katılanların kültür dtizeyle

rinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadı!• Öte yan

dan geliri dilşUk olan turistik merkezlere, turizm yo

lu ile para transferi olmaktadır. Bu durum gelir dağı

lımındaki bozukluğun, bir ölçi.ide de olsa, düzelmesine 

yardımcı olmaktadır. 

DPT'nin İkinci BYKP'ı döneminde hazırladığı "Tür

kiye'de iller itibariyle sosyo-ekonomik gelişmişlik 

endeksi"ne göre !stanbul, Ankara, İzmir gibi btiyük şe

hirler ile Aydın ve Bursa gibi turistik çekim gücü yük

sek olan iller, Türkiye ortalamasının üstündedirler. 



329 

Turistik çekim gücü yüksek olan Muğla, Balıkesir, Ağrı, 

Niğde, Denizli, Antalya ve Nevşehir illeri ise Türki

ye ortalamasının altındadır. Yani bu iller az geliş

mişlik kategorisini girmektedirler. Turizm hare

ketlerinin bu bölgelerde yoğunlaşması, turistik yatı

rımları arttıracak, böylece yeni iş imkanları doğacak, 

turistik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik mal ve 

hizmet satışları bölge ekonomisinde parasal akımla-

ra yol açarak, gelir düzeyinin yükselmesini sağlamak -

tadır. Öte yandan altyapı yatırımlarının bölgeye gel

mesiyle, buralar kapalı ekonomi niteliğinden kurtulup 

pazara yönelik bir niteliE;e kavuşacaklardır. Bütün bun

ların sonucunda bölge az r,elişmişlikten kurtulabilecek

tir. Turizm hareketlerinin yoğunlaşması, bu kurtuluşun 

derecesini belirleyecektir. 

1950-1985 döneminde dış turizm ve seyahat gelirle

ri toplamı 4.887,1 milyon dolar olup bunun yarattığı 

katma deeer 3.209,3 milyon dolardır. 

Turizm hareketlerinin yoğunlaşma ve mevsimlik ö

zelliği enflasyonu arttırıcı birer faktör olmasına rağ

men, 1985 yılında Türkiye'deki enflasyonun aylara ge

re eelişimi, turizm mevsiminin enflasyon üzerinde önem

li bir etki yaratmadığını ortaya koymaktadır. Haziran, 

Temmuz, Ağustos, Eyllil ayları, enflasyonun en düşük 

olduğu aylardır. Bu durum, turizmin enflasyon yaratma

da Türkiye ekonomisine önemli bir yük olmadığını gös

termektedir. 
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İç turizm ile dış seyahat ve turizm gelirlerinin 

milli gelirdeki payı pek de küçümsenecek gibi de

ğildir. Turizm hareketlerinin gelişmesine para-

lel olarak bu pay da artmıştır. J,950 yılında turizmin 

milli eelire olan katkısı ~ 0.13 iken, bu pay 1970'te 

% 2.62'ye çıkmış, 1980 yılında ise % l.23'e düşümüş, 

yeniden bir artış eeilimi göstererek 1982 yılında % 1.37 

ye çıkmıştır. Diğer sektörler ile bir karşılaştırma 

yapıldığında, turizm sektörünün milli gelirdeki payı

nın küçük olmadıeı daha iyi anlaşılacaktır. 1981 yı

lında ormancılığın GSMH'daki payı % 0.42, balıkçılığğın 

% 0.20, madenciliğin % 2.06, inşaatın % 4.3, turizmin 

ise % l.40'tır. 

Ödemeler dengesindeki açık büyUk ölçüde dış tica

retin açık vermesinden kaynaklanmaktadır. Görünmeyen 

kalemler içinde yer alan turizm ve dış seyahat geliri 

son yıllarda giderek artmış, bu durum c~ri işlemler 

dengesindeki açığın daha fazla büyümesini önlemede et

kili olmaya başlamıştır. 1970 yılından başlamak üzere, 

1976 ve 1977 istisna, turizm·ve dış seyahat gelirleri 

ödemeler denf,esine olumlu katkıda bulunmaya başlamış

tır. 1970 yılında görlinmeyen kalemler dengesi içindeki 

payı 'fo 2.2 iken, bu pay 1983 yılında % 22.3'e yüksel

miştir. Bu göriinmeyen kalamlar dengesindeki gelişme

den çok, turizmdeki gelişmeden kaynaklanmaktadır. Tu

rizm sektöründe ithal giderlerinin düşi.ik olması, öde

meler dengesi sorununun çözümünde turizmi daha önemli 

bir konuma ylikseltmektedir. 
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Kamu kesimi sabit sermaye yatırımları içinde tu

rizm sektörü en az paya sahip olan sektör durumundadır • 

. ôzel kesim yatırımları içinde ise en az paya sahip ol

ma özelliğinden bir ölçüde de olsa kurtulmuştur. Yani 

turizm sektörii yatırımları kamu kesiminden çok özel 

kesim tarafından gerçekleştirilmiştir. Öteyandan tu

rizm sektörünün toplam sabit sermaye yatırımları için

deki payı da yiiksek değildir. Birinci BYKP'ı dönemin-

de ~;, 1.32, İkinci BYKP'ı döneminde % 2.09, Üçünc-U BYKP'ı 

döneminde % l.OO, Dördüncti BYKP'ı döneminde "/o 0.60, 

1984 yılında da % o.62'dir. 

Türkiye, sahip olduğu turistik potansiyele göre 

turizm hareketlerinden yararlanamamaktadır. Bu, daha 

çok TUrkiye'nin bugünU kadar sosyo-ekonomik ve sosyo-kül

türel yapısının turizmi uygun olmamasından ve yeterli 

yatırımların gerçekleştirilememesinden kaynaklanmakta

dır. Ancak, bugünkli Ti.irkiye ile, turizmi~ önem vermeye 

başladığı 1950'lilerin Türkiye'si arasında çok fark 

vardır. Türkiye hızlı bir kentleşme trendi izleye-

rek, 1950 nüfus sayımına göre % 18.5 olan kentleşme 

oranından 1985 nüfus sayımına göre % 53.7'ye çıkmıştır. 

1950 yılında altı ve daha ~,rukarı yaşta' · olup okuma yaz

ma bilenle ı·in orta.laması ;iv 33 .6 iken, bu oran 1980 nü

fus sayımına göre ~~ 77 'ye yükselmiştir. 1950 'li yıl

landa Türkiye'de televizyon yayını yokken, 1984'te ül-

ke nüfusunun 4/5'inden fazlası televizyon yayınların~ 

izleyebilmektedir. öte yandan, tarımın GSYİH'daki payı 
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azalırken, sanayi sektörünün payı artmaktadır. Sabit 

fiyatlarla kişi başına GSMH 1968'de 3.350 TL. iken, 

bu rakam 1984 yılında 5.089 TL. sına ylikselmiştir. Bü

tün bunlar Türkiye'nin yapısal bir değişim içinde ol

duğunu eöstermekte ve turizme daha uygun bir ortama 

kavu~tuf,unu açıklamaktadır. 

Türkiye'nin turizmden yararlanma düzeyini yükselt

mek için daha etkili karalar alınmalıdır. Gerek plan

lı dönem öncesinde gerekse planlı dönemde alınan tu

rizm politikası kararları birbirinden pek farklı değil

dir. Türkiye'nin hedefi, kısa sürede, turizm hareket

lerinden yararlanarak turizm sektörünü finanse etmek, 

daha sonra, uzun vadede sanayiye kaynak yaratmasını sağ

lamak olmalıdır. 
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