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ÖZET 
Bu çal mada, çok geni turizm potansiyeline sahip olan Türkiye nin turizm sektörünün 

ülke ekonomisindeki yeri, önemi ve etkileri de erlendirilecektir. Ayr ca, turizm sektörünün turizm 
gelirleri ve giderleri gibi do rudan etkilerinin yan nda, ödemeler bilançosu ve istihdam 
üzerindeki etkileri de ara t r lacakt r. Türkiye ekonomisi üzerindeki bu etkilerin 
de erlendirilebilmesi için, net turizm geliri ve yabanc turist say s de i kenlerinin büyüme ve d 
ödemeler bilançosu de i kenleri üzerindeki etkileri nedensellik analizi yöntemiyle analiz 
edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, Ekonomik Büyüme, D Ticaret Dengesi  

The Effects Of Tourism Sector On The Economy Of Turkey  

ABSTRACT 
In this study the importance, position and the effects of tourism sector in the economy of 

Turkey which has a great potential of tourism will be examined. In addition to analyzing the 
direct effects of tourism sector, like incomes and expenses of tourism sector, the effects of tourism 
sector on the employment and tourism incomes of the country s balance sheet will be studied. In 
order to analyse these effetcs on the economy of Turkey, the effect of the variables of net tourism 
income, the number of tourists on the economic growth and the country s balance sheet of 
payments will be analysed with the method of casualty analysis.  

Keywords: Tourism, Economic Growth, Foreign Balance  

I. G R

 

20. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren, turizm, dünya ekonomisinde en 
h zl geli en ve geni leyen sektörlerden biri haline gelmi tir. Turizm, ço u 
zaman di er birçok endüstri gibi bölgesel veya ulusal kalk nma için bir araç 
olarak kullan lm t r. Turizm sektörü, yayg n biçimde gelir, i ve vergi 
gelirlerinin olu turulmas nda, ödemeler dengesi problemlerinin 
hafifletilmesinde, bölgesel ve ulusal ekonomik geli melere katk da bulunmada 
rol oynayan önemli bir faktör olarak yerini alm t r. 

Bugün, geli mi ve geli mekte olan birçok ülkede turizm ekonomik 
büyümenin ve geli menin en önemli kaynaklar ndan biri olarak görülmektedir 
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(Diamond, 1977: 539; Britton, 1982: 332; Copeland, 1991: 515; Hao, Var ve 
Chon, 2003: 33). Dünya Turizm Örgütü ne (WTO) göre, uluslararas turist 
say s 2003 y l nda 691 milyon ki iye, uluslararas turizm gelirleri ise 523 
milyar ABD dolar na ula m t r (WTO, 2004). 1950 y l nda dünya turist 
say s n n 25.3 milyon oldu u dü ünülecek olursa, elli üç y lda dünya turizm 
hareketlerinin %2631 oran nda artt (yakla k 27 kat) görülmektedir ki, bu çok 
büyük bir geli menin göstergesidir. Bu rakamlar n 2020 y l nda s ras yla 1.6 
milyar ki i ve 2 trilyon Dolar (Cho, 2003: 323), 2050 y l nda ise 2 milyar ki i ve 
2.1 trilyon Dolar olmas öngörülmektedir. Bununla birlikte, yine 2050 y l nda, 
dünya genelindeki iç ve d turizm gelirlerinin toplam olarak 24.2 trilyon Dolara 
ula aca beklenmektedir (Pizam, 1999). Benzer ekilde Dünya Turizm ve 
Seyahat Konseyi ne (WTTC) göre, dünya genelinde toplam i gücünün 
%11,1 ine denk gelen 255 milyondan fazla insan turizm sektöründe istihdam 
edilmektedir (Papatheodorou, 1999: 619). Bu nedenle, turizm basta geli mekte 
olan ülkeler olmak üzere, turizm potansiyeline sahip birçok ülkede; istihdama, 
gelir düzeyine, d -iç borç yükünün hafiflemesine, ödemeler dengesine ve 
sonuçta ülke insan n refah düzeyinin yükselmesine önemli ölçüde katk 
sa lamaktad r (Marcouiller, Kim ve Deller, 2004: 1031-1050; Göymen, 2000: 
1025-1048). 

Türkiye de ise turizm sektörünün özellikle 1980 y l ndan sonra çok 
büyük bir geli me göstererek, ülke kalk nmas nda lokomotif görevi üstlendi i 
görülmektedir. 24 Ocak 1980 ekonomik kararlar ndan sonra, Türkiye de ithal 
ikameci politika terk edilerek, ihracata yönelik sanayile me stratejisi 
benimsenmi tir. Böylece, Türkiye de serbest piyasa ekonomisinin temel 
prensibi olarak kabul edilen ihracat odakl sanayile menin gerçekle tirilmesinde 
turizm sektörü; kolay, etkili, verimli ve nispi olarak da ucuz bir araç olarak 
görülmü tür (Tosun, 2001). Turizmin, Türkiye ekonomisi içindeki h zl 
yükseli inde hiç kuskusuz, 1982 y l nda ç kar lan 2634 say l Turizmi Te vik 
Kanunu ile sektöre sa lanan yat r m te viklerinin ve mali deste in çok önemli 
bir yeri bulunmaktad r (Tosun, 1999: 220; Seckelmann, 2002: 85-92). 
Türkiye nin GSMH s içindeki turizmin pay , 1980 y l nda %0,6 dan 2003 
y l nda %5,5 e; turizmin ihracat geliri içindeki pay ayn y llar için %11,2 den 
%28 e (bkz. Tablo 1); d ticaret aç n kapama pay ise %6,5 den %79,2 ye 
ç km t r. Ayr ca bugün, turizm sektörü Türkiye genelinde çal an nüfusun % 
5,5 ine denk gelen 1 milyonu ask n bir istihdam yaratm bulunmaktad r. 
Dolayl istihdam ile birlikte bu say 2.5 milyonu bulmaktad r (Bahar ve Kozak, 
2005). Günümüzde turizm, Türkiye de imalat sanayinden sonra gelen en önemli 
döviz kayna konumundad r (Tosun, Timothy ve Öztürk, 2003: 139). 

Çal man n amac , turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri konusunda 
bilgi vermek, Türkiye nin Avrupa ve dünya turizmi içindeki pay n incelemek, 
Türkiye nin turizm yat r mlar n n ve geli me sürecinin bir de erlendirmesini 
yapmak ve son olarak da Türkiye de turizmin ekonomik sonuçlar n k saca 
aç klamakt r. Çal mada ayr ca, turizm sektörünün Türkiye ekonomisi 
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üzerindeki do rudan ve dolayl etkileri k saca de erlendirilerek büyüme ve d 
ticaret bilançosu üzerindeki etkileri ekonometrik model yard m yla s nanacakt r. 
Bu ba lamda, ekonomi aç s ndan katk lar yads namayan turizm sektörünün 
Türkiye ekonomisine mümkün olan en verimli ve büyük katk y sa lamas için 
nas l bir politika izlenmesi gerekti i, çal madaki temel soruyu olu turmaktad r.  

II. TUR ZM ÜRÜNÜNÜN ÖZELL KLER

 
Turizm ürününün dikkati çeken ilk özelli i, onun fiziksel varl n n bir 

maldan çok, bir hizmet olmas d r. Ancak onun fiziksel varl n n olmamas , 
turizm pazarlamas konusunda bir tak m sorunlarla kar la mas na neden 
olabilmektedir. Örne in, bir çama r makinesinin muhtemel al c lar onu sat n 
almadan önce inceleyebilir, deneyebilir ve di er markalarla ya da rakip mallarla 
k yaslayabilirler. Oysa bir turizm ürünü için bu tür uygulamalar olas de ildir. 
Bir paket turun sat n al nmas önemli ölçüde al c n n güvenine dayanan 
spekülatif bir yat r md r.  

Di er sektörlerin ço unda ürünler dört üretim faktörünün (emek, 
sermaye, do a, giri imci) bir araya gelmesi ile üretilir. Turizm ürününü üretmek 
için ise, bu faktörlerin yan nda kültürel do al kaynaklar n da kullan lmas 
gerekir. Do al ve kültürel unsurlar n ço u di er sektörlerce kullan lmazlar. 
Çünkü bu unsurlar n ço u, di er sektörler için verimli olmayabilirler. Fakat bu 
faktörler, turizm ürününün sürekli kullan m n sa lamas aç s ndan verimli 
olabilmektedir. Bu faktörler bir turizm ürününde kullan ld klar zaman verimli 
hale gelebilmektedirler. Örne in bir tepedeki kar, ya da bir sahil, bir turizm 
ürününde kullan lmad kça herhangi bir ekonomik verimlili e sahip de ildir. 

Turist, bir paket tur sat n ald zaman bununla bir taraftan uçak 
koltu u, otel odas , günde üç ö ün yemek gibi bir dizi hizmeti; di er taraftan da 
yabanc bir çevre ve al k olmad co rafik özellikleri kullanma ya da 
onlardan yararlanma hakk n sat n alm olur. Örne in, tarihi kal nt lar ve 
tropikal yerlere ek olarak; gidilen yörenin kültür miras , konukseverli i gibi 
fiziksel varl olmayan di er hizmetleri de sat n alm olur.  

Turizm ürünü, bile ik bir üründür. Ürünün hangi mallar ve 
hizmetlerden olu tu u, bunlar kimlerin üretti i ve hangi fiyatlardan sat laca 
gibi hususlar; yere, zamana ve ziyaretçiye göre de i ebilir. Ürünün bile ik ya da 
karma özelli i, onu olu turan bütün k s mlar aras nda, üretimden 
pazarlanmas na kadar i birli i ve koordinasyonu gerektirir (Burkart ve Medlik, 
1981: 195). 

Turizm ürününde, emek becerisi ürünün kalitesini di er sektörlerden 
daha fazla etkiler. Emek becerisi, imalat sektöründe ürünün kalitesini maddi 
girdiler, makine ve teknoloji kadar etkileyememektedir. Turizm sektörü, 
hizmetler sektörüne dahil edildi i için emek-yo un bir üretim 
gerçekle tirmektedir. Bu nedenle emek-yo un sektörde, emek becerisi ürünün 
kalitesinin dü mesine ya da yükselmesine daha fazla etkide bulunur. Sonuç 
olarak da emek, do al olarak turizm sektöründen en fazla pay elde eden üretim 
faktörü olmaktad r. 



 

138

 
Turizm ürünü önceden denenemedi i için, ürünün niteli i, sat 

ko ullar , fiyat ve kapsad hizmetler konusundaki bilgiler turiste eksiksiz 
iletilir. Sat n alma a amas nda turizm ürünü, görsel ve yaz l ileti im a rl kl bir 
bilgi bütünüdür. Bilgi etkin ekilde potansiyel turiste ula t r l rsa ürün 
sat labilir. Potansiyel turiste bilgiyi, ancak da t m sistemi, bilgisayarl 
rezervasyon sistemleri, geni pazarlama ve sat a olan firmalar ula t r labilir 
(Poon, 1988: 531-533).             

Di er sektörlerdeki ürünlerin ço u, nakledilmeleri gerekti i için çe itli 
ambalajlar alt nda pazarlan rlar. Fakat turizm ürünleri nakledilemedi i ve 
üretim yeri ve zaman nda tüketildikleri için ambalajlanma ihtiyac duymazlar, 
zira ambalajlanmalar da mümkün de ildir.  

Pazarlama bak aç s ndan; turizm ürününün en önemli özelli i, ürün 
arz n n sabit ya da k s tl olmas na kar l k ürüne olan talebin çok duyarl 
özellikle mevsimler itibariyle a r de i ken olmas d r (Erdo an, 1996: 43). 
Turizm sektöründe genellikle k sa dönem ürün arz sabittir ve en az ndan bir 
sezon boyunca belirli bir yerde tatil yapan insanlar n taleplerindeki art 
kar lamak için elde mevcut otel odalar gibi baz olanaklar n kapasitesini 
artt rmak mümkün olmaz. Di er taraftan, sat lmayan otel odalar ve uçak 
koltuklar gibi baz arz elemanlar da daha sonra sat lmak üzere, di er 
sektörlerden farkl olarak, depolanamazlar. Sat lamayan her otel odas ya da 
uçak koltu u, i letme için o anda gerçekle en bir gelir kayb olaca ndan, 
i letme yöneticileri bo oda ve koltuklar doldurmak için büyük gayret 
harcarlar. Örne in, son anda gelir kayb n azaltmak amac yla bu ürünlerin 
fiyatlar nda önemli indirimler yapman n yan nda, mü terilere bir tak m vergi ve 
ödeme kolayl klar da sa lan r. Turizm sektöründe talebin s k s k de i mesi 
ola an bir durumdur; talebin çok duyarl bir yap ya sahip olmas nedeniyle, 
gerek turizm mevsimi içi ve gerekse mevsim d talepte önemli ini -ç k lar 
gözlenir. Arz n k sa dönemde talep art na uyum sa lamas mümkün de ildir. 
Ancak, uzun dönemde arz belirli miktarlarda artt rmak olanakl d r. Örne in, 
mü teri art n izleyen birkaç y l içinde yeni bir otel in a edilebilir ya da 
mevcut tesisler geni letilebilir ve bu dönemden sonra gelen y llarda karl l k 
devam ettirilebilir. Bu tür sorunlar n ço u, sadece turizme özgü sorunlard r. 
Bunlar n çözümü ve ürünün pazarlanmas konusunda çok fazla duyarl l a 
ihtiyaç vard r. 

Turizm ürününü üretecek özel giri imcilerin yat r mlar , kamu 
hizmetleri ve alt yap ile çok yak ndan ili ki içindedir. Bu durumda kamunun 
yapmak zorunda oldu u ya da gerçekle tirece i faaliyetler aras nda, 
tan mlanm alanlarda meydana gelecek aksakl k ve eksiklikler, iyi bir turizm 
ürünü olu turma gayretlerinin ba ar s n zay flatacakt r. Bu nedenle, kamu ve 
özel sektörün birlikte olu turacaklar turizm bilincinde, anlay birli inin 
sa lanm olmas zorunlulu u vard r.            

Turizm ürününün üretimindeki çok tarafl l k, taraflar n fazlal ve 
yukar da da bahsetti imiz gibi kamu-özel sektör ay r m na da yer veriyor 
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olmas ; farkl karar alma biçimleri, politik karar almalar, uygulamada istenilen 
sonuçlara ula amaman n beraberinde getirdi i ani de i iklikler, kamu ve özel 
kesimin karl l , sosyal ve ticari aç dan ele al yor olmalar , durumu daha da güç 
bir hale getirmektedir. Bu güçlük, üphesiz toplam turizm ürününü meydana 
getiren her bir halkan n ayn amac gerçekle tirebilmek için entegre edilmesi 
noktas nda ortaya ç kmaktad r. Halkalardan birinde meydana gelebilecek bir 
aksaman n, toplam turizm ürününün kalitesini bozmamas bak m ndan bu 
entegrasyona büyük ihtiyaç duyulmaktad r.  

Turizm sektöründen ekonomiye maksimum olumlu katk sa laman n 
amac , en iyi turizm ürünü paketini olu turmak, satmak ve bu yolla sa lanan 
gelirleri azami hale getirmek ile mümkün olabilir. Bu nedenle ürünü meydana 
getirecek farkl iktisadi birimlerin ve makro planlay c lar n kombine bir çal ma 
içinde olmalar ve ana ilkelerden ödün vermemeleri bir zorunluluktur. Bu 
durum, en basit ekliyle, öncü yat r mlar yapmak, üst yap y temin etmek, 
kontrol ve koordine etmek eklinde özetlenebilir. 

III. TUR ZM N TÜRK YE EKONOM S NDEK YER

 

Turizm, günümüzde döviz girdisini art r c ve istihdam sa lay c 
özellikleriyle ulusal ekonomiye katk da bulunan, uluslararas kültürel ve 
toplumsal ileti imi sa lay c ve bütünle tirici etkisiyle dünya bar n n 
korunmas nda büyük pay olan bir sektördür. Türkiye ekonomisinin de 
vazgeçilmez temel ta lar ndan birisi olan turizm, bugünkü d ticaret aç na, 
enflasyona ve i sizli e çare arayan hükümetlerin önemle üzerinde durdu u bir 
konudur. 

Türkiye, co rafi konumu itibari ile eski dünya k talar olan Asya, 
Avrupa ve Afrika aras nda do al bir köprü gibidir. Bu nedenledir ki Türkiye de 
ekonomi politikalar n n geni bir perspektifle tart lmaya ba land 1960 l 
y llar, turizmin öneminin de kavranmaya ba lad y llar ifade etmektedir. 
Ancak hedefler ve gerçekle me sonuçlar na göre turizm yat r mlar na ayr lan 
pay 1980 li y llara kadar toplam sabit sermaye yat r mlar n n %0,7 sini 
geçememi tir. 1982 y l nda yürürlü e giren 2634 say l Turizmi Te vik Kanunu 
sektörün bugünkü düzeyine ula mas nda belirleyici rol oynam t r. Avrupa 
turizm pastas ndan %2,5, dünya turizm pastas ndan %1,8 lik pay alan Türk 
turizmi, özellikle geli mi Bat Avrupa ülkelerinde moda ülke konumuna 
gelmi tir (Demirta ,2000:2-4). Turizmin Türkiye ekonomisindeki yerini 
de erlendirirken uluslararas turizmdeki geli meler de dikkate al nmal d r. 
Özellikle son y llarda uluslararas turizm, gerek turist hareketleri gerekse 
gelirleri aç s ndan büyük bir büyüme göstermi tir. 1988 y l nda 394 milyon olan 
dünya turist say s , 2001 de 692 milyona; ayn ekilde, 1988 y l nda 204 milyar 
Dolar olan dünya turizm gelirleri, 2001 de 463 milyar Dolara ula m t r 
(www.worldtourism.org). 

Türkiye, 24 Ocak 1980 dönü ümünden sonra, turizm sektöründe önemli 
at l mlar gerçekle tirmi tir. 1980'li y llarda turizm, Türkiye ekonomisinde en 

http://www.worldtourism.org
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gözde alt sektörlerden biri haline gelirken; bu geli menin sosyal, kültürel ve 
ekonomik etkileri önemli boyutlara ula m t r. 

1983 y l , Türk turizmi için canlanma döneminin ba lang c olarak 
kabul edilebilir. 1980 döneminden günümüze kadar geçen süre içinde, Türkiye 
ekonomisinde turizm; hem turist say s hem de turizm gelirleri yönünden 
önemli say labilecek art lar göstermi tir. 

Türkiye de turizm sektörünün 1980'li y llarda göstermi oldu u bu 
büyük at l m; yukar da da belirtildi i gibi genel ekonomi üzerinde büyük etkiler 
yaratm t r. Bu etkilerin en önemlisi, Türkiye'nin kalk nmas için gerekli olan 
döviz girdisinin sa lanmas na katk da bulunmas d r. Bu durum, d ödemeler 
bilançosu içinde turizmin yerinin ayr nt l incelenmesini zorunlu k lmaktad r. 
Bir di er önemli etki ise, istihdam etkisidir. sizli in büyük bir sorun oldu u 
Türkiye'de turizm sektörü vas fs z i çilere de istihdam olana sa layarak emek 
piyasas ndaki arz fazlas n bir nebze de olsa azaltabilmektedir. Bunlar n yan 
s ra, milli gelir üzerinde do rudan ve dolayl yaratt etki sayesinde, hem 
ülkenin GSMH'n n artmas na hem de kamunun vergi gelirlerinin artmas na 
yard mc olabilmektedir. Son olarak unutulmamas gereken nokta, turizm 
sektörünün ekonomideki di er sektörlerle olan ileri ve geri ba lant etkisidir. Bu 
nedenle; turizm sektörü, di er sektörlerden girdi talep etmesi (geri ba lant 
etkisi) ve di er sektörlere mal arz etmesi (ileri ba lant etkisi) yoluyla ekonomi 
üzerinde önemli etkiler yaratmaktad r. 

Tablo 1: Uluslararas Turizm Gelirine Göre Ülkeler (2005) 
Ülkeler Milyar $ 
ABD 81.7 
spanya 47.9 

Fransa  42.3 
talya  35.4 
ngiltere 30.7 

Çin 29.3 
Almanya 29.2 
Türkiye 18.2 
Avusturya 15.5 
Avustralya 15.0 

 

Kaynak: Dünya Turizm Örgütü, 2006 
Tablodan da görülmektedir ki, ABD turizm gelirlerinde ilk s rada yer 

al rken Türkiye ilk on ülke aras nda sekizinci s raya yerle ebilmi tir.          
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Tablo 2: Türkiye ye Gelen Toplam Yabanc Turist Say s (1980-2007)  

Y llar Ki i 
1980 1.057.364 
1981 1.158.125 
1982 1.148.363 
1983 1.506.557 
1984 1.855.337 
1985 2.190.217 
1986 2.397.282 
1987 2.906.065 
1988 4.265.197 
1989 4.516.077 
1990 5.397.748 
1991 5.552.963 
1992 7.104.065 
1993 6.525.202 
1994 6.695.705 
1995 7.747.389 
1996 8.538.864 
1997 9.725.349 
1998 9.431.280 
1999 7.487.365 
2000 10.428.153 
2001 11.619.909 
2002 13.248.176 
2003 13.956.405 
2004 17.548.384 
2005 21.124.886 
2006 19.819.833 
2007 23.340.911 

                      Kaynak: www.tuik.gov.tr

  

Tablo 2 de, Türkiye ye gelen yabanc turist say s n n, 1980 den bu yana 
düzenli olarak artt görülmektedir. Dolay s yla sözkonusu geli meye ba l 
olarak, Türkiye nin turizm gelirinin de art gösterece ini dü ünmek yanl 
olmayacakt r.      

http://www.tuik.gov.tr
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Tablo 3: Türkiye nin 2008 Y l Ayl k Turizm Geliri ve Gideri     

Ki i ba

   
Ki i ba

 
Aylar Turizm Geliri Ziyaretçi  Ortalama

 
Turizm Gideri

 
Vatanda   Ortalama

    
Say s (*) Harcama

   
Say s (**) Harcama 

    
           ($)

   
       ($)

   
          ($)

     
    ($)

 
Ocak 885.471.907

 
1.172.736

 
755

 
274.058.487

 
352.491

 
777

 
ubat 800.964.172

 
1.073.986

 
746

 
254.451.447

 
338.170

 
752

 
Mart 1.089.843.262

 
1.478.744

 
737

 
276.855.813

 
374.133

 
740

 

Nisan 1.053.011.064

 

1.677.867

 

628

 

296.878.902

 

427.658

 

694

 

May s 1.692.014.157

 

2.769.178

 

611

 

320.070.319

 

461.661

 

693

 

Haziran 1.948.181.766

 

3.175.128

 

614

 

389.585.837

 

567.063

 

687

 

Temmuz 3.054.318.835

 

4.138.652

 

738

 

333.771.377

 

437.854

 

762

 

A ustos 3.995.011.064

 

5.298.575

 

754

 

264.061.165

 

348.552

 

758

 

Eylül 2.938.646.647

 

3.917.099

 

750

 

195.375.294

 

262.293

 

745

 

Ekim 2.262.486.441

 

3.186.698

 

710

 

310.224.994

 

448.433

 

692

 

Kas m 1.269.293.292

 

1.762.312

 

720

 

246.939.379

 

376.187

 

656

 

Aral k(¹) 921.721.525

 

1.278.219

 

721

 

344.174.546

 

497.575

 

692

 

Toplam 21.910.964.131

 

30.929.192

 

708

 

3.506.447.562

 

4.892.070

 

717

  

Beraberinde giden ziyaretçi say lar toplama dahil edilmi tir. 
(¹)   Rakamlar geçicidir.  
(*)  Yurt d nda ikamet eden Yabanc ve Vatanda ziyaretçi say lar d r. 
(**) Yurt d n ziyaret edip Türkiye ye giri yapan ve yurt içinde 

ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ta yan vatanda say lar d r. 
Kaynak: www.tuik.gov.tr

  

Uluslararas turizmin sürekli ve kesintisiz art , geli en birçok ülkenin 
devaml büyüyen bu endüstriye ilgi duymas na neden olmu tur. Türkiye gibi 
geli en bir ülkenin pazar pay almak üzere uluslararas turizm endüstrisine ilgi 
duymas n n nedenleri ise k saca öyle belirtilebilir (Manisal -Yarcan,1987:9):  

Turizm talebi, her geçen gün h zla artmaktad r.  
Turizm, döviz darbo az sorunlar na çözüm getirebilmektedir.  
Turizm endüstrisinin geli me maliyetleri dü ük olabilmektedir.  
Turizm, ekonomik k s tlamalardan, tarife ve kotalardan daha az 

etkilenmektedir. 
Türkiye ekonomisinin genel trendi, hem hizmet ve hem de sanayi 

sektörlerinde üretimin ve talebin geni lemesi yönündedir. Bu nedenle turizm, 
ekonominin genel trendine uygun olarak geli mektedir. Türkiye nin geleneksel 
tar m ve sanayi ürünleri ihracat ndan, gerekli döviz gereksinimini bütünüyle 
kapatacak bir geli me beklemek, k sa ve orta vadede gerçekle mesi zor bir 
olas l kt r. çi dövizleri ve d finansman girdileri ise, her zaman istenen 
boyutlara ula amamaktad r. Bundan dolay d aktif turizmin, Türkiye için 
önemli döviz girdisi sa layabilece i görülmektedir. Çünkü turizmde bir ülkenin 
mal ve hizmetlerini mü terinin ülkesine kadar göndermek zorunlulu u yoktur. 
Böylelikle, ihrac mümkün olmayan servet ve hizmetler bir döviz kayna 
haline getirilebilmektedir. Bir ba ka önemli olgu da, Türkiye de h zl nüfus 

http://www.tuik.gov.tr
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art kar s nda fazla i gücünün massedilememesidir. Bu durum, bir yandan 
çarp k sanayile meye, öte yandan tar m kesiminde gizli i sizli e yol açmaktad r. 
K rsal alanlardan kentlere gerçekle en göç, sosyo-ekonomik sorunlara neden 
olmaktad r. Bu nedenle turizm, i sizlik sorununu çözmede de önemli bir rol 
oynamaktad r. 

Türkiye nin sahip oldu u turistik potansiyele kar n, dünya genelinde 
ve özellikle de Akdeniz bölgesindeki pazar pay küçüktür. Dünya turizminin 
odak noktalar ndan birini olu turan Türkiye, dünya turizminde, gelen turist 
say s ve turizm gelirleri aç s ndan ancak %1,5-2 düzeyinde dü ük bir paya 
sahiptir. Türkiye kendisine yönelik turizm talebini artt rabilmek ve ekonomik 
geli mesini tamamlayabilmek için turizm talep ko ullar n çok iyi analiz etmek 
durumundad r (Küçüktopuzlu,1991:109). Turizm talep ko ullar n n iyi analiz 
edilmesi ve analizlere göre arz ko ullar n n düzenlenmesi ile turizm gelirlerinin 
de düzenli olarak artaca böylelikle ulusal gelirimiz içindeki pay n n 
yükselece i de söylenebilir. 

2020 y l na do ru turizmde talep hacminin tüm dünyada 1.602 milyon 
ki i gibi çok büyük bir rakama ula aca öngörülmektedir. Böylesi bir talep 
art n n arz cephesini de ciddi ölçüde sarsmas , ekonominin do al mekanizmas 
içinde beklenir bir durum olacakt r. Dolay s yla talepteki geni leme, arz 
piyasas nda da iddetli bir rekabeti beraberinde getirecek, hem dünyadaki di er 
ülkelerin hem de Türkiye nin yat r m kararlar n ve planlar n yeniden ve daha 
ciddi bir ekilde gözden geçirmelerine sebep olacakt r. Çünkü sektör, Türk 
ekonomisinde önemli bir görevi üstlenmi tir ve ilerleyen y llarda ekonominin 
en önemli sektörü olamaya adayd r (Küntay,1992:17). 

IV. TUR ZM N ÖDEMELER DENGES NE ETK S  
Turizm, özellikle geli mekte olan ülkeler taraf ndan iddetle ihtiyaç 

duyulan döviz girdisi sa layan, istihdam olanaklar yaratarak i sizli in 
azalt lmas na katk da bulunan bir ekonomik faaliyet olarak kabul edilmektedir. 
Öyle ki, Türkiye nin de içinde bulundu u kimi ülkeler turizmi ba l ba na bir 
ekonomik geli me arac olarak kabul etmi ler ve yetersiz ekonomik kaynaklar n 
önemli bir bölümünü turizmin geli imine ay rm lard r. Örne in, 1991 y l nda 
Türkiye de gerçekle en toplam sabit sermaye yat r mlar n n %4 ünü turizm 
alan ndaki sabit sermaye yat r mlar olu turmaktad r. Geli mekte olan ülkelerde, 
ekonomik kalk nman n sa lanabilmesi için temel art d sat m n art r lmas d r 
( çöz, 1987: 21). Dolay s yla geli mekte olan ülkelerin turizmi ekonomik 
kalk nma arac olarak kullanmak isteme nedenlerinden birisi; turizmin 
görünmeyen d sat m olarak söz konusu ülkeler için önemli miktarda gelir 
yaratmas oldu u söylenebilir.  

Birçok ülke için önemli miktarlarda görünmeyen d sat m geliri 
sa layan turizm, di er d sat m sektörlerinden farkl özelliklere sahiptir. Bu 
özellikler u ekilde s ralanabilir: 

1. Bankac l k ve sigortac l k sektöründe oldu u gibi 
turizm sektöründe de bir yerden ba ka bir yere gönderilen somut bir 
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ürün söz konusu de ildir. Gerçekte turizm, mü terinin ürünün üretildi i 
yere gelip bizzat ürünü tüketti i birkaç sektörden birisidir.  

2. Turizmin görünmeyen ihracat olarak bir ba ka özelli i, 
ülkenin sahip oldu u uluslararas ula t rma i letmelerinin ödedi i 
navlun hariç ülke turistik ürün d sat m için herhangi bir navlun 
ödememektedir.  

3. Turizm ürününün bir çok parçadan olu mas nedeniyle 
turizm, ulusal ekonomi içindeki bir çok sektörü etkilemektedir. 
Örne in, turist harcamalar otelleri, al veri merkezlerini, restoranlar , 
rekreasyon hizmeti veren i letmeleri, ula t rma i letmelerini vb. gibi bir 
çok sektörü do rudan etkilerken; yerel yönetimlerin gelirleri, altyap 
hizmetleri vb. gibi alanlar dolayl olarak etkilemektedir. 

4. Turizm, hem mevsimsel dalgalanmalar n ya and hem 
de olumlu iç ve d geli melerden yava , olumsuz iç ve d 
geli melerden ise çok çabuk etkilenen bir sektördür. Dolay s yla turizm 
istikrars z bir d sat md r.  

5. Turizm sayesinde d sat m olanakl olmayan jeo-
ekonomik varl klar, sosyo -kültürel varl k, de er ve olaylar ile spesifik 
baz hizmetlerin d sat m yap lmakta ve ülkeye döviz giri i 
sa lanmaktad r. 

6. Turizm ürününün bir ba ka özelli i ise, ürün 
pazarlanmas ndaki farkl l kt r. Di er d sat m ürünleri fuarlarda somut 
bir ürün olarak sergilenebilirken, soyut nitelik ta yan turizm ürünü 
sergilenememektedir. Acentalar arac l ile sat lan turizm ürünü sözlü 
tan t m ve poster, slayt, film, bro ür vb. gibi görüntülü araçlar 
yard m yla sat l r (Edgell, 1993: 13).  
D turizm gelirleri, özellikle geli mekte olan ülke ekonomileri için çok 

önemlidir. Çünkü, Turizm gelirleri d ülkelerden al nan ekonomik yard mlara 
göre çok önemli üstünlüklere sahiptir. Politik ve ekonomik k s tlamalardan 
uzakt r ve herhangi bir bask arac olarak kullan lamaz. Di er taraftan turizm, 
tar msal ürün ve hammadde d sat m ndan da çok daha fazla bir üstünlü e 
sahiptir. Her eyden önce turizm mal ve hizmetlerinin fiyatlar , geli mekte olan 
ülkelerin geleneksel d sat m ürünlerinin fiyatlar na oranla çok daha fazla kendi 
denetimi alt ndad r. Ayr ca, geli mekte olan ülkenin d sat m

 

için bir 
çe itlendirme olana yaratmakta ve döviz gelirlerindeki büyük dalgalanmalar 
ortadan kald rmaktad r. Genellikle turizm, yaratt her birim döviz için di er 
endüstrilere oranla daha az d

 

girdi, yani döviz ç k gerektirir. Dolay s yla, 
turizm dövizlerinin daha büyük bir k sm

 

imalat endüstrilerinin geli tirilmesinde 
veya d

 

borçlar n kapat lmas nda kullan labilir. 
Daha önce de belirtildi i gibi, görünmeyen bir d sat m olarak turizm 

gelirleri geli mekte olan ülkeler için gerek duyulan döviz girdisini sa lad ve 
di er d sat m ürünlerine kar avantajlar oldu u için birçok ülke d turizm 
gelirlerini art rmak için çaba harcamaktad rlar.  
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Turist çeken ülke için görünmeyen d sat m, turist gönderen ülke içinse 

görünmeyen d al m olan turizm, hem turist gönderen hem de turist çeken 
ülkelerin ödemeler dengesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Turizm para 
ak mlar aç s ndan genellikle turist gönderen bölgede kazan lan ve tüketim d 
kalan ya da tasarruf edilen paran n gidilecek yörede harcanmas olarak 
tan mlan r. Uluslararas düzeyde sözkonusu durum örne in, Almanya da 
kazan lan paran n Türkiye de harcanmas anlam na gelmektedir ( çöz ve Kozak, 
1998: 186). 

Bugün dünyada hem ödemeler dengesi fazla veren Japonya gibi 
ülkelerin hem de ödemeler dengesi aç k veren Türkiye ve Yunanistan gibi 
ülkelerin turizmi ulusal seviyede te vik etmelerinin temel nedeni; turizmin 
ödemeler dengesine her iki ülke aç s ndan da katk da bulunmas d r. 

Japonya gibi ödemeler dengesi fazla veren ülkeler, bu fazlal n 
enflasyona neden olmamas ve eritilmesi için vatanda lar n n uluslararas 
turizme kat lmalar n te vik etmektedirler. 

Ödemeler dengesi aç k veren ülkeler ise, ödemeler dengesi aç klar n 
kapatmak istemektedirler. Çünkü ödemeler dengesindeki bir bozukluk gelir, 
istihdam ve fiyatlara yans maktad r. Bu nedenle ödemeler dengesi politikas , 
gerek d ekonomi politikas ve gerekse genel ekonomi politikas içinde önemli 
bir yere sahiptir. Dolay s yla, ödemeler dengesi aç k veren ülkeler ödemeler 
dengesindeki aç klar en aza indirmek için hem ülkelerine gelen turist say s n 
art rmak hem de gelen turistlerin daha fazla para harcamalar n sa lamak için 
turizmi te vik etmektedirler. 

Turizmle ilgili olarak ülkenin turistik döviz kazançlar , turistik döviz 
kay plar ndan daha fazla oldu u sürece turizmin ödemeler dengesine olumlu 
katk s ndan söz etmek olas d r. Giderlerin gelirlerden büyük olmas durumunda 
bu etki olumsuz yani negatif yönde olacak ve e er ülkenin ödemeler dengesi 
aç k veriyorsa bu aç k daha da büyüyecektir ( çöz 1987: 28). 

Günümüzde uluslararas turizmin yaratt döviz hareketleri, turist 
gönderen ülkenin döviz talebini, turist kabul eden ülkenin ise döviz arz n 
art r c bir rol oynar. Ancak, turizmin döviz arz ve talebini etkileyerek d 
ödemeler dengesi üzerinde olumlu etkiler yaratmas , di er bir deyi le sektörün 
net döviz gelir pay baz ko ullara ba l d r (Olal ve Timur, 1986:39): 

Birinci ko ul; elde edilen dövizler için yap lan döviz giderleri ile döviz 
gelirleri aras ndaki oran 1 den küçük olmal d r. Örne in,  

 

kinci ko ul; gerçek de i im oran n n 1 den büyük olmas d r. Net 
turizm döviz kazançlar n n, bu kazanc sa lamak için yap lan ve ulusal para ile 
belirtilen toplam giderlerden fazla olmas gerekmektedir. Örne in, 
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Üçüncü ko ul; turizm sektörünün döviz kazanc pay n n, söz konusu 

ülkede turizm sektörü bulunmamas halinde getirece i dövizden daha fazla 
olmas d r. Bu durum ancak; 

Turizm sektörünün gerçek de i im oran n n d sat m sektörlerinden 
yüksek olmas veya bir bölgesel ürünün turistlere sat lmas sonucu sa lanacak 
dövizin fiilen d sat m nda getirece i dövizden fazla olmas , 

 

Turizm sektöründe elde edilen net döviz gelirlerinin di er sektörlerde 
kazan lan ya da ithal ikamesi yaratan sektörlerde sa lanan döviz 
tasarruflar ndan fazla olmas  halinde söz konusu olabilir. 

   

1. D Turizm Bilançosu 
Bir ülkenin di er ülkelerle olan turistik ili kilerinden do an döviz 

hareketleri için d turizm bilançosu düzenlenir (Olal ve Timur, 1988: 92). 
Görünmeyen kalemler alt nda yer alan d turizm hesab na ait bütün gelir ve 
giderler d turizm bilançosunda gösterilmektedir. D turizm bilançosu, bir 
ülkenin belirli bir süre içerisinde (bu süre genellikle bir y ld r) di er ülkelerle 
olan turistik ili kileri sonucunda olu an turistik gelir ve giderlerini gösteren bir 
tablodur. 

Di er bütün bilançolarda oldu u gibi, y ll k olarak düzenlenen d 
turizm bilançosunun sonucu da üç ekilde olabilir: 

Denk D Turizm Bilançosu: Bir y l içerisinde uluslararas turistik 
hareketler sonucunda ülkeye giren döviz ile ülkeden ç kan döviz miktar n n e it 
olmas durumunda, denk d turizm bilançosu olu maktad r. Denk d turizm 
bilançosunun ülkenin ödemeler dengesine olumlu ya da olumsuz herhangi bir 
katk s olmamaktad r. 

Aktif D Turizm Bilançosu: Bir y l içerisinde uluslararas turistik 
hareketler sonucunda ülkeye giren döviz miktar n n ülkeden ç kan döviz 
miktar ndan fazla olmas durumunda, d turizm bilançosunda ülke lehine bir 
fazlal k olu maktad r. Bu durum, Japonya gibi istisnalar hariç tüm ülkeler 
taraf ndan arzulan bir durumdur. Çünkü d turizm bilançosundaki fazlal k 
ödemeler dengesi aç klar n n kapat lmas nda kullan lmaktad r. 

Pasif D Turizm Bilançosu: Bir y l içerisinde uluslararas turistik 
hareketler sonucunda ülkeye giren döviz miktar n n ülkeden ç kan döviz 
miktar ndan az olmas durumunda, d turizm bilançosunda ülke aleyhine bir 
aç k olu maktad r. Bu durum yukar da da belirtildi i gibi Japonya gibi istisnalar 
hariç tüm ülkeler taraf ndan istenmeyen bir durumdur. Çünkü d turizm 
bilançosunun aç k vermesi ülkenin ödemeler dengesi aç klar n art c bir rol 
oynar.  
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Tablo 4: D Turizm Bilançosu 

AKT F (Döviz Girdileri)                                                                                       PAS F (Döviz Ç kt lar ) 

1. Turistlerin konaklama 
giderleri 

2. Turistlerin ula t rma 
hizmetlerine yapt ödemeler 

3. Turistlerin yeme-içme için 
yapt ödemeler 

4. Turistik tüketim mallar 
d sat m

 

5. Turistik amaçla yurt d ndan 
gelen sermaye 

6. D ülkelerdeki turizm 
yat r mlar ndan kar 
transferleri 

7. Yabanc lara kiralanan turizm 
tesislerinin kira gelirleri 

8. Yurt içinde e itilen abanc 
turizm persone-linin e itim 
demeleri ve di er harcamalar 

9. Yabanc lar n yapt klar turizm 
amaçl reklam ve tan tma 
harcamalar

 

10. Yabanc turizm 
i letmelerinden al nan 
komisyonlar  

11. D ülkelerin ulusal turizm ve 
tan tma bürolar n n yapt 
tüm harcamalar 

12. Yabanc seyahat bürolar n n 
giderleri 

13. Yabanc lar n ulusal banka ve 
sigorta kurulu lar na 
yapt klar komisyon ve prim 
ödemeleri, 

14. Yabanc lar n rehberlik 
hizmetleri için yapt klar 
ödemeler  

15. Yabanc lar n e lence 
yerlerindeki harcamalar

 

16. Turistlerin park, müze ve 
benzeri yerler için ödedikleri 
giri ücretleri 

17. El sanatlar ve hediyelik e ya 
sat lar

 

18. Di er döviz girdileri  

DE ER 1. Vatanda lar n d ülkeler-deki 
konaklama giderleri 

2. Vatanda lar n d seyahat-lerde 
yabanc ula t rma i letmelerine 
yapt klar ödemeler 

3. Vatanda lar n yurt d nda-ki 
yeme-içme harcamalar

 

4. Turistik tüketim mallar 
d al m  

5. Turistik yat r m amac yla yurt 
d na ç kan sermaye 

6. Yabanc turizm yat r mc lar n n 
kendi ülkelerine kar transferleri 

7. Yabanc ülkelerde kiralanan 
turizm amaçl tesislerin kira 
ödemeleri 

8. Yurt d nda e itilen turizm 
personelinin e itim ve di er 
giderleri 

9. D ülkelerde yap lan turistik 
amaçl reklam ve tan tma 
giderleri 

10. Yabanc turizm i letmelerine 
yap lan komisyon ödemeleri 

11. D ülkelerde aç lan ulusal 
turizm ve tan tma bürolar n n 
tüm giderleri 

12. D ülkelerdeki seyahat 
bürolar n n giderleri  

13. Vatanda lar n d ülkelerdeki 
banka ve turizm sigorta 
i letmelerine yapt çe itli 
komisyon ve prim ödemeleri 

14. Vatanda lar n d ülkelerde 
rehberlik hizmetleri için yapt 
ödemeler 

15. Vatanda lar n yurt d nda 
e lence yerlerinde yapt 
harcamalar 

16. Vatanda lar n yurt d nda 
park, müze ve benzeri yerler 
için ödedikleri giri ücretleri 

17. Hediyelik ve hat ra e ya sat n 
al mlar  

18. Di er döviz ç kt lar

 
DE ER 

Kaynak: Kozak, vd., 1997: 61.  

V. TUR ZM N ST HDAM ÜZER NDEK ETK S

 

Turizmin parasal etkilerinin yan s ra; ekonomide yaratt reel etkilerin 
en önemlisi, emek-yo un üretim tekni inden kaynaklanan istihdam etkisidir. Bu 
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nedenle; turizm sektörü kendisinin do rudan istihdama katk da bulunmas ve bu 
sektöre girdi veren di er sektörlere de dolayl istihdam imkanlar sa lamas 
dolay s yla, ülkedeki toplam istihdam etkilemektedir. 

Turizm sektöründe makinele me ve otomasyon imkanlar n n s n rl 
olmas nedeniyle, sektörün meydana getirdi i istihdam yo unlu u di er 
sektörlere göre daha yüksektir. Sektörde emek-yo un üretimin hakim olmas 
nedeniyle turistik tüketim harcamalar , yüksek oranda do rudan istihdam etkisi 
olu turmaktad r. Bunun yan nda turizm sektörüne mal ve hizmet sunan yan 
sektörlere de yeni i imkanlar sa layarak dolayl istihdam etkisi meydana 
getirmektedir. Turizmin meydana getirece i dolayl istihdam n niceli i, 
sektörün yerel ekonomi ile ne kadar entegre oldu una ba l d r.   

Bir ülke ekonomisinde ve turizm sektöründe, turizm faaliyeti 
sayesinde artt r lan üç tip istihdam vard r ( ahin, 1993: 53). Bunlar:   

* Turizm sektöründe yer alan i letmelerdeki (konaklama ve yeme-içme 
vb.) turistik harcamalar yolu ile, bu i letmelerde meydana gelen do rudan 
istihdam art , 

* Turistik harcamalar sonucu do rudan gerçekle meyen; fakat turizm 
sektörü ile ilgili oldu undan turizm arz içinde yer alan, sektöre girdi veren 
di er sektörlerde olu an dolayl istihdam art ,  

*  Yerle iklerin turizmden elde etti i gelirleri yeniden harcamas 
sonucu meydana gelen ek istihdam art . Buna turizm ço altan n etkileri 
sonucu ortaya ç kan uyar lm istihdam da demek mümkündür. 

Turizm harcamalar n n istihdam etkisi, turizm talebinin yo unlu una 
ba l d r. Turizmin geli mesine paralel olarak turistik tesis yat r mlar n n 
artmas , i gücü talebini artt rd gibi, turizmin mevsimlik özelli inin bir sonucu 
olarak talebin yo unla t dönemlerde turistik i letmelerin de i gücü talebi 
artar (Olal ve Timur, 1986: 101). 

Turizm sektörünün bu özellikleri ve veri yetersizli i nedeniyle, turizmin 
istihdam aç s ndan önemi konusunda yaln zca genel tahminler 
yap labilmektedir. Turizm sektörünün geli mesi ile istihdam aras ndaki ili kiler 
üç a amal bir süreç göstermektedir. Bunlar s ralayacak olursak:   

lk a amada, ba lang ç y llar nda yarat lan i ba na ortalama maliyetler 
oransal olarak yüksek olmaktad r. Bir taraftan; modern turizmin gerektirdi i 
yüksek niteliklere sahip tesislerin yap lmas zorunlulu u, di er taraftan da 
altyap ya ili kin ve ço u zaman önemli boyutlara ula an geni letme ve 
iyile tirme yat r mlar , yarat lan i ba na ortalama maliyeti yükseltmektedir. Bu 
maliyeti artt ran bir faktör de deneyim ve örgütlenme yetersizlikleri olmaktad r.  

kinci a amada, daha basit gereksinimleri bulunan turistlere yönelik ve 
fazla lüks olmayan tesislerin yap m na geçilmesi, deneyim birikiminin ve 
örgütlenme yetene inin kazan lmas ve dü ük yat r m gerektiren otel d 
yat r mlar n yo unla mas , yarat lan i ba na ortalama maliyetleri dü ürecektir.  

Bu bak mdan, turizm sektöründe yarat lan i in sermaye maliyetinin 
di er sektörler kar s ndaki durumu konusunda kesin bir sonuca ula mak 
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oldukça güç görünmektedir. Ancak, özellikle uluslararas turizmin gereklerine 
uygun otellerin yap m söz konusu oldu unda, bir bütün olarak turizm 
sektöründe yeni bir i olana yaratmak için katlan lacak ortalama maliyetin, bir 
bütün olarak imalat sektörlerindekinden daha dü ük olmayaca aç kt r.            

Turizmin geli mesinin üçüncü a amas nda ise yarat lacak bir i birimi 
ba na sermaye maliyeti yeniden yükselmektedir. Daha az uygun yerlerde in aat 
yap lmas gereklili i, arazi maliyetlerinin yükselmesi, artan in aat maliyetleri, 
mevcut tesislerin konfor düzeyini yükseltmek için gereken yat r mlar n yüksek 
harcamalar gerektirmesi, haberle me ve daha yüksek kapasiteye ula t rma 
zorunlulu u gibi nedenlerle sermaye maliyeti yüksek olmaktad r. 

VI. TÜRK YE DE TUR ZM SEKTÖRÜNÜN BÜYÜME VE DI 
T CARET DENGES ÜZER NE ETK LER NE L K N 
EKONOMETR K ANAL Z 
Çal man n bu k sm nda, turizm sektörünün Türkiye ekonomisinin 

büyümesi ve d ticaret dengesi üzerindeki etkileri ekonometrik model 
yard m yla de erlendirilecektir. 

1. Verileri Aç klanmas

 

Çal may temel olu turacak veriler, 1980-2008 dönemine ait y ll k net 
turizm gelirleri, yabanc turist say s , d ödemeler dengesi ve sabit fiyatlarla 
GSMH büyümesi verileridir. Tüm veriler T.C. Merkez Bankas ve DPT den 
al nm t r. 

2. Serilerin Dura anl k Testleri 
Zaman serilerinin uzun dönemde gösterdi i ana e ilime trend denilir. 

De i kenler aras nda kuvvetli bir trendin varl , ekonometrik aç dan verilerin 
ara t r lmas nda sorun yaratabilir. Bu yüzden, iktisadi zaman serileri genellikle 
trend içerdi i için tahmin yapmadan önce serilerin trendlerinden ar nd r lmas 
gerekir. Serilerin trendlerinde ar nd r lmas dura anl sa lamak içindir. Bu 
amaçla kullanaca m z test, birim kök (unit root) testi olan Augmented Dickey-
Fuller (ADF) testidir. 

Çal mada kullan lan verilerin ADF testi sonuçlar a a da verilmi tir. 
Bu sonuçlara göre, yabanc turist say s , d ticaret dengesi, turizm gelirleri 
verilerinin 1. farklar n n al nmas sonucunda %1 güvenirlik düzeyinde 
dura anl k sa lanm t r. Sadece yüzde büyüme olarak hesaplanmas nedeniyle, 
sabit fiyatlarla GSMH verisi farklar al nmadan dura and r. Bu sonuçlara göre, 
GSMH d ndaki verilerin 1.farklar al nmas sonucunda istatistiki olarak tutarl 
ve anlaml d r.         
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Yabanc turist say s verilerinin ADF testi sonuçlar ;  

             
t-Statistic   Prob.* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.261453  0.0001 

Test critical values: 1% level  -4.356068  

 

5% level  -3.595026   
10% level  -3.233456  

           

D ticaret dengesi verilerinin ADF testi sonuçlar ;  

             

t-Statistic   Prob.* 

          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.227912  0.0001 
Test critical values: 1% level  -4.356068  

 

5% level  -3.595026   
10% level  -3.233456  

           

Sabit fiyatlarla GSMH de i imi verileri ADF testi sonuçlar ;  

             

t-Statistic   Prob.* 

          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.321416  0.0001 
Test critical values: 1% level  -4.339330  

 

5% level  -3.587527   
10% level  -3.229230  
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Turizm gelirleri verileri ADF testi sonuçlar ;  

             
t-Statistic   Prob.* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.194207  0.0016 
Test critical 

values: 1% level  -4.374307  

 

5% level  -3.603202   
10% level  -3.238054  

     

Yukar da dura anla t r lan veriler kullan larak yap lan Granger 
Nedensellik testinin sonuçlar ise a a dad r.   

        

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

          

TURGEL(-1) does not 
Granger Cause GSMH 27

  

0.24422

  

0.62567  
GSMH does not Granger Cause 

TURGEL(-1)  0.90222

  

0.35165 

                  

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

         

YABTURSAY(-1) does not 
Granger Cause GSMH 27

  

0.13745

  

0.71408  
GSMH does not Granger Cause 

YABTURSAY(-1)  1.11327

  

0.30188 

                  

  Null Hypothesis: Obs

 

F-Statistic Probability

         

TURGEL(-1) does not 
Granger Cause DTICDEN(-
1) 27

  

9.11448

  

0.00593 
  DTICDEN(-1) does not Granger Cause 
TURGEL(-1)  0.12363

  

0.72820 
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  Null Hypothesis: Obs

 
F-Statistic Probability

          
YABTURSAY(-1) does not 

Granger Cause DTICDEN(-
1) 27

  
9.06925

  
0.00604 

DTICDEN(-1) does not Granger Cause 
YABTURSAY(-1)  0.00594

  

0.93919 

        

3. Verilerin Yorumlanmas

 

Yukar daki sonuçlar yorumlarsak, turizm gelirlerinin ve yabanc turist 
say s n n d ticaret dengesini gecikmeli olarak (1 gecikme) etkiledi i sonucuna 
var lmaktad r. Yani turizm gelirleri ve yabanc turist say lar , d ticaret dengesi 
üzerindeki de i melerin Granger nedenidir. Bu iki durumda da s f r hipotezi 
kabul edilir. Bunlar d nda hiçbir de i kenin birbiri üzerinde etkisi yoktur.  

Bu sonuçlara göre, Türkiye deki turizm sektörünün d ticaret dengesi 
üzerinde bir etkisi bulunmaktad r. Fakat büyüme üzerinde bir etkisi oldu u 
sonucuna ula lamam t r. Yani turizm sektörünün Türkiye nin büyümesi 
üzerinde do rudan bir etkisi yoktur, turizmin daha çok dolayl (istihdam ve 
üretim art sa lanmas ) etkileri oldu u sonucuna var lm t r. Ortaya ç kan bu 
sonuçlar nda, Türkiye ekonomisi aç s ndan turizm sektörünün istihdam ve 
üretim art sa layacak ekilde desteklenmesi anlaml gözükmektedir.    

VII. SONUÇ VE ÖNER LER 
Turizm, milyonlarca etkile imin bir arada ortaya ç kt , kendine özgü 

tarihi ve dili olan ve çok say da insan n kat ld bir kitle hareketi niteli ini 
kazanm t r. Turizm uçak irketleri, deniz yollar , tren, kiral k araba irketleri, 
seyahat pazarlamac lar ile sorunlara çare bulan ki iler, pansiyonlar, restoranlar 
ve toplant merkezleri gibi kimi büyük kimi küçük i kollar ndan olu an 41 
farkl alt sektörle ba lant l d r (Lundberg vd.,1995:4) ve bünyesinde yüzlerce 
yan kurulu u bar nd ran bir emsiye görünümündedir. Ayr ca turizm, 
günümüzde telekomünikasyon ve enformasyondan sonra 21. Yüzy la damgas n 
vuran, dünyan n üç temel hizmet sektöründen biri durumundad r (Crouch-
Ritchie,1999:138). 

Dünyan n en h zl geli en ve büyüyen sektörü olan turizmin, Türkiye de 
de son y llarda dünyadaki geli melere paralel olarak, büyük bir at l m yapt ve 
ayn ekilde h zla geli ti i görülmektedir. Dünya Turizm Örgütünün (WTO) 
yapm oldu u ileriye yönelik projeksiyonlarda, turizmin 21. yüzy lda daha da 
büyük geli meler gösterece i belirtilmekte ve 2020 y l nda tüm dünya genelinde 
olu acak turizm gelirlerinin 2 trilyon Dolar a ula mas öngörülmektedir. Buna 
ek olarak, dünya genelinde özellikle geli mi ülkelerde yükselen refah düzeyine 
paralel olarak, seyahate ayr lan gelirin ve ula m olanaklar n n artmas ile 
turizm sektörünün ekonominin di er sektörlerine oranla çok daha fazla 
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büyüyece i de bir gerçektir. Bu nedenle, Türkiye nin 2008 y l verilerine göre, 
elde etti i turizm gelirinin 18,5 milyar Dolar civar nda oldu u dü ünüldü ünde; 
hükümetlerin ve sektör temsilcilerinin bu sektöre gereken önemi vermeleri ve 
uluslararas turizm piyasas nda olu aca öngörülen bu zenginli i ülkeye 
ta yacak politikalar h zla üretmeleri gerekmektedir. Türkiye nin 2020 y l nda 
uluslararas turizm gelirlerinden ald pay n %4 e ç kmas , bu sektörden elde 
edece i gelirin de 80 milyar Dolar gibi çok büyük bir rakama ula mas 
demektir. Ekonominin di er sektörlerinden yap lan ihracata göre, turizm 
gelirlerinden elde edilen dövizin maliyetinin de daha dü ük oldu u göz önüne 
al nacak olursa, ülkede var olan do al, kültürel, tarihi ve sosyo-ekonomik 
varl klardan istenilen dövizin sa lanmas , Türkiye nin ekonomik büyümesi ve 
ülke insan n n daha iyi bir yasam sürdürebilmesine de olanak sa layacakt r. 

Son olarak belirtmek gerekirse Türkiye, ciddi miktarlarda cari ödemeler 
bilançosu aç veren bir ülke konumunda oldu undan turizm sektörünün döviz 
kazand r c etkilerine ihtiyaç duymaktad r. Buna ba l olarak gerçekle tirilen 
ekonometrik çal mada da, turizm sektörünün d ödemeler bilançosu üzerinde 
anlaml ve tutarl de i melere yol açt sonucuna ula lm t r. Turizm sektörü 
Türkiye gibi; kriz y llar nda TL nin a r de er kaybetmesi sonucu olu an cari 
fazlalar veya cari i lemler bilançosundaki düzelmeler d nda, sürekli cari 
i lemler aç veren bir ekonomide istihdamda art sa layarak ve di er 
sektörlerin pazarlayarak bir ekonomik kazanç yaratmakta zorland klar do al ve 
kültürel zenginlikleri ekonomik kazanca hatta turizm sektörünü tek ba na 
de erlendirdi imizde net döviz kazanc na çevirebilmektedir. Bu ba lamda; net 
döviz kazanc sa layabilen turizm sektörünün desteklenmesi, devaml bir 
ekilde üretti inden fazla harcayan Türkiye ekonomisi aç s ndan döviz aç n 

kapatmak için uluslararas sermayeye a r tavizler vermeyi engelleyebilmekte 
ve spekülatif sermaye ak mlar ndan sak nabilmeyi sa layabilmektedir. Fakat 
Türkiye nin geli mekte olan bir ülke olmas ve krizler sonucunda s k s k GSMH 
daralmalar yla kar la mas ; turizm sektörünün büyüme üzerindeki etkilerinin 
ara t r lmas n te vik etmi tir. Ekonometrik çal ma sonucunda, kullan lan 
turizm de i kenlerinin GSMH büyümesi üzerinde bir etkisi olmad sonucuna 
ula lm t r. Bu aç dan de erlendirildi inde, çal mada Türkiye deki turizm 
sektörünün ekonomi üzerindeki sadece do rudan etkilerinin de il dolayl 
etkilerinin de (istihdam ve üretim art sa lanmas ) te vik edilmesi gerekti i 
sonucuna ula lm t r. Geli me sürecinde bir ekonomi olan Türkiye aç s ndan, 
istihdam yaratma ve üretimi art rma potansiyeli olan bir sektörün ekonomik 
yararlar n tart maya gerek yoktur. Geli mi ülkelerle kar la t r ld nda; genç 
nüfusun toplam nüfusa oran oldukça yüksektir. Genç nüfusun büyüme ve 
kalk nma için bir potansiyel oldu una ku ku yoktur; fakat kriz y llar d nda 
bile %20-25 band nda seyreden genç nüfustaki i sizlik oran bu potansiyelin 
kullan lamad n n bir kan t d r. Turizm sektörü, hem e itimli genç nüfusa hem 
de özellikle e itimsiz gençlere i imkan sa lamas nedeniyle desteklenmesi 
gereken sektörlerin ba nda gelmektedir. Turizm sektörünü desteklemek için, 
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döviz kurunun a r oynakl na engel olunmal ve özellikle TL nin yabanc 
paralar kar s nda a r de erlenmesinin önüne geçilmeye çal lmal d r. TL nin 
de erini istikrarl bir ekilde bir bant içinde tutup gelece e yönelik güven 
olu turabildi inde; d a aç k di er sektörlerde oldu u gibi sektöre yat r mlar n 
artmas n ve daha sa l kl fiyat belirleme imkanlar n n olu mas sa lanabilir. 
Bunun yan nda ekonomik aç dan sekötürün desteklenmesi için, belirli 
büyüklü e veya i çi say s na ula amam turizm sektöründeki firmalar için 
uygulanacak vergi te vikleri, firmalar n büyümesi için yararl sonuçlar 
yaratabilir. Yukar da ifade edilen ve firmalar daha do rudan desteklemek için 
kullan lacak politikalar n yan nda daha dolayl yoldan yani turizm ürünün 
niteli ini de i tirecek desteklemeler de yap lmas gerekmektedir. Çevrenin 
temiz tutulmas , yiyecek sektöründe sa l k standartlar n n s k bir ekilde 
denetlenmesi, ula m n geli tirilmesi, kültürel etkinliklerin desteklenmesi, antik 
kentlerin gün na ç kar lmas na ve tan t lmas na daha fazla ödenek ayr lmas 
vb. önerilerin uygulanmas turizm ürünün daha yüksek bedellerle ve daha kolay 
pazarlanmas n sa layacakt r.            
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