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Tu R izu BAKAN ı_ıĞı uÜsTEşAR yARDıMcısı
SAYİN TANKUT Üİİaİ_, İN AÇİLİŞ KONUŞMASİ

": .,,rJ Şayın Uelboıye traşKanı
'. l.rHanimefendiler, Beyefendiler
,1 

'.:,,-.|itplı 
nin ve Basın' ın Kıymetli Mensupları

' ,,.".'l.

i,, ::.Konuşmama başlainadan önce ; 
..

,. r ,|urizm Bakanımz Sayın i|han AKUZUM' ün
,,,,..-] Aydın Vhliliğine;
', .;-'Ku§adası Belediyesine
..'.. '; Dokuz Eylül Üniversitesi' ne
.,,,.Bu kongreyi düzen|emelerinden ve davetlerden dolayı teşekkürlerini iletmek

istiyo.ıÜm. Bakanımın yoğun programıve 1991 yılı Bütçe çalışmaları nedeniyle Kongreye

katılamadİğl için en iyi dileklerini sizlere sunuyorum.
' DÖğeıliKonuklar,.

Uluslararası alanda önemli sosyo-ekonomik olaylar arasında yeralan turizm, uygar

toplumun b,if parçası haline gelıhiş ve dünyada pek çok ülke turizm sayesinde kalkınma
süreçlerini hızlandırm ıştır"

ÜReilçrin ödemeler dengesi açıklarını gidermede, istihdam seviyesini artırmada,

ekonomik katkınmayı hızlandırmada ve bölgelerarası farklılıkları dengelemede turizm
' gelirleri Oneİnli İol oynamaktadır.

Günüm,üzde Dünyada 1.1 milyon kişi hergün ü]keleri dışına seyahat için çıkmakta
ve konaklama ğğıme, yemÖk, eğlene, alışveıiş Çin ortalama 571 milyon dolar harcamaktadr.

1989 yılı Dünyayabancı turist girişleri403.6 milyon, turizm gelirleri de 208.7 milyar dolar

olmuştur. Halen,P'ünyadaki toplam serinaye yatırımlarının o/o 7' si turizme yapılmakta ve
yine yeryüzündç tüm çalışanların 7o. 6.3'Ü turizm sektöründe istihdam edilmektedir.

Türkiye, doğalvarlıklan yanında, çoJ çeşitli uyga{ıkların kültür ve tarıhi değerlerine
de sahip, bu nedeİıle de büyük turi2!İİ potahBiyelini hai2 bir ülkedir,

Üıkemiz Son 6-7 yılda, 60 bln yatak ve 40O milyon dolar turlzm gelirlerinden,

1 78.ooo yataklara, 4.5 milyon turist Ğ.ayısınğç 2.6 milyar dolar turizm gelirine ulaşmıştır.

Nitekim, Dünya Turizm Örgütğ ( WTO ) 1980-90 yılları arasında yüzde 620' lik bir

büyümeyi gerçekleştiren Türkiye'yil;Örnek 'i 1ılke ilan etmiştir.

Bu gelişme, sadece sahip old_uğumııi doğal ve kültürel zenginliklerle değil.

- Mİsafirperverliği ile yarışan.Türk tıidı.ryrırı, " turızmibenimsemesi " yanında,

- Uygulanan dışa açık serbest pazşr ekonomisi politkalarlrun ıurİzm sektÖrÜne

yansmasıile sağlanmıştır. .",,
Hem arz, hem talep ve hem de dövE girdisi açlşından iarlhin en hızlı gelişme

döneminiyaşamakta olan Turizm Sektörü 1ğ90 yılına ; "

" Gayri Safi Milli Hasıla içerisinde " . Vo 3.2
* İhracat Gelirleri İçerisinde," o/o 22,0O
* Dış Ticaret Dengesi İçerisinde , 7o 61.8' lik

paylara girmiş bulunmaktad ır.

Ancak, bu rakamIar bulunduğumuz noktanın yeterll oldÜğu anlamına gelmemelidir.

Ülkemiz, doğalve kültürel potansiyeliile bu verilerini çok dahal ileri§İne ulaşmaya layıktır.

Hedefimiz, Uluslararası pazardaTürkiyeiyi layık ölduğu hedefe en ksa sürede ulaŞtırmaktır.

çünkü, üç yanı denizlerle çevriliTürkiye'nin 8 bin 3O6 kilometreden fazla kıYısı

?
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1980-1990 arasındakiyıllar, Türkiye'de turizmin olağanüstü boyutlarda geliştiği bir
dönem olmuştur. Yurdumuza gelen yabancıların sayısında büyük artışlar olmuş; turizm
geliriönemli ölçüde büyümüştür. Bununla bağıntı|ıolarak artan yatak talebinikaşılayabilmek
için çok sayıda tesis hizmete açılmıştır. Böylece, turizm sektörünün ülkenin ekonomik
yapısı içindeki yeri ve önemi büyürken, sektörle bağlantılı sorunlar da artmış ve oldukça
karmaşık bir biçim almıştır. Bu sorunların basksı, turizm sektörüyle bağlantılı kişi ve
kuruluşları ( konaklama işletmeleri, seyahat acentaları, Turizm Bakanlığı, belediyeler ve
üniversiteler ) etkili çözümler geliştirilmesi için zorlamıştır.

Bununla birlikte, Türkiye' de bir çok uygulamalı alanda ortaya çıkan sorunların
tartışılmasıve çözüm yolları araştırılması için hemen her yıl ulusal kongreler yapılırken,
ülkenin en önemli ekonomik sektörlerinden biri olan turizm alanında, işletmeleri, Turizm
Bakanlığını, Belediyeleri, Üniversiteleri bir araya getiren ulusal bir kongre ne yazık ki
şimdiye kadar gerçekleştirilememiştir. Aydın Turizm İş|etmeciliği ve Otelcilik Yüksek
Okulu ve Kuşadası Belediyesiolarak böyle önemli bir olayıbaşlatmış olmanın mutluluğunu
taşıyoruz. Başlattığımız bu girişimin devam etmesive önümüzdekiyıllarda ikinci, üçüncü
vs. turizm kongrelerinin toplanması en büyük dileğimizdir.

llerdeki sayfalarda kongre çalışmalarının sonuçlarısunulmaktadır. Turizm Bakanlığı
MüsteŞar Yadımcısı Sayın Tankut Ünal'ın açış konuşmasından sonra açılış oturumundaki
bildiriler ve daha sonra ,turizmin özel sorunları ile ilgili bildiriler sırayla sunulmuştur.
Bildirilerden sonra ise çeşitli turizm sorunlarıyla ilgili çalşma gruplarının raporları yer
almaktadır.

Kongrenin düzenlenmesindeyardımlarınıesirgemeyen KuşadasıBelediye Başkanı
Sayın Lütfi Suyolcu ve Başkan Yardımcısı Turgut Erkul'a, Kongrenin gerçekleşmesinde
Onur Otel'in tüm olanaklarını organizasyon komitesinin hizmetine vererek büyük bir
hizmette bulunan onur otel İşletme Müdürü sayın Alcan kartoğlu'na, bu yayının
gerÇekleŞmesinde yardımcı olan Turizm Bakanlığı ve Kuşadası Belediyesi'ne, Kongre
organizasyonunda görev alan Kuşadası Belediyesi, Aydın Turizm İşletmÖciliğive otelcilik
Yüksek Okulu ve Onur'Otel'in degerli elemanlarına ve tüm katılmcılara en içten teşkkürleıimi
sunuyor, kongre çalışmalarının Türk turizmi için yararlı olmasını diliyorum.

Organizasyon Komitesi Adına

Prof. Dr. Hasan Zater Doğan

Dokuz Ey!ül Üniveı:sitesi
lktisadi ve ldari Bilimler Fakültesi
Aydın Turizm İşIetmeclliği ve
otelcilik yüksekokulu Müdürü
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YrrÜl Övünerek söYleyebiliriz ki Ülkemiz Dünyanın en temiz denizlerine sahiptir. Fakat
biz, TürkiYe'de turizmisadecedeniz, güneş ve kum olarak düşünmüyoruz. çünkü ülkemiz
2 milYon 5O0 bin tarihi-kültürelve doğalvarlığa sahiptir. Coğİafi yrp,.,r" doğa zenginliği
ile, kıŞ sPorlarından termal turizme, golf'den yayla turizmine kadar her türlÜ turizıİe yİı
boyunca elverişlidir.

Bu imkanlarımızı elbette yabancı turizmciler de görmeye başlamışlardır. Ancak,
turizm sektÖrü olarak bizim de öncelikle dikkat etmemiz gereken hususlar bulunmaktadır.

Bunların baŞında da üç önemli konu gelmektedir. Doğa| ve kültürel çevremizikorumak, YurtdıŞında_ülkemizi layık olduğu şekilde tantmak ve sektörün ihtiyacı olan
eğitilmiş personel açığını hızla kapatmaktır.

lŞte bu temelamaÇlarla, 1990 yılıbütçemizde tanıtmaya ayrılan pay, bir öncekiyıla
oranla 5 katl düzeYinde Yükseltilmiş ve yurtdışıtemsilci|iklerİmizsayıve personelolarak
güÇlendiri|miŞtir. Bununla da yetinilmeyerek daha çok turist getİrilmesi için seyahat
acentalarına yayınlanan kararname ile pazailama teşvikleri getiri|miştir.

Doğamızı ve Çevreyi korumak için Bakanlığımız kararlı olarak birbirini izleyen
tedbİrler almaktadır. Bunlar içinde öncelikle Güney-gatıAnadolu-Turizm Altyapı çevreProjesi'ne ( GAÇTAP)yerverilmiştir. Bu projey|e Çanakkale-Balıkesir ilsınır,iLAnĞıya-
Mersin ilsınırlarıarasındaki 1.600 kilometrelik kıyıb3ndındaki yerleşmelerin su-kanali-
zasyon-arıtma*çöp imha altyapı tesisi tamamlanacİktır.

Bu projenin verilerİne göre, Proje kapsamındaki toplam 28,251hektar yerleşme
alanınıno/o54'ü"Kentsel Alan",o/o311 .7'si 'i İl<inci xonutAlanı ,,ve o/o14,3,üise,,Turizm
Alanı " dır.

AYrıca, BÖlgedeki denizlere atık taşıyan nehir ve ırmak sistemlerinin bulunduğu
ovalarda, aÇıkhava Ya da sera biçiminde sebzeve meyve yetiştirilmesine yönelik,Tarımsal
Gübre ve ilaÇ Kullanımı " yüksek miktarlardadır. ,t 987 yılında Türkiye,de 4538 ton tarımsat
ilaÇ kullanılmıŞtır. ÖYleki, turistik açdan önemli yerleşme birimleri, aynı zamanda bukimyasal maddeleri satan dükkanları içeren birer merkez durumundadır.

Bu bulgulardan da görüldüğü gibi ; Ülkemizin Ege ve Akdeniz kıyı şeridindekial§aPı Yetersizliği ile biYolojik kirlenmelerin neden oldğu çevre sorunlarına ; turizmyatlrımlan ve.iŞletmeleri değil, yerleşme alanlarının z 85.z, sini oluşturan, KENTSELAı-ANLAR iıe irİııcİ KoNUTLAh veİnnıvısnıİnaıivİİı_İn, 
"'nrn"oen 

oımaktadır.
Tabiatıyla bu'konunun temel çözümü yerel yönetimlerin duyarlılığı ile halklmızın

katkısı ve doğrudan çevreyi korumaya yönelik bilinılenmesinde yatmaktadır.
. Aslında, eğitilmiŞ turizm personeliaçığınıhzla gidermemiİoe oe halkımızın büyük

desteğİne ihtiYacımız bulunmaktadır. Bu amaçla bir yandan mesleki eğitim kaynaklarımızıgüÇlendirmeYi hedeflemiŞ bulunuyoruz. Yapİırdığımız " insangücü araştırmasına göre,
sektörün önümüzdeki 5 yılda 60.0oo eğitilmiş personele ihtiyacı vardır.

DünYa Bankasıile Hükümetimiz arasında imzalanan İıİazRnıaşması ile 5.8 MilyonDolar'lık kredidesteğisağlanmıştır. ,l988 yılında başlatılan proje 1992,de tamaınlanmış
olacaktır. Bu Proje kapsamında;

- Mevcut beŞ adet Turizm Eğitim Merkezi'nino/o 4o1, lük kapasite arttırımı için
gerekli tadilatların yapılması ve teçhizat alımı,

- Beş adet yeni Turizm Eğitim Merkezi'nin inşaası,
- Eğitici Personel ihtiyacının karşılanmasıiçin çeşitli eğitim programları, kurslar,

seminerler, burs imkanları,
- sektörün eğitilmiş personel ihtiyacı için sertifikasyon hazırlığı,

gibi çalışmalar öngörülmüştür.
Projede öngörülen ça|ışmalar süratle devam ettirilmektedir.

't
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Beş adet Turizm Eğitim Merkezinde gerekli tadilatlar yapılmış, teÇhizatı ihale

edilmiştir,
Yeni oeş adet Merkezin açılması için arsalarıtemin edilmiş, proje ve ihale iŞlem

dosyaları hazırlanmıştır.
Eğiticilerin Eğitimi için hazırlıklar tamamlanmış o|up, 1990 yılı sonuna kadar bu

eğitime başlanm ış olacaktır.- 
sertitiıasyon konusunda Uluslararası çalışma Örgütü ( ıı_o 1 Uzmanlarının da

katkıları ile önemli mesafe katedilmiştir. yak|aşık bir yıla yakın lLo uzmanlarınca yapılan

çalışmalar sonucu Meslek Standarlarını oluşturacak olan Kriterler hazırlanmıştır, Bu

İtanoartıar üzerinde işçi_işveren ve Kamu kesiminden oluşan teknik komitelerce

değerlendirmeler yapılmış ve Milli Meslek standartları dediğimiz son şeklini alm§tlr.

Gelecekte de ulusÜrarasıturizmhareketinin Ülkemize büyüyerek Yöneltilebilmesi
amacly|a, içinde bulunduğumuz Altıncı beş yıllık plan Döneminde ;

Öncelikle;
_ Turizm sektörüne ayrılan kamu kaynakları eğitim, tantlm ve su_kanalizasyon_

çöp imha_yol gibi teknik altyapının geliştirilmesine tahsis edilecektir.

Ayrıca;
_ Doğal ve kültürel değerler ile çevrenin korunmasına ağırlık ve öncelik verilecek,

belirli sahaların koruma_kullanma dengesi içinde turizme açılması teşvik edilecektir,

_ Mevcut tesislerde, doluluk oranlarını yükseltici, ikincil harcamalarİartırıcı, nitelik

yükseltici önlemler alınacak ve turizm sezonunun yılın tamamına yayılmasısağlanacaktır,

bektörde yöre ve tür çeşitliliğini sağlamak için teşvik tedbirleri geliştirilecektir.

- Turistik tesis işletmeciliği geliştirilecek, küçük kapsasiteli tesisler ve aile

işletmeciliği teşvik edilecektir.
Toplumunenuygunvesağlıklışartlardatatilyaprnasısağlanacaktı

_ charter taşımaöı-ı5ı geliştirilecek ve yerli seyahat acentalarının tur operatörlüğü

tesvik edffi 
hizmetlerinin pazarlama ve tanıtımında özel ve kamu işbirliği teşvik

edilecektir,
Sözlerime son verirken Turizm Bakanımız Sayın İlhan AKÜZÜM ve Bakanhğımız

adına ; bu kongreyi düzenliyenlere tekrar teşekkür eder, üç gün sürecek çalışmalardan

ülke turizmi için yararlı sonuçlar alınacağı inancı ile sevgi ve saygılarımı sunarlm,

t
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GELişMEKTE 9LAN Üı_reı_enoe poı_irirı vE pLANLAMALARıN BAzı
YoNLERı

Prof. Dr. Brian Archer
Surrey Üniversitesi LONDON

Bu konferansta konuşmak üzere beni ü|kenize davet etme nezaketinde bulunduğunuz

için teşekkür ederim. Ülkenizi daha önce üç defa değişik amaçlarla ziyarel etmiŞtim. Bu

ziyaretıerimoen ilki öğrencilik yıllarımda arkadaşlarımla beraber dört haftallk bir ziyaret

olhuş ve ülkenizin pek çok yöresini gezmeye-görmeye çalışmıştık. Ancak, öğrenci

olmamız nedeniyle bu ziyaretimde turist olarak harcamalarım ülkenizdekiturist harcama

oranının bir hayli a|tında olmuştu, bu nedenle özür dilerim. Belki bu eksikliği ikinci

ziyaretimde daha iyi olanaklarla yapma imkanına sahip olduğum için gidermeye çalıştım.
Gelişmekte olan ülkelerde politika ve planlama konusunda bir konuşma yapmam

teklif edilince çok memnun oldum. Çünkü pek çok araştlrmaml bu yörelerde ve turizm

endüstrisi konusunda yapmış bulunmaktayım.
1- Turizm Endüstrisinin Ozelliği

Turizm endüstrisifarklıbir özelliğe sahiptir. Dünya Turizm Orgütü eski genel

sekreteri de dahil turizm alanında pek çok ilgili turizmin bir endüstri oluP olmadğı

konusunda farklı görüşe sahiptirler. Diğer endüstrilerden farklı olarak, turizm tek tek Pek

çok hizmetin bileşmesinin bir ürünüdür. Turistler konaklama, yiyecek içecek, ulaştırma ve

Ür gibi hizmetleri satın almaktadırlar. Yöreselve ithal edilmiş malları satın almakta, gece

klüğeri ve gazinolarda harcamalar yapmaktadırlar. Temelde harcamalar çarpan etkisiy|e

yöresel, bölgesel ve ülkesel ekonomilerde tüm sektörleri etkilemektedir.

Ancak turizmde bazı mallar fiyatlandırılmam§tır. Bunların en önemlilerinden birisi

ise çevredir. Örneğin turistler b'ir tabiat manzarasından plajlardan zevkle faydalanırlar.

nncİl< bunun karşılığında ya çok az ödeme yaparlar veya hiç bir ödemede bulunmazlar,

Bunlar; turistler için tatillerinde zevk aldıklarıfakat karşılığında para ödemedikleri mallardır.

Ancak buralarda turistlerin mevcudiyeti dahi, yoğun kalabalık ve bu varlıkların zamanla

bozulmasıgibi bazı maliyetleri de beraberinde getirmektedir. ( örnek olarak; lspanya'nın

batıAkdeniz sahillerinin kirlenmesi gibi. )

Bu tür maliyetler de, politikaların saptanması ve planlamalarda dikkate alınması

gereken konulardır.
Doğaldır ki, bu sosyal ve çevresel maliyetler, turizmin bu kaynakları yöre halkı ile

birlikte kullanmasından kaynaklanmaktadır. ( Örneğin; yöre restoranları, dükkanlar, taksi,

otobüs, p|ajgibi. ) Bu olanaklarln taşıyabileceği kapasitenin Üzerinde kullanılmasıVe aŞlrl

kalabalık, yöre halkının tepkisine; turistler arasında da kızgınlığa neden olmaktadır. Bu

etkinin öngörülmesi, dikkat ve hassasiyetle giderilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, turizm, fiyatıönceden ödenmiş ancak üretildiği yerde tüketilme

zorunluluğu doğurduğu için konaklama, yeme içme ve ulaştrma gİbi hizmetlerin standartlarının

yüksek ve güvenilir olmasıgerekmektedir. Bunun sonucunda da, turistik ürünün kalitesinin

üstün vasıflıolabilmesi için çok dikkatlive titiz bir organizasyon ve planlama gerekmekte-

dir.
Turizm, turist|erin raftan satın alabilecekleri bir mal da değildir. Diğer mallardan

farklıolarak turizm, bireysel turist veya turizm acentalarıtarafından " paketlenmiŞ " olarak

( * ) Prof_ D|. Arcİıer' ın lJil1tii metninin tamamı temin edilemediğinden sunuştan kısa bk Özete yer verilmiştır
özijr dııeriz.
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satln alınmaktadır. İki ayrıturistln satın alacağı paket hiç bir zaman aynı olmayacaktır. Her
turist standart Pakete değişik maddeler ilave edebilecek ve gideceği ,iııeoe parasını kendi
arzuladığı hizmetler doğrultusunda farklı şeylere ödeyebilecektir,

2- Turizm Planlaması
O halde devlet niÇin turizm planlaması yapmak zorundadır ? Turizm faaliyeti

devlet tarafından yasaklanmadığı sürece olacaktır. Niçin sadece özel sektörün tüm gerekli
imkanları sağlaması yeterli olmamaktadır.

Bunun cevabı ise, eğer turizm faaliyeti özel sektöre bırakılırsa, yalnızca önemli ticari
gelişmeler olabileceği için turizmin faydalı unsurları gözardı edilebilir.

Bu durum, turizmden elde edilen gelirin, turizmin olumsuzetkileriniönleme yönünde
de kullanılmasını gerektirmektedir.

Diğer amaÇ|ar, ülkenin tanıtılmasıve uluslararasıanlayış ve dünya barşını sağlamada
turizmin katkısının önemini vurgulamakdır.

Eğerturİzmden beklenen önemliamaç ekonomik isedevlethangitürturizme ağırlık
vereceğini saPtiamalı, turistik Potansiyelini belirlemeli pazar ara$rması yapmalıd ır. pazannı
belirlemeli ve buna göre planlamasını yapmalıdır.

Gelişme Planı

, Turizm, üst YaPı kadar alt yapının yapınında gelişmesini gerektiren bu nedenle de,
Devlet ve özel sektör işbirliği ile başarıya götürebileceı oir sekı<ırdür.

Devlet ve özel Sektör işbirliği ile örgütsel yapı ve gelişme ptan ve politikaları ile
yürütülen turizm faaliyeti başarılı olabilecektir.

BöYle bİr Planın hazırlanmasından önce Devlet endüstri ile ilgili amaç ve politikasını
belirlerneli ve gerekli çelişkileri ortadan kaldırabilmelidir. uluslararası turizm ülke eko-
nomisine sağladığı faydalı etkiler yanında getirebileceği zararlı etkilerde göz ardı edilme-
melidir.

Fek Çok ülke iÇin turizmin gelişme amaçlarının başında ekonomik nedenler
gelmektedir.Döviz girdisisağtama, istihdama olumlu etkide buıunma, gelir artışı gibi çeşitlinddenler turizmi ekonomİk açıdan önemli bir sektör olduğunu vurguıİyan nedenlerdir.

Devlet ile özel sektörün amaçları aynı olmayaUİıır. Rncİt turizmde gelişmeyi
sağlaYabilmek iÇin Şartlar baştan açıkca belirtilmelive baştan anlaşma sağtanmalıdır.

Turİzm bir'ülkeye önemli katkılar sağlayabilir. paı<İt oıııtatlİ ve ilizlikle belirten-
T"TiŞ bir..Politika ve Planlama turizmin sağlayacağı avantajlardan.çok yöre halkına
dezhvantajlar getirebilir. Burada verilmek istenen en önemti mesaj belirLnecek amaçlar
doğrultusunda saPtanacak politika ve planlamalar gelecekte tuİizmin gelişmesine en
önemli ışığı tutacaktır.
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üç u Ncü oü ııyn ü LKELERir.ı oE Geı_işME pRoBLEı,ıı_rni

Prof. Dr. Abraham P|ZAM
central of Florida Üniversitesi usA

üçüııcü oüııvn üı-xe ı-Eniı.ıoe oeıişııııE pRoBLEMıeni 1* 1

_ Üçüncü Dünya ülkelerinde Turizmin Gelişmesinde GenelOlarak Yapılan YanlıŞlıklar

2- Düşük kaliteli kitle turizminin tercih edilmesi
3- Güneş, deniz ve sahil ( kum ) turizminin aşırı vurgulanması

4- Yöresel kültür değerlerinin dikkate alınmaması

5- Dengesiz gelişme
6- Yöre halkının ilgisizliği
7-iurizmfaaliyetlerive turizmin gelişmesi konularında gerekli denetim Yetersizliği

- Çevresel Etkiler

1- Arıtılmam§ atıkların denizleri ve nehirleri kirletmesi

2- Nehir ve göllerdeki çöpler
3- Ağaç gövdelerine kazılarak yazılmış çirkin işaret ve yazılar

4-Tuİisİl; tarafından başlatılan orman yangınları

5- Hava kirliliğive gürültü

6_ Rekreasyon kaynakları ve olanaklarından toplumun yararlanamamasl

7- Tabii güzelliklerin ve yeşilliklerin yok edilmesi
8_ Tabii akarsuların bulunduğu yörelerin dinlenme alanlarına dönüŞtürülerek tabii

güzelliklerinin kaybolması
s- İşn, v" yoğunlaşan kalabalık çevrenin etkisi ile insanlarda meydana gelen stres

. 1O- Hayvanlarda meydana gelen davranış farklılıkları

11- Yabanılhayatınveyabanılhayvanların rahatsizedimesivedengenin bozulması

12- Çeşitli imkanların, varlıkların bozulması ve yok olması

ıs- İoprak ve bitkilerin çeşitli vasüa ve insanlar tarafından zarar görmesi

14- Çeşitli egzotik bitkilerin tanıtılmasıyla yabani ve tabii tÜrleri ile rekabetin yara-

tılması.

- Olumsuz Ekonomlk Etkiler

1- Turizmden aşırı beklentiler; ekonomik eğilimler ( gösterge ), fiyat değiŞmeleri,

moda değişimleriv.s.
2-Enflasyon ve arazi değerleri
3- Mevsimlik özellik
4- Nitelik gerektirmeyen ve düşük görevlerin ( işlerin ) yaratılmas1

5- çöp toplama, emniyet ve yangın önleme, al§apı hizmetlerinin sürekli bakım ve

onarlmı, sağlık hizmetleri gibi yöresel hizmet maliyetlerinin artması

6- personel temini konusunda ekonominin diğer sektörleri ile rekabet etme

( * ) Prot. Dr. Abraham Pızam, ın b;Biri metninin tamamı temin edilemediğinden sunuştan kısa başlklara yer

veritmiştir. Özür dileriz.

ü
ş

3

,

ı-

Ç

ş

8



7- Yabancı sahiP veya iŞletmeci durumunda ekonomiden yüksek oranda sızıntılar
( kaçaklar )

- O|umsuz Sosyo-Kültürel Etkiler

1- İŞ sahalarında MeY_dana Gelen Değişmeler : Ziraalve el sanatlarından kopup turizm
hizmet|erine yönelik eğilimin artması.
2- Kü|türel Etkiler:

a ) Yöresel kü|türün bozulması, değişmesi : Davranış|ar, Örf, adet, gelenek ve çeşitlideğerlerin zamanla kaybolması
b ) Yörese| halkın konuştuğu dilin değişmesi
c ) lnsan ilişkilerinin ve davranışlarının değişmesi
d ) Diniinançların değişmesi

3- Sosyal Denge:
a ) ToPlumsal bağ|ann bozulması, akrabalık, dostluk ilişkilerinin değişikliğe uğraması,

zayıflaması
b ) Turist ile turist kabuleden ülke halkıarasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerden doğan

kültürel değişikliklerin etkileri,
4-Tüketim Alışkanlıklarının Değişmesi

a ) Materyalizmde artış
b ) Harcama oranlarıfarklı olan turistler arasındaki kıskançlığın yarattığı stres vegerginlik,
c ) Güzel sanatların ve el işlerinin ticarileşmesi
d ) Ticariilginin önem kazanması
e ) Geçim maliyetlerinde art§
f ) Alkol tüketimindeki artış

5- Yasal Olmayan Faaliyetler
a ) Uyuşturucu tüketiminde artş
b )Ahlakın gerilemesi
c ) Suçlarda artış

) Yasal olmayan kumar faaliyetlerinde artış

- olumsuz politik Etkiler

1- Yeni sömürgecillk
2- Diğer ülkelerden 9öç eden işçilerin ülkede çat§ması3- Politik ve sosyal çelişkilerde artş
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TuRizııDE ÖıtcÖnÜMLEME : MEVcuT TEKı,ıIxLER

Prof. Dr. Turgu! VAR
Texas A ve M Universitesi ABD

Günümüz turizmi yalnızca sosyal ve politik bakımdan önem taşıinamakta ; aynı

zamanda büyük ölçüde ekonomik yararlarsağlamaktadır. Uluslararasl turizm endÜstrisi o

denli dikkate_değer bir duruma gelmiştir ki, bazı ü|kelerde en önemli sektörü oluŞturmakta

ve ekonomik gelişmeyi sağlamanın yüksek düzeyde istenir ve yapılabilir bir yolu olarak

görülmektedir.
Turizmin hayati ölçüde ekonomik birroloynadığının anlaşılmasıy]a, turizm talebinin

öngörülmesi gittikçe daha önemli duruma gelmiştir, Turistik tesisleri başarılı bir biÇimde

planlayabilmek ve işletebilmek için yatırımcıları, işletmeciler, planlamacılar, hükümetlerve

İıgııi oiğ", gruplar gelecekte belirli bir zamanda beklenen turist sayısını bilmek zorundadırlar.
gununıa birlikte, öngörümlemeler statik kalmazlar ; yerleşmiş eğilimler, ekonomide,

teknolojide, politik koşullarda ve turist davranışındaki değişiklikler sonucunda değiŞebilir.

Böylece öngörümlemelerin yeni durumları yansıtmak üzere sürekli olarak düzeltilmesi

geiekir. Özeııiııe önemli faktörler sürekli hareket halinde iseler, öngörümleme, turizm

İalebinin ve kaynakların kullanımının maksimize edilmesinde ve tesislerin aŞırı saYıda

olma6ı riskinin minimize edilmesinde önemli bir rol oynayabilir,

Turizm talebi öngörümlemelerinin gerektiği durumlar değişiktir ve güvenilirlik,

verilerin bulunmasına, öngörümleme çevresine, zaman ufkuna ve diğer faktörlere bağlı

oIarak değişir. Turizm talebini öngörmek için, çeşitliöngörümleme tekniklerigeliŞtirilmiŞtir.

Bunlar, genelolarak üç yaklaşırn içinde toplanabilirler : Nicel, nitel ve bileŞik .Tarihsel

v.grileri ğerektiren nicel yaklaşımlarda iki yaklaşıma ayrılabilirler : Zaman serisi ve

nedenseı yöntemler. Nedensel yöntemler, regresyon, ekonometrik ve çekim ile gezi

üretim modellerini içermektedir. Uzman ve grup yargılarına dayanan nitel yaklaŞımlar da

iki tipe ayrılabilirler : Delfive senaryo yazmamodelleri. Bileşik yaklaşımlara gelince, onlar

oa ıİ<i tipİir : Ağır|ık verme tekniklerini kullananlar ile nicel ve nitel teknikleri birleŞtirenler.

NicEL YAKIAşlM|.AR

Turist sayılarının ölçülmesini ve analizini içeren nicel teknikler, tarİhsel verileri

kullanırlar. Bunlar, talep eğilimleri ile ilgili matematiksel modellere ya da turist sayEınl

etkileyen değişkenlerle gerçek turist sayısı arasındaki ilişkilere dayanırlar. Bu Yöntemler,
geçmışıe iıgili biıgiıer bulunduğunda, bilgiler sayılarla varsayılabildiğinde kullanılabilir,

[ ırrı-uı.riouı,i" ve Wheelwright, 1 978 ). İki tip nicel yaklaşım bulunmaktad r : Zaman serileri

-.ve nedensel modeller.

Zaman Serisi Modelleri

Zamanserisimodelleri, gerideyatan bireğilimiortaya çıkarmak için öngörümlene-

cek değişken için tarihselverilerin analizini içerirler. Bir kez belirlendikten sonra bu eğilim

uzatılarak öngörümlemeler elde edilir. Zaman serisiyöntemleriçoğunlukla tek boyutludur

; başka bir deyişle tek bir değişkeni ele alırlar ve yalnızca bu değişkene ilişkin geÇmiŞ

verilerin analiziy|e ilgilidirler ( Archer, 1987 ) .

Bar-on ( 1975 a,b,c, 1984 a, 1989 ), kısa süreli turizm talebinin ÖngÖrÜmlen-

mesinde başta gelen bir faktör olabilen turizmin mevsimlik özelIiğini incelemek için zaman
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serisi Yöntemini kullanmıştır. Asıl verileri, eğilim tekrarı mevsim|ik olma ve düzensizliğin
çarpımıyla ifade etmiş ve gelecek 12 ay için mevsimlik faktörleri öngörümleyerek jsıl
verileri mevsimlik faktörlere bolmek suretiyle mevsime göre düzeltmiş verileri hesaplamştır.
İsrail' de hava yoluyla gelen toplam turiİt varışlarını, turizm gelirlerİni veya gecelemeleri
iÇeren aYlık serileri incelerken, Shiskin ve Amerikan Nüfus Sayımı DairesinCe geliştirilen
X-11 bi|gisaYar Programını kullanmıştır. Bu program, mevsimlik ve düzenlİolmayan
faktörleridüzleştirmek için ortalamaların hareket ettirilmesine dayanan etkileşim seriljrini
iÇermektedir. Bilgisayar programı, geçen yıldan bu yıla olan değişmeyi gelecek yılın makul
bir ölÇüsü olarak almak suretiyle kısa süreli turizm talebinin öngörümlenmesini mümkün
kılmaktadır. Bar-On, belirsizlik durumlarında iki veya üç alternatif öngörümlenmesini(makul,
kötümser, iYimser ) çok yarariı olacağını ileri sürmüştür. Daha sonraki bir çalışmasında
(Bar-On 1973 ), 15 başka ülke için turist varışlarındaki ve gecelemelerindeki ayİık serileri
incelemjş ve genelde en yüksek sezon için, Temmuz ve Ağustos aylarında güçlü
mevsimlik özelliğin bulunduğunun saptam§tır. Talebin mevsimlik özelliğinin değişmemesi
koŞuluYla yıl boyunca ku|lanılan tepe sezon tesislerinin oranını gösteren mevsimlik
kısıtlamalı yıllık maksimum kullanım faktörünü belirlemek için yeni bir ölçü geliştirmiştir.

Belki de en gelişmiş, karmaşık zaman serisiyöntemi Box-Jenkins modelidir, Bu
model, tek değiŞkenli modeller veya ikiya da daha çok veri serisini içeren transfer işlevi
modelleriiÇermektedir. Box-Jenkins modelinin oluşturulması, çok çapraşık matematiksel
ve istatiksel algoritmaların kullanılmasınıve öznelyargılarıgerektiren karmaşık bir süreçtir.
Deneyim,son talepleri büyük ölçüde iyileştirebilirJransfeİişıevi model oluşturma süİeci
Çok güÇ ve karmaŞık ise de, bu model, öngörümlemecinin, turistvarışlarıserisinietkileyen
seri maliyetlerindeki bir indirimde olduğu gibi sistemin dışındaki düzensiz değişikliİleri
dikkate almasına izin vermektedir.

Box-Jenkins tekniğinin bir örneği Wandner ve Van Erden ( 198o ) tarafından
örnek|enmiŞti.1977-1978 arasında Puerto Rico için turizm taıebini öngörümlerken, iki
varıŞ modeli geliŞtirmişlerdir. Bunlardan birincisi basit bir tek değişkenli analiz; diğeri ise,
bir transfer iŞlevi modelidir. Yöntem|erin yararlılığını kaşılaştırmak İçin 12 ay için öngörümle-
meler YapılmıŞ ; transfer işlevi modelinin tek değişkenli modeli ilk altı ay için çok gerilerde
bıraktığı ( ortalama hatalar sırayla o/o 

1 .8 ve o/" 3 ); takaltek değişkenli modelin tüm 1 2 ay
boYunca ötekinden biraz daha iyiolduğu saptanm|ştr ( ortalama hatalar o/o5vevo1.4|.

LiePa ve Chau ( 1977'), Box-Jenkins modelini Kanada için üçer aylık turist talebini
ve uluslararası hesaplarını öngörümleme olanağını araştırmak için kullanmşlardır. Sonuçlar,
Box-Jenkins yönteminde kullanılan 8 modelin iyi netice verdiğini ve turist verilerinin
değiŞik serilerine uygulanabilir olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, Box-Jenkins
Yöntemi kullanılarak yapılan öngörümlemeler MontrealOlimpik Oyunları gibiözelkoşulları
dİkkate almadığından, herhangi bir değişimiyansıtmak için sık sık düzeltmelerin yap,lması
gerektiğini belirtrnektedirler.

Geurts ve İbrahim ( 1975 ), Box-Jenkins yaklaşımının sağladığı doğru|uktaki art§ın
bunun iÇin harcanan ek maliyetlere değip değmediğinisorgulamışlardır. Hawaii'ye gelen
turlstleri öngörümlemede Box-Jenkins yaklaşımının sonuçlarını Brown' ın tek parametre
üslü düzleŞtİrme yöntemiyle karşılaştırmışlardır. Buyöntem, zaman içinde ortaya çıkan
eğilime göre düzeltme yapmak için tek ve çifl düzleştirmeli değerler arasındaki farkı
a|maktadır (Makridakis, Wheelwrightve McGee 19S3 ) . Sonuç|ar, Brow'ın tek pörametre
üslü düzleştirme modelinin ve Box-Jenkins yönteminin her ikisinin de aynıölçüde başarılı
olduğunu göstermiştir, Bu duruma dayanarak, Brow' ın tek parametre üs|ü düzleştirme
modelinin tercih edilmesi gerektiğini; çünkü onun kullanımının daha ucuz ve uygulanmasının
daha kolay olduğunu ileri sürmüşlerdir. Daha sonraki bir çalışmasında ( 1982 ), Geurts
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veriler tipik olmayan aylar için düzeltildikten ve yıllık olarak tekrar başa alındıktan sonra
Hawaii turist pazarı için yapılan öngörümlemelerin doğruluğunun büyük ölçüde arttığını
göstermişlerdir.

Geleneksel zaman serisiyöntemi çoğunlukla tek değişkenli analizi kullanmıştır ve
bu yaklaşım göreli olarak kısa dönemli öngörümlemeler için kullanılmıştır ( Tablo 1 ).

Zaman seris.i modelleri büyük ölçüde tercih edilmekle birlikte, bu yöntemler bazen
incelenen bağımlıdeğişken üzerinde diğer bağımsız değişkenlerin etkisini dikkate almadıkları
için eleştirilmişlerdir.

Nedensel Modeller

Nedensel yöntemler temel olarak öngörümlenen faktörün bir ya da daha çok
değişkenle neden-sonuç ilişkisi içinde olduğunu varsayarlar. Örneğin, Turizm talebi
(öngörümlenen faktör ), turistin geliri, nüfus, gezi maliyeti, uluslararasıturizmde kur oranı
ve diğer değişkenlerin işlevidir. Böylece öngörümlenen ilişkinin, öngörümleme süresi
boyunca elenebilir olanların mevcut olduğu bağımsız değişkenlerin bir işlevi olduğu
varsayılabilir. Nedensel modellerin amacı, bağımsız değişkenlerle bir bağımlı değişken
arasında bir illşki biçimi oluşturmak ve buna dayanarak turizm talebinin gelecekteki
değerlerini öngörmektir.

Reoresyon Modelleri : Bir regresyon modeli bir sonucu belirleyen belli sayıdafaktör
ya dadeğişkenin bir işleviolarak ifade edilir. Bir regresyon modelioluşturmak öngörümle-
mecinin durumu daha iyi anlamasını ve değişik girdi bileşimleri yoluyla öngörümleme
üzerindekietkilerikeşfetmesinisağlar. En yaygın nedenselyaklaşımlardan biriolan çoklu
regresyon modeli belirli bir turizm hedefi için turizm talebinin, potansiyel turistlerin gelir

düzeyi, gezi maliyeti, görelifiyat ve kur oranı gibi çok sayıda değişkenin işlevi olduğunu
varsayar..Çoklu regresyon modelleri aynızamanda, olimpik oyunlara ev sahipliğiyapma
ya da petrol krizi gibiözel durumlardan kaynaklanan önemli eğilim değişikliklerini dikkate

almak için yapay değişkenlerin kullanılmasına izin verirler. En sık kullanılan yöntem, hata

kareler toplamının minimitasyonu yoluyla regresyon katsayılarının tahminine dayanan
olağan en az kareler yöntemini kullanan çoklu regresyon yöntemidir ( Bohrnstedt ve
Knoke 1982 ).

Örneğin, Gray ( 1966 ) uluslararası gezitalebinin öngörümlenmesine regresyon
yöntemini uygulamış ve Kanada turizminin hem gelir hem kur oranı bakırnından oldukça
esnek olduğunu bulmuştur.Mal ve hizmetlerin hedefteki fiyatlarının çoğu turizm talebi
öngörümlemelerinde ihmaledildiğinifarkeden Kwack (1972|, bu değişkenibir regresyon
modeli içinde kullanmayıdenemiştir. Sonuçlar, dışarıda harcanan gerçek para miktarının,
gerçek gelirle doğru ve dışarıda tüketilen mal ve hizmetlerin fiyatlarıyla ters orantılı
olduğunu göstermiştir. Jud veJoseph (1974 ), l-atinAmerika ülkelerindekiturizm talebinin,
gelir, fiyat ve gezi maliyeti esnekliklerinitahmin etmek için çoklu regresyonu kullanmışlardır.
Sonuçlar, gezi maliyetlerindeki azalmaların Latin Amerika ülkelerinin turizm gelirlerinde
aynı oranda bir artışa yol açmadığını göstermiştir. Sunday ( 1978 ), Amerikalıların dış
ülkelere gezi ve turizm talebi üzerinde fiyatların parametresini tahmin etmiştir. Jud ve
Joseph' ın bulgularından farklı olarak, uçak ücretleri arttıkça turist sayısının azaldığı, fakat
her turist ziyareli başına harcamaların arttığı izlenimi edinilmiştir, Kliman ( 1981 ),
havuzlanmış zaman serisi kesitsel regresyon modeli geliştirmiştir. Bu model, Kanada'da
oturanların 25 ülkeye yıl başına gezi sayılarını öngörmek için zaman serisi ve kesitsel
verileri birleştirmektir. Çok sayıda açıklayıcı değişken denenmiştir: kur oranı değişik|iklerine
göre düzeltilmiş Kanada ve hedef ülkelerin her birinde göreli enflasyon indeksi, Montreal
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İle giriŞ kaPısı niteliğindeki hedef kent arasında ekonomi uçak ücreti ve en düşük indirimli
uÇak ücreti, Kanada' daki *ullanılabilir geliri Kanada ve her bir hedef ülkÖnin bileşik
nüfusları ve bir etnik Çekim ölçüsü. Bulgular, bir veri tabanı kullanan havuzlanmış Lir
modelin iyi sonuç verdiğini göstermiştir.

QuaYson ve Var ( 1982 ), Okanagan ve İngil2 Kolombiyasında turizm talebinin
mevcut belirleYicilerinin göreliöneminiincelemek üzere çift-logaritmik regresyon mode-
linİ geliŞtirmiŞlerdir. Bu çalışma daha öncekilerden belir'İi bir !öreoeki turizm endüstrisi
üzerinde yoğunlaşmasıyla farklılık göstermiştir. Turizm talebin;eki yüksek gelir esnekliği
VarsaYlmlnln tersine, bazıYöreler için esneklik mutlaka 1'i aşmamış ve kuİoranır" g"İı
maliYetiOkanagan turizm gelirlerinin önemli belirleyicileriolaİak görünmemiştir,

UYsal ve CromPton ( 1984 ) çoklu regresyon analizini kuttanarak, İgoo-ıggo
arasında gelir, fiYat ve kur oranı değişkenlerinin Türkiye'ye yönelik turizm için önemli
faktörler oluŞturduklarını, ancak turizm harcama]arının etkisinin çok az olduğunu
göstermiŞlerdir. Steinnes ( 1988 ), petrolfiyatışoklarının etkisiniaraştırmamış ve benzin
fiYatları ve istİhdam düzeylerinin etkisini yansıtan regresyon katsayılarının istatistikseı
bakımdan anlamlıolduklarınıve bunların esneklİklerinin sıriyıa -0.35 ve -2.44 olduğunu
bulmuŞlardır. Böylece, benzin fiyatlarında önemli bır değilikl,k olduğunda, ,egr"iyon
modelinin kullanılması yararlı olacaktır;Çünkü gelecektek alternatif benzın tyİtıarının
gerektirdiği turist harcamalarını öngörmede kullanılabilecektir.

Çoklu regresYondaolağan en az kareleryönteminikullanmanın dezavanğlarından
biri, Yüksek düzeYdeki bağımsız değişkenlerarasındakietkileşimdir. Bu durum 1"gr".yon
modelinde bağımsız değiŞkenler arasında yüksek lnter konelaİyonlara yol açmaı<Ğoır. au
durum söz konusu olduğunda, en az kareleryönteminin seçilmesı, regresyon katsayılarının
standart hatalarının büYük olmasına yol açacak ; böylec-e gerçek İ"r"r"tr" tahminteri
kararsız olacaktır. Bu sorunu çÖzmek için, parametre tahminlerİni hesaplamada kullanılan
bağımsız değiŞkenler arasındaki korrelasyon matrisine her defasında daha büyük sabit
terimlerin eklenmesini.içeren " slrt " regresyonu yararlı bir teknik olabilır ( willis, perlack
ve diğerleri, 197s ). Etkileşim nedeniyle Gapinski ve Tuckman ( 1976 ), Ftorida.ya turisttalebini öngörmede fonksiYonlarını tahmin etmek için " sırt " ı."gr"ryonrnu kullandılar.
Model iÇin, fiYat, gelirve bir seri mevsimietkisiniyansıtan yapay değışıen seçiıoi. Sonuçlar
turist gezilerinın sayısında hızlı fiyat artışlarının pek az etkili krizinden sonra benzinin
bulunmasının benzİn fiYatından daha önemli olduğunu göstermiştiıı Sırt işlevi, parametre
tahminlerindeki kararlılık eğilimlerini etkileşimin vaıığİ ı<aynağı ve şiddeti konusundagrafik kanıtlarla ortaya koyduğundan sırt regresyonundan eıoJ eoııe-n sonuİru;j;
edicidir, Sırt katsaYısının ortalama hatası en l<tiğtil< ı<areıer ı<atsayısınoan daha küçükolduğundan, Fujii ve Mak ( 19sO ) sırt regresyonunu kullanmışlİr ; şıddetıi etkileşim
bulunduğunda ve bağımsız değişkenler aras,noa|,ietkileşim biçimİ zamanla değiştiğinde,
sırt regresyonu modelleıinin en küçük kareler modellerine gör" çok daha kıiçük ongdrümıeme
hataları içeren öngörümlemeler ortaya koyduğunu gosiermiiıeroir.

Ekonomik Modeller: Hem çoklu regresyon hem de ekonometrik modeller bağımsızve bağımlı değiŞkenler arasındaki neOen-sonuç ilişkilerini «ııçmeye çalışan nedensel
YaklaŞımlar olarak kabul edilirler. Çoklu regresyon modelleri tek bir eşıtlık içerırken, 

,.ekonometrik modeller aynı anda oirden fazla çokiu regresyon eşitliği içerirler.
Makridakis ve Wheelwright ( 197s ), ekonometrlı< mojeııİ oluşturulmasındaki

başlıca işlemleri şu şekilde sıralamışlardır :

( 1 ) Her eşitlikte bulunacak değişkenlerin belirlenmesi,
( 2 ) Her bir eŞitliğin işlevsel biçiminin ( doğrusat, üslü, logaritmİk ) belirlenmesİ,
( 3 ) Bir arada eşitliklerin parametrelerinin Ühmini,

Ç
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( 4 ) Sonuçların istatistiksel anlamlılığının denenmesi,

( 5 ) Varsayımların geçerliliğinin kontrol edilmesi,

(2), (4 )ve (5 ) nciaşamalar çoklu regresyonda olduğu gibidir,
' 
Laber ( 1969 ), Kanada'nın turizm gelir|erini incelemek için ekonometrik bir model

olarak kullanmıştır. J ülkesinden i ülkesine turizm geliri, dört değişkenin çarpımı olarak

ifade edilmiştir:
Rij= VijPijEijLij

Burada Rij = i ülkesinden j ülkesine gelen turizm geliri,

vij = j ülkesini ziyaret eden i ülkesi turistlerinin i ülkesi nüfusuna oranı,

Pi=iülkesininnüfusu,
Eij = i ülkesi turistlerinin j ülkesindeki ortalama günlük harcamaları,

Lij = ; ulk.ri yurttaşlarının j ülkesindeki ortalama kalış süresi.

Bu eşitlik aşağıdaki eşitlik takımını içermektedir :

V=f(Y,D,B)
L=f(D)
E=f(Y,c)
R/P=f(Y,D,B,C)

Burada Y = kişi başına gelir düzeyi,
B = Kanada' da doğan nüfusun 1000 kişisi başına kişi sayısı,

C = Yapay değişken ( 1 = Kanada,ya komşu devletler, o = diğer )

D = Doğrusal uzaklıkların ağırlık ortalaması,

Böylece, birlikte verilen birkaç eşitıikle topıam turizm gelirleri ve eşitlikteki bağımsız

değişkenler diğer dış değişkenlerin bir işlevi olarak açıklanmıştır.

Artus 1isız), eks-ikİiz bir dünya gezi modelini belirlemek ve tahmin etmek yoluYla

ulusalararası gezi akışlarının kısa süreli belirleyicilerinin sistematik analizini YaPmak iÇin

ekonometrik bir model kullanmıştır. i ülkesinin yabancı turistlerden elde ettiği toPlam

gelirlere dayanılarak bir gezi yapsıoluşturulmuştur. i ülkesinin toplam gezi harcamaları

iyrıcatanmin edilmiş ve ğoreıifiyatlar, hem harcama hem çlir fonksiyonlarına açıklayıcı

obğişı<enıer olarak dahil edilmiştir. Artus aşağıdaki sonuçları bulmuştur :

( 1 ) Fiyat esnekliklerinin en iyitahminleri, göreli kur oranı değişkenlerinin katsayılarının

tahminlerinden eliJe edilenlerdir.
( 2 ) Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki gezi akışları fiyat bakımından

esnektir.
( 3 ) Avrupa ülkelerinin pazar payının ortalama tahmİni fİyat esnekliğİ -2.89 Olarak

bulunmuştur.
( + ) e eıir değişkenlerive basit eğilim faktörleri arasındaki yüksek etkileŞime karŞın,

uluslararası gezi akışlarının çoğu gelire göre yüksek düzeyde esnek görünmektedir,

Bununla birlikte, Rrtui, eı<onometrik analizinden elde edilen sonuçlarını, dış gezi

harcamaları, yabancı turistlerden elde edilen gelirler ve dış gezi hizmet]eri konusundaki

verilerin kötü niteliğinden önemli ölçüde etkilendiğini farketmiştir.

Loeb ( 1982 ), ekonometrik modeli kultanarak, gelir, kur oranları ve gÖreli fiyatların,

Amerika,nın 7 ülkeye gezi hizmeti ihracına etkisini değerlendirmiştir. SonuÇlar, gelir, kur

oranları ve göreli fiyat değişkenlerlnin Amerika Birleşik Devletlerine olan turizm talebi

üzerinde önemli etkisi olduğunu ve görelifiyat değişkeniyle ilgili katsayıların genellikle

olumsuz ve anlamlı olduğunu göstermiştir.

Chadee ve Mieczkowski ( 1987 ), mevsimin öneminivurgulamışlar ve kur oranları

ile görelifiyatlar arasında ortaya çıkabilecek etkileşime dikkatiçekmiŞlerdir, Bu husus]arı

dikkate alarak, Kanada doıaİının değer kaybının Kanada turizm endüstrisi üzerindeki
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etkisini tahmın etmek için ekonometrik bir model geliştirmişlerdir. Kanada dolarındaki
değer kaybının Kanada tuirzm endüstrisinde tınemıı yararlarıolduğu şeklindeki y"yg,n
kanının tam tersine, bu ÇalıŞmada kur oranının Kanada'nın Amerikalıziyaretçilerden eldeettiği gelir üzerindeki etkisinin küçük olduğu bulunmuştrr. gunun için iki neden ilerisürülebilir : ( 1 ) Kanada dolarıAmerikan dolarına göre değer kaybettikçe başta gelen BatıAvrupa ülkelerinin ve Meksika' nın paraları Rmerıı<an o-oıanna göre çok daha hızlı birbiçimde değer kaybetmiştir; ( 2 ) kanada' daki göreli fiyatlar, benzi"n, alkol ve tütün fiyatlarınedeniYle, genellikle Amerikadan daha yüksektlr. gu taı<t<ırler, Kanada o"ır-,. İ,iİIı,değerinin avantajlarını doğrudan ya da dolaylı biçimde dengelemi|lerdir.

Witt,ve Martin ( 19S7 ), 1965-198O arasında Batı Alm-any", j"n ıo r" ingiltere,den
1 1 hedef ülkeye turıst 9eliş sayılarını kullanarak, uluslararasıturiim talebİniöngörümlemek
iÇİn bir ekonometrik m.odeller takımıgeliştirmişlerdir. Tatil ziyaretlerinin sayısı7 açıklayıcıdeğiŞkenin bir iŞlevi olarak ifade edilmişİir. Bunlar, kişise| kulanıİaoiıir geıır, gezimaliyeti(hava veya kara ), turizmin malıyeti, kur oranı, bağımll değişkende gecikme ve yapaydeğiŞken gelir, EmPirik sonuÇlar, tahminıgeıir esnekliğinin gJneıııııe her iki veritakımında
bulunan6 hedef ülke iÇin ingiltere'deAlmanya'dan daıİayükİekoldu!unu göstermiştir,Bu,
İngilizlerin dıŞ gezileri lüks olarak gördüklerini, Almanların ise bir ihtiyaç olarak gördüklerini
ortaYa koYmaktadır. AlıŞkanlıklardaki sürekliliği ve kaynaklardaki kısıtlamayı yanstangecikme|i bağımlı değiŞkenin, ingiltere'den kaynaklanan verilere dayanan 25 modeldeanlamlı olduğu bulunmuŞtur. Etkili olma olasılığı en yüksek olan faktör ve değişkenlerekonomik kuramdan aÇıkÇa elde edilemediğinden, buyazarlar,uygun modelielde etmekiçin deneyim gerekli olduğunu ileri sürmüşĞrdir.

AÇıklaYıcı bir değiŞken olarak ekonometrik modelde önemli bir etmen olduğudüşünülmüştür. uygun verileri elde etme güçlüğü nedeniyle, tüketici fiyat indeksi, kimihedef ülkelerdekiturizm maliYetini bir almağık olmak üzere, uıuslararası turizm talebı ıçinyaygın bir biÇimde kullanılmıştlr. Ancak Martin ve witt ( 1987 ) tüketicı fİyat İndeksi ve kuroranıgibi almaŞık değiŞkenlerin güvenilirliği konusunda kuşkularını belirtmişler ve tüketicifiYat indeksi velveYa kur oranının, yaoancl turistıer için yaşam maliyetini temsil etmede,turizmin özelmalİYetiYle karşılaştırıldığında etkiliolup oır"oÖ,n,"rrİt'ırmaya girişmişlerdir.Araştırma sonuçları, hangi değişkenin turist yaşamınln maliyeti değişkeninin daha iyıgöstergesİ olduğu konusunda açık kanıtlar ortaya koyamamıştır. Bununla birtikte, turizminözel maliYeti değiŞkeni, tüketici}iyat indeksine ve kur oranına göre daha çok birinci sıradaYer almıŞtır, TüketıcifiYat indeksi makul bir almaşık olarak göİ)nmüş; ancaı< kur oranınınuygun bir a|maşık olmadığı görülmüştür.
Daha sonraki bir ÇalıŞmada, Martin ve Witt ( 1988 ), ikame fiyatın, uluslararasıturizm öngörümlenmesinde önemli etkisini olduğunu ,"rr"vrİşı"İJır. rıedefteki yaşammaliYeti ve hedefe yolc_uluk maliyeti için ikame fiyat değişİ<enLİİni-o"ııı"rede, pazar

PaYlarına daYanan bir ağırlık verme sistemi kullanılmıştır. İraşt,-" 
"onuçları, 

ikame fiyatdeğiŞkenlerinin, ulusalararası turizm talebini belirlemede 
"tİiıi 

oıorgrnu ve bu etkınınkaynak ülkeye ve ulaşım 
lllrlne gore oeğlştÜi;İ;İ;;;,r;"'

Ekonometrik modellerin, birçoklu ieğrösyon taı<ımı kullanarak bir bağımlıdeğişkenıiyi bir biçimde açıklamasına karşılık, kimiinemli eksiklikleri vardır: Birincisi ; açıklhyıcıdeğişkenler arasındaki etkileşim tehıiı<esı veya birkaç ay boyunca ilişkılerdeki gecikmedır( hedefteki yayınlanmış veya beklenen fiyatlaidayani ıcietlerve maııyetı"roe olduğu gibi);lkincisi, doğru ve geÇerli verilerin eıoe'eoıımesindeki güçlükt,:r, ,iİ'tin",i.ü gelecek içindeğiŞkenlerİn yanlıŞ kararlaştırılmasından kaynaklanan yanlış öngörümlemelerdir ; vesonuncusu, bütün durumlara uYgun kuralların buıunmamas,n"İ"nÜı" o ahatazlapara vezamana ihtiYaÇ olmasıdır. Bir Çok araştırmacı ekonometrik mooeııeİe oayanılarak yapılan
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öngörümlemelerin hem zaman seriIeri modeline göre yapılanlardan daha doğru olmadığını

bulmuşlardır
çekim ve Gezi üretim Modelleri : Gezi akışlarınıöngörümlemek iÇin daha iYiYollar

arzu eden ur"şt,rrr"ilirkr"l sistemlerden hareket ederek çekim modellerini

geliştirmişlerdir. Çekim modelleri Newton,un kütlelerarasıçekim yasasma dayanmaktadırlar

ve kaynak ülkelerden hedef ülkelerine giden ziyaretçi saysı ile bu ülkelerin nüfusları ve

aralarındaki uzaklık arasında ölçülebilir bir ilişkinin bulunduğunu varsaYmaktadırlar, Çekim

modelleribiçim olarak bir ölçüde regresyon modellerine benzemekle birlikte gezi üzerin_

deki bir kısıtlama oı"rax ,i"ı,ı,oın ve yilcuiuk süresinin etkilerini daha çok vurgulamaktadırlar

( Vanhove 1980.),
Ellis ve Van Doren ( 1966 ) tüm ülkede tatil amaçlıtrafik akışları iÇin Çekim ve

sistem kuramlarını x"rİ,ı"İıİo,ılarıçalışmalarında bir çekim modeli geliŞtirmiŞlerdir, lki

model arasındaki 
"vrı,ı,,'iLı,ı11 

moolııeiinin belirli parametreler.içermesi, sistem kuramı

modelinin ise bir sistem benzeyenioluşturmak için bir yöntem iÇermesidir. Bu yazarlar,

İem"l ç"l,im modelini aşağıdaki biçimde ifade etmişlerdir:

lij=G(PiAİ)/TDiib
burada 

'lij 
= kaynjk a[ böİge i ve hedef alt bölge j arasında ilişki

G = Çekim sabiti
Pi = kaynak bölge i nin nüfusu

Aj = jhedef bölgesinin çekim indeksi

rbii = ijarasında en küçük zaman-uzaklık
b=üs
Benzer bir çekim modeli Armstrong ( 1972 ) tarafından önerilmiştir, Modelin

oluşturulması ı<aynax ntitus ile kaynaktan bir hedefe ulaşan turist sayısı arasındaki basit

ilişkiye dayandlrılmıştır, ondan sonra en tatmin edici sonuçlar alındna kadar, kişi başına

;;il'r" oıı'oenzeıigigioi oaşxa bağımsız değişkenler sırayla eklenmiştir, Armstrong, aynı

zamanda, 198O,e ıaoar, nuius oağıımı, eğitim düzeyi, boş zaman olanağıgibifaktörler_

deki gelişen değişimleri yansıtmak üzere, modele biizaman değeri eklemiştir, Malamud

(1973),LasVegas.a.gelenturistleriaraştırmakiçinbirçekim.modeligeliştirmiştir.
Sonuçlar, incelenen bütü-n durumlarda, ı_asVegas turizmini uzaklık faktöründen önemli

ölçüde etkilendiğini gosi;rmiştir. Bununla biilikĞ, kişi başına gelir, 197O Mayısında Strip

Hotel,deki turizm t"ıuolni"|,i,ıamada uzaklıktan daha etkili olmuştur, Hem almaşık gezi

fırsatlarını sımgeıeyen oir niifus potansiyeli ölçüsünün hem de rakip bir tatil merkezine

yakınllğı simgeleyen bı, y"p"y değişkenin Ğ v"g", turizmi üzerinde önemli etkileri

olduğu bulunmuştur.
Gezi üretimi ve gezi dağılımı model]eri biçim olarak fizğin ve istatiksel mekaniğin

çeşitli yasalalna oen.itim ya-pıaraı< elde edilen çekim modellerine benzemektedirler,

Gezi üretimi modeli ," g"rioloılımı modeli 
"r"s,nd" 

kavramsal bir ayrılık vardır: Gezi

üretimi modeli veriıen nir bölgeien kaynaklanan gezileri vurgulamakta i gezi dağılım

modeliisebirbölgedenrakiphedeflereyapılang9,jı9lil-b.,'|edeflerarasındadağılımını
vurgulamaktadır ( Sheldon ve var 1969 ) ı*ıanst-ıeıo ( 1969 )Lake District Ulusal parkına

yapılan zevk amaçlıgeziler için talebiincelemek üzere geziüretimimodeligeliştirmiştir, Bu

modelde, gezitalebi, beş bağımsız değişkenin bir işleviolarak ifade_edilmiştir, Bunlar, gezi

maliyeti, g".i ,ür""ı, göiJiö"ı,i"iıiı,, Jtömobili olma ve nüfustur, onun ilgilendiği başlıca

konu, gezi suresınoeı<'i oeğiiı<ııııerln zevk amaçlı geziler için talep üzerindeki etkilerinin

araştırllmasıyoı. Rraştırma-sonuçıar,, karayolu olduğunda gezi.süresinde % 25, lik bir

aza.manın ,"rx 
"."İİİ|eziıer 

ıçın taılepte;h 40' lık bir artışa yol dçtığını göstermiŞtir,.AYnı

zamanda zevx amaçlı g6ziler için talebin yolculuk maliyetine göre yüksek düzeyde elastik

-
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olduğu görülmüştür.
Cesario ( 1973 ), gezi davranışının kimi ilkelerini oluşturmak için giriştiği çalışmada,

görgül bir kurama dayanan bir gezidağılımı mode|i geliştirmiştir. Bu modelde, herhİngi bir
kaYnaktan herhangi bir hedefe yapılan gezilerin say§ının be|irli kaynak özelıiklerine, belirli
hedef özelliklerine ve fiziksel sınırların maliyetine bağlıolduğu varsayılmıştır. Kaynak ve
hedefin etkilerinin istatistiksel olarak bağımsız olduğunu düşünerek, Cesario, hedef
etkilerinigekicilik oIarakvekaynaketkileriniyayımcılıkolarakadlandırmıştır.Aynızamanda
Çekicilik ile diğerlerine göre belirli bir hedefin gezi çekim gücü ararsında ve onun karşıtı olan
YaYlmcılık ile diğerlerine göre bir kaynağın gezi üretim gücü arasında, bütün koşuİlar eşit
olduğu varsaYıldığında bir bağıntı olduğunu düşünmüştür. Sonuç olarak, ge.i say,İ,,
kaYnağın yayımcılığının, hedefin çekiciliğinin ve kaynak iıe hedlf arasındİki fiziksel
sınırların bir iŞlevi o|arak ifade edilmiştir. Cesario, bu modeli Pennsylvania, nın kuzeydoğu
köŞesinde bulunan bir açıkhava tatil sistemine uygulamıştır. Logaritmik dönüşüm|er
kullanan önceki model parametrelerin yanlıtahminlerine yolaçtığından, Cesario, tıem"
ÇalıŞmasında, bu yanlılığı azaltmak için parametreleridoğrudan doğruya tahmin etmeyi
mümkün kılan almaŞık bir yöntem geliştirmiştir. Ortalamadan sapmaların karelerinln
toPlamının ( S ) minimize edilmesini içeren en az kareler kriterine dayanan bu yeni yöntem
genellikIe eskisinden daha iyi sonuçlar vermiştir. Örneğin, öncekinde S = s.soÖxı oİo ) iı(en
sonrakinde S = 93.394x10 ( 6 ) bulunmuştur.

Peterson, Anderson ve Lime ( 19S2 ), tek bölge ana|izi için yararlıolan bir gezi
Çekim modeli oluŞturmuŞlar ve kampçılar için altıtip kullan|m tahminlemişlerdir. Bunıar,
sıraYla, kürekli kano, motorlu kano, motorlu kayık, uzun yürüyüşler, kayak ve kar otorrıo-
bilidir. Tek bö|ge ana|izinden tahminlenen parametreler başka böİgeler için geçerli
olmaYabileceğinden, genellenebilirlik için bir çok bölge modeli ğeliştirmeyi <ınermığıeİoır.

Çekim modelleri gezi akışlarını öngörmede yararlıysa o" ı,imi eksiklikleri vardır.
Vanhove'a göre ( 1980 ) bunlar, sağlıklıbir kuramsaltemelin olmaması, kaynak bölgeleri
belirlemenin güÇlüğü, bağımsız değişkenler arasında etkileşim ve uygun verilerin
bulunmamasından kaynaklanan yanlış tahminlerdir.

ııİreı- YAKLAş|MIAR

Nitel öngörüm|eme teknikleri nicel tekniklerde olduğu biçimde ölçülebilir veriler
gerektirmezler, Nitel öngörümleme yaklaşımları, ge|ecekteki o-layların olasılıklarını ve
etkilerini öngörmeleri istenen uzmanların ya da insan gruplarının deneyim ve bilgi biriki_
mine daYanırlar. Bu yaklaşımlar, veriler işlenmek lçin yJteİsizse ve eksikse ya da beklen-
medik değiŞiklikler nicel analizi uygulanamaz duruma getirmişse özellikle uygundurlar.
N itelteknikler, özellik|e, büyük ve daha önce deneyimlenmemiş jeğişkilikler bekĞnd]ğinde
uzun süre|i öngörüler iÇin uygundurlar (Archer 19s7 ). AşağıJa iti niteı yaklaşım tiİİoıan
Delphi yönteml ve senaryo yazmayöntemi açıklanmıştır.

De|phiYöntemi
Orta ve uzun dönemlitalÖp öngörümlemesi için geliştirilmiş olan Delphi yöntemi

belirli olayların olası sonuçları konusunda ortak bir ııimJyaigısl oluşturmak üzere çeşitlialan|ardan uzmanların bilgi ve deneyimini birleştiren İistğmatiı< bir yaklaşımoıİ. 
'eu

yaklaşımda atılmasıgereken birinci adım, orta ve uzun dönemli turizm talebini öngörmek
iÇin ÇeŞitlialanlardan bir uzmanlar panelinin ya da panellerinin toplanmasıdır. Tahmin edici
bir fikir bir|iği oluŞuncaYa kadar panel üyelerine soru kağillan oa6ıtııır, son dağıtılan soru
kağıtlarını alınan Yanıtların özetlerine dayanılarak, geıeceı<teıı olİylann en olası biçimini
ortaYa koYmak üzere öngörümlemeler hazırlanır (Archer 1976 İ. Bu yöntem iki iemel

t

17
nsş"t fıJr.a. KÜTr}---{ı:; 

jlh

ı



_

, -::/sıVııı-!ı irjerıııektedir: Birincisi, geri besleme ve tekrarlanan tahminlerle, yanıtlar, dağılımın

ıı.ı!iııııırüa yoğunlaşacaktlr. ikin;si ise, grubun toplam yanıtı ya da medyan gittikçe doğru

,,a ıİa geıc:tık Veya en olası kaynağa doğru değişecektir. ( Kaynak Ve Macaulay 1984 ),

lietphi yöntemi, uzmanıarln kullanımını içeren yuvarlak masa toplantısı gibi geleneksel

ı,,,i.,niklerin kısıtlamalarının panel üyeleri arasındaki ytızyüze ilişkiyi ve bundan kaynakla-

ı,ı;ııl kiııne ctiişüncesiniıabuıettirmeye yönelik baskılarıortadan kaldırdığı için üstesinden

gelmektedir ( Dalkey ve Helmer 1963 ).

Gearlng, SwartveVar (1976), turizm talebiöngörümlemesindeyararlıuygulama_

ları olan Gsv tekniğini geıiştırmişıerdir. Bu teknik 4 aşama içermektedir : ( 1 ) turistik çekimi

değerlendirmek içİn tİiterİerln 
-belirlenmesi, 

( 2 ) bu kriterlere göreli önemlerine göre

saiısaı ağırlıkların verilmesi, ( 3 ) her çekicitiğin, her bir kriter kullanılarak ve uzmanların

yaigııarlndan yararlanılarak değerlendirilmesi, (4 ) çeşitli bölgeler için bileşik puvanların

belirlenmesi. Bu yaklaşım ,rrİn yargılarına dayandığı için Delphitekniğine benzemekle

birlikte, fikir birliği aramadığı için ondan farklıdır,

Sempozyum_Deıphl olarak adlandırılan değişik bir Delphitekniği Robinson ( 1979)

tarafından kullanılmıştır. Ö".poryur-Delphiyaklaşlmlnln geleneksel Delphi tekniğinden

ayrılığı, oyIarln hemen say,lmas,re oyların kimi betimleyici istatiksel sonuçlarının sergi_

lenmesi için bir birleştirici bilgisayarınkullanılmasıve soru kağıtlarının yüzyÜze durumda

verilmesidir. Bununla birlikte]bu yontemin ikitemel dezavantajıbulunmaktadır : Birincisi,

otıuln verilmesi, bilgisayara kaydıve uygun ağırlıkların verilmesinin gerektirdiği zaman

kısıtlaması, panel üyeleri üzerinde psiko§ik baskı yaratabilir ve bu durum yargılarda

yanış|ıııara'voı 
"çioiİir. 

ixincısi panelistıer, yiızyüze bir durumda küme düşüncesine

uymaya zorlanabilirler,
Delphitekniğininbirbaşkaörneği,KaynakveMacaulay(l9s4)tarafından

önerilmiştir. Bu çalışma, kana-da, da Nova scotia, da turizm araştırmaları için veri

toplamaı<, turizmin gelecekteki etkilerini araştırmak ve bölgesel v.eri tabanını güçlendirmek

ıçin uyguıanmıştır. Ğeniş bir düşünce ve kanıtopluluğu oluşturmak için bir uzmanlar paneli

seçilmiş, ancak bunlar uiroiıeriyıe iıişkide bulunmamışlardır. Soru kağıdının ilk bölümünde,

tur operatörlerinin Nova scotia, diı<i topıumsal değer yarglsl değişiklerinin turizmin

geıişmesi üzerindeki etki konusundaki düşüncelerini saptamayı amaçlayan sorular

bulunmaktadır. ]kinci bölüm, turizm endüstriiinin yapısaldeğişikliklerinin tahmin etmek

üzere düzenlenmiştir. Üçuncu bölüm ise, belirli bir olayın o1asılığı konusunda endüstrinin

yargılarını saptamayl amaçlamaktadır, Uzmanlar, Çek-in sistemi adı verilen bilgisayar

sistemlerinin veya teknolojik değişikliklerin ve görevliler için eğiüm programlarının olasılıklarının

oldukça yüksek olouğunu ,Jturlzm üzerinOe önemli etkileri olacağını öngörmüşlerdir,

Uzmanlar, turizm endüstrisinin yapısında değişme olasılığının oldukça az olduğunu

düşünmüşlerse de, bir kez oluştuktan sonra nu Oe5işkliklerin turizmin gelişmesini büyük

ölçüde etkileyeceğini öngörmüşlerdir,
Yukarıdakinden oiiaz oe5ışix bir Delphi tekniği Var, Liu Ve Nagata ( 1986 ) ve Lıı|

(198s ) tarafından Hawaii için ıiıÜnılmıştır. Bu teknik, turist alıcıları ve turist göndericileri

olmak üzere ikiayrıkümeyiiçermektedir.Turistaırcılarıpaneli, yerelturizm uzmanlarından;

turist göndericileri paneli isö Hawaiıdışındakii uzmanlardan seçilmiştir, Sonuçlar, 2000

yılına kadar Hawaiiturizmi konusundayerelve dışarıdaki uzmanlarcayapılan öngörümle_

melerin genelikle devlet öngörümlemeleriyle uyumlu olduğunu göstermiştir, Böylece, Liu,

bu çalışmada, Delphi tekniğnin uzun dönemlitİrizm talebinin öngörümlenmesinde yararlı

olduğunu ve turizmin geıeöeği konusunda sağladığısezgilerle turizm politikasını biçim_

lendİrenlere yardımcı olduğunu göstermiştir, 
Ardır (Vanhove 198O)

Diğeryöntemlergibi,DelphiyönteminindebazıkısıtIamalarıv
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sonuçlar, araştırmacı|arın yanıtları yorumlayış biçiminden etkilenebilmektedir. Ayrıca
Yant eksikliğinden kaynaklanan yanlılık gelecektekiturizm talebinin öngörümlenmesinde
YanlıŞhklara Yoİ aÇabi|mektedir.Bir başka dezavantaj ise, araştırmacılar bazı önemli
soruları sormadık|arında ortaya çıkmaktadır,

Senaryo Yazma
senaryo yazma tekniği henüz turizm talebi öngörümlenmesinde çok bılinen bir

Yöntem olmadığından Çok az uygulanmıştır. Senaryo yhma, bilinğn olaylar ve eğilimler
verildiğinde ne olacağından çok neyin olasıolduğunu oh"y" koyar. Van D-oorn ( ı s6o:so1,
senarYo tekniğinin ÇeŞitli Yönlerini kapsayan genel bir tanım önermiştir; ,, Biİ ,"n"ryo,
Şimdiki ve gelecekteki durumu (durumları ) birbirine bağlayan bir yada daha çok olasıve/veya istenir durumun ( durumların ) ve bir ya da dana çoı<-oıay dizisinin ( dizilerinin ) şimdikidurumdaki bir anlatımıdır ". Ayrıca, bir senaryonun oluşturulması için gerekli oİan tıçminimum öğeYi ortaYa koYmuŞtur. Buniar, Oaşıangıç 

"nrıi.i 1 oajıangıç noktası olarakmevcutdurumun dinamik biranlatımıve analizi);geİecekteki olranoa ıstenir velveya olasıolduğu düŞünülen bir durumun bir ya da daha çok imajları; gelecekteki yönler ( mevcut birdurumun gelecekteki bir imaja doğru gelişmesınl anıataı bir veya daha çok gelişmesüreci), Ancak,kendisi daha ılımlı bir yaı,ıaş,m izlemeyi tavsiye etmiştir. Belirli kaynakbÖlgeleri ya da zaten 
_mevcut o|an bir i<ıyı merkezinın ğeıeceği gini xısıtlı bir kapsamı vezaman aralığı olan mini senaryoların geliştirilmesi bunJn oir o-rn-e6ıoir,

Senaryo yazmanın daha eski bir öineği Bar-on 1 ıszso,ıöis ) tarafından 1975-1980 arasında TaYland' a uluslararası turizmi öngördüğü çalışmasında oluşturulmuştur.Tayland turizmi aÇısından en geçerli olduğu düşünülen-+ 
"ırn'."|iırnlştir. 

Bunlar, politik,ekonomik, turizmigeliştirme ve tanıtma ve uıaşmoır, uç oır.,rJüyıma-iyimser, orta,kötümser- dayanılarak öngörümlemeler yapılmıştır. ocak 1983 i|e Mart 1984 arasındakiolaYlarıöngörmek üzere israil'e hava turizmİnln (İopıam ve Fransa, nır"nvr, ingidİJ;;Amerikadan ) 1 9s1 - 1 982 olaYlarının etkilerinden kurtuıması için g;İeı(ıı zaman süresi ileilgili senaryolar kullanılmıŞ ( Bar-on 'l9s4a 
) ve bunlar gerçek 

"yı* 
J"rıı"ı" karşilaştınlmıştır.Bar-On ( 1989 ), Amerika Birleşik Devletlerinden israil' e ı gzb-ı gao arasındaki turizminmevsimlik karakterinin ve eğiliminin X-11 analizini ocak-Aralık 1987 tç'; ARıM;öngörümlemesiYle bir|ikte sunmakta ve bu 12 ay için ikitemel düzey ve üç büyüme oranıöngörümlemesi kullanarak öngörümleme yapmİktadır. 1987 için topıam '' iyimser ''öngörümlemenin o/o 1 altında, fakat otomati-ı< anİıın öngörümlemesinin 7o 30 üzerinde

çıkmıştır,
Schwaninger ( 1984 ), Avrupa'nın endüstrileşmiş ülkeleri içİn 2O00-2O1O yıllarıarasında, boŞ zamanda ve turizmde olasıeğilimleri grlsİermeı< için oır senaryo teı<ni6ıgeliŞtirmiŞtir, BoŞ zaman ve turizmde geıeceı<Ğkiegiıiın'ıerın senaryosuna katkıda bulunankritik değiŞkenlerin etkileşimi olarak şunlar belirlJnmiştir: ekonomik, politik, teknolojik,sosYo-kültürel ve ekolojik Yönler. Schwaninger, analizve düzenleme sürecinde bilginintüm Yönlerini ve öğelerini kullanmayı gerektİren bütünsel planlamayı; büyük ölçekli veuzun dönemli iliŞkilere daYanan uzun dönemli düşünmeyir'" n,it,,ın."ı planlama ile uzundönemli düŞünmeYe daYanan planların uygulamaya konulmasını içeren kararlı hareketitavsiye etmiştir.
Van Doorn ( 1986 ), senaryo modelinin kullanımındaki kimiözel sorunlara işaretetmiŞtir, Bunlar, geÇmiŞ ve Şimdikiturizm sistemlerinin yetersiz nicel analizi,turizm için

Yeterli bir kuramsal temelin buIunmaması ve senaryoların sonuçlarının optimize edilmesiyollarının geliştirilmesindeki ve denenmesindeki güçlüktü r,
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BiLEşıK YAKi_AŞlMLAR
Değişik öngörümLme yöntemleri, kendi özel kısıtlamaları nedeniyle, aynı zarnan

süreleri için değişik öngörümlemelere yol açabilirler, Bu nedenle, bileşik yaklaşımlar,

herhangi bir tex öngoitiiııeme yönteminin veremediği kimi yararlı bilgileri sağlayabilirler,

Turizm alanında bu konuda pek azçalışma yapıımişsa da, ara.ştırma sonuçları, bileşik

öngörümlemelerin kullanılmasının daha doğru öngörümlemelere yol açtığını ortaya

koymaktadır. euraoaiki]ip bileşikyaklaşım inJelenecektir, Bunıardan birincisi, çeşitlinicel

modelleri bir ağır|ık verme süĞci kullanarak birleştirmektedir, ikincisi ise, nicel ve nitel

teknikleri birliştirmektedir. Ağırlık verme sürecine diyanan bileşik modelolan birincitipin

Bates ve Granger t rğog ) tirafından geliştirilmiş temel bir formülü vardır.

Ct=ktfl,t+ (1-kt)f2,t
Burada, Ct = t dönemi için bileşik öngörümleme,

kt = t dönemi için ağırlık değeri

11,1 = ilk ongorimle;e küm-esinden elde edilen t zamanındaki öngörümleme,

f2,t = ikinci ongoiürı".e kümesinden elde edilen t zamanındaki öngörümleme

Daha küçük nola içeren modellere daha büyük ağırlık|ar ve daha büyük hata içeren

modellere daha küçük ağırlıklar verilmekte ve bun|jr tek öngörümlemede birleştirilmektedir,

Bu formüle o"y"n"ruı,, a?es ve Granger bileşik bir öngörümleme tiakımını birleŞtirmiŞlerdir,

Bu çalışma, bileşik ongorürı".elerin her biri bağımsız bilgiler sağladığında, ortalama

hatalar karesi temei"in,r.r, bileşik öngörümlemJerin, ilk öngörümlemelerin herhangi

birinden çok daha iyi sonuçlar verdiğini otaya koymuştur,

Fritz, Brandon r" x"no"|. (1984 ), eox_ıenı(inj stokastik zaman serilerimodelini

ekonometrik oir mooeıL birleştirerek Florida,ya hava yoluyla gelen turistlerin sayısını

öngörmeye çalışmışlardır. vaidıkları sonuçıai, bileşik y_akl.aşımlarln öngörümlemenin

doğruluğunu ouyux öıçtioe artırdığını ve varyansa göie düzeltilmiş ağırlıkların kullanıldığı

bileşik öngörümlemelerin, düzeltme içermeyen ağirlıkların kullanıldığı öngörümlemeler_

den çok daha iyi sonuçlar verdiğini Tfç3 brt"vj koymuştur, Calantone, Benedetto ve

Bojanic ( 1 98s l, rıoriJi; v" geıe-n turlitıeile ilgiİ verileri kullanarak bileşik öngörümleme

, teknikıerinin yararınıaraştırmışlardır. çeşitli .^^inserilerinin uygulanmasınıkolaylaştrmakla

kalmadığı;fakat aynızahanja ongoiıimlemenin doğruluğu veyararı bakımından herhangi

bir tek yöntemin kullanılmasından çok daha iyisonuçlarverdiği bulunmuştur, calantone ve

arkadaşlarıkötü öngörümleme]erin her zaman y"r"ri,, olmadığını,.çünkü bunların öngörüm

birleştirilmesi için oeğerıi ve bağımsız bilgileriçerebilecek|erine işaret etmışıerdir,

Bugünlerde, ,J.vo_"ı,onJmik, politik ve teknolojik değişiklikler geçmişte olduğundan

çok dahahızııuir oijmoegerçekleşmektedir. Bu nedenle, biröngörümlemeci, gelecekteki

olayların oıası oiçimini onğörmek için yalnızca tarihsel, nicel verilere güvenemez. sonuç

olarak ikinci tip uıeşjı< vaı<'iaş,. u.rn iüreli öngörümlemelerde en uygun olarak özellikle

tavsiye edilmektediİ (Arcneİ1980, ,t987;Uysalve Crompton 1985 ),

Geniş kapsamlıbir sorunlar topluluğunu ele alabilmek için turizm öngörümleme ve

planlama sisteminin ıapsamlıolmasıger"ıitı5inirrrgulayan Taylor ( 1976 ) Kanada Devlet

Turizm ofisi için, nitelve nicelteknikleribir|eştiren bir modelgeliştirmiştir, Burada birinci

aşama, kanada ve her bir vilayeti için turizm ta|ebini belirleyen başlrca değişkenlerin

saptanması oırrşirr. e, oeğişr'enler, değişen nüfus ve demo_grafik koşullar ve değişen

gelir ve ekonomik koşullardır. [ıinci aşama-da, nitel bilgiler sağlamak için Delphitekniği

kuIlanılmıştır. uzmanlar panelinde 4 konuda soru sorulmuştur: talep, kaynaklar, etki ve

geneı. ı_ler ı,onu için ayiı soru kağıtları geliştirilmiş ve ayrıpaneller seçilmiştir, Bu çalışma,

öngörümlemeleri bir'politika çJrç"r"iin" oturtmayı ve uygulanabilir öngörümlemeler

geliştirmeyi amaçlam ıştır.

}

}
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Mevcut öngörümleme modellerinin az değişkenleriniihmal etme eğiliminde olduğuna
ve bunların çok kez statik olduğuna işaret eden Edgell ve Seely ( 1980 ) eyaletlere ve
bölgelere turist ak§larını öngörümlemek için bir bileşik teknik tavsiye etmişlerdir. Bu
tekniğin özelliklerişunlardır: hem talep hem arz değişkenleriniiçermesi; uygulanabilirliği
sağlamak için kısa süreli ( 1 -2 yıl ) öngörümlemelerin geliştirilmesi ; geliştirilen formüllerde
hem nesnel hem öznel katsayıların kullanılması. Edgell, Seelyve lglarsh (1980 ), Amerika
Birleşik Devletlerine gelen turist sayısınıve turizm gelirini öngörryıek için bileşik yaklaşım
kullanmışlardır. Uluslararasıturizmi etkileyen önemli değişkenlerdeki sabit değişik|ikleri
yansıtmak ve yeterli miktarda veri elde etmek için Edgellve arkadaşları, birinci aşamada
regresyon analizini; ikinci aşamada ise Delphi tekniğini kullanmayı düşünmüşlerdir.
Sonuçlar, zaman serisi modelinin 2000 yılı için 43 milyon turist ve 27 milyar dolar turizm
geliri öngördüğünü; Delphi tekniğinin ise, 55.8 milyon turist ve 33 milyar dolar turizm geliri
öngördüğünü göstermiştir. Delphitekniğinin verdiğiturist sayısıve turizm geliriöngörümle-
meleri doğrusal regresyonla elde edilenden daha büyüktür. Bunun nedeni, uzmanlar
panelinin, arlanarz kapasitesiyle birlikte, diğer başlıca ülke paralarının Amerikan dolarına
göre satın alma gücünün, Amerika'ya uluslararasıturizmiartıran çekici birfaktör olacağını
öngörmeleridir.

oNGöRüMLEME MoDELLER| içiN KRiTER ;DoĞRuLuK

Turizm plancılarıve uygu|amacılarının elinde kullanabilecekleri çeşitli öngörümleme
modelleri bulunmaktadır. Bunlar, basit ( " değişimsiz " ) yöntemlerden çok ileritekniklere
kadar uzanmaktadırlar. Bir turizm talebi öngörümleme modelini seçerken ve karşdaştrrken,
çeşitli faktörlerin dikkate alınmasıgerekir. Bun|ar arasında, öngörülecek verilerin yapısı,
öngörüm|emede kapsanacak zaman süresi, değişik yöntemleri uygulamanın maliyeti,
uygulama kolaylığı ve öngörümleme modellerinin doğruluğu sayılabilir ( Makridakis ve
Wheelwright 197S ). Öngörümlemelerin doğruluğu işletme kararlarının doğruluğunu
etkilediğinden ( Archer 1987 ) ve turizm plancıları ve uygulamacıları için büyük yararlar
sağladığından, doğruluk uygulanabilir öngörümleme durumları için en önemli ve başta
gelen kriter olabilir. Ancak, turizm öngörümleme yöntemlerinde doğruluk konusunda çok
az durulmuştur. Van Doorn ( 1982: 164 ). " Turizm öngörümlemesinde hızla artan raporlara
karşın, gerçek verileri ", öngörümlemelerle karşılaştırılmasına şaşılacak kadar az önem
verilmiştir " demiştir.

Doğruluğu denemenin en sık kullanılan ölçüleri, ortalama hata kareleri, ortalama
hata karesinin kökü, ortalama mutlak hata yüzdesive Theil'in U istatistiğidir, ortalama
hata karesi , hataların her birinin karesi alınıp bunların ortalaması bulunarak elde edil-
mektedir. Amaç ortalama hata karesiniminimize etmektir. Bu yöntemin başlıca zayıflığı,
mutlak bir ölçü o|ması nedeniyle değişik zaman serilerinde ve değişik zamanaralıkları için
karşılaştırmalara olanak vermemesidir ( Makridakis, Wheelwright ve Mc Gee 19s3 ).
Ortalama hata karesinin kökü, hata karelerinin ortalamasının kare köküdür. Biröngörümle-
meler takımının ortalama mut|ak hatası ne kadar büyük ise, bu ölçüde o kadar büyük
olacaktır. Ancak bu ölçünün sezgisel anlamı daha azdır ( Archer 197s ). Ortalama mutlak
hata yüzdesi, her dönem için mutlak hatanın hesaplanması, hataların toplanması, bunun
kul|anılan değerlerin sayısına bölünmesive 100 ile çarpılması ile elde edilmektedir. yüzde
olarak ifade edildiği için, bu ölçü göreli bir ö|çüdür ve karşılaştırmalara olanak vermektedir,
Bu nedenle, çok kez ortalama hata karesine tercih edilmektedir ( Wheelwright ve
Makridakis 1985 ). Bu ö|çü şu biçimde yorumlanmaktadır: o/o10' dan az: yüksek düzeyde
doğru öngÖrümleme; o/o 10-o/o 20: iyi görümleme;"/o 20-o/o 50; makul öngörümleme;o/o50'nin
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üzerinde: yanlış öngörümleme ( Lewis 1982 ), Theil' s U istatistiği, Thei| ( 1966 ) tarafından
geliştirilmiştir ve öngörümleme olarak gözlem|enen en son gerçek değeri alan basit
yaklaşımla bir öngörümleme modelinin doğruluğunun karşılaştırılmasına olanak ver-
mektedir. U istatistiği aşağıdaki biçimde yorumlanmaktadır: 1' den az: mevcut teknik basit
teknikten daha iyidir; '|' den büyük: basit yöntemden kötüdür; O: mükemmel.

Turizm akışında daha eski bir örnek Geurts ve lbrahim ( 1975 ) tarafından
incelenmiştir. Bu araştırmacılar Box-Jenkins ve Brown'ın çift düzleştirme yöntemlerinin
işleyişini Theil' in U istatistiğini temel alarak karşılaştırmışlardır. Sonuçlar, her ikisinde de
aynı ölçüde iyi sonuçlar verdiğini, Box-Jenkins için U=0.102 ve Brown çift düzleştirme
yöntemi için U = 0.103 olduğunu gösterıniştir. Geurts, 1982 de yaptığı çalışmada
öngörümlemenin doğruluğunun arttığınıve U = 0.048 olduğunu göstermiştir. Fujii ve Mak
( 1980 ), ikiyöntemden kaynaklanan öngörümlemeleri, ortalama hata karesinin kökünü
Thei|' in U istatistiğini teme| alarak değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada, 1. modelde en az
kareler yöniemi için ortalama hata karesi kökü = 0.132, U= 1.804 ve sırt regresyonu için
ortalama hata karesi kökü = 051 , U = 0.702; 2. modelde en az kareler yöntemi için ortalama
hata karesi kökü = 0.069, U =0,935 bulunmuştur. Doğruluğu denemek için yaptığı

çalışmada Van Doorn ( 1984 ), yedi nicel yöntem ve üç doğruluk ölçüsü ( ortalama hata
karesi, ortalama hata yüzdesi ve ortalama mutlak hata yüzdesi ). Bu üç ölçünün 24
dönemle birleştirilmesi sonucunda, Harrison'un armonik düzleştirmesinin, Box-Jenkins
modelinin ve genelleştirilmiş uyumsal eleme modelinin en doğru sonuçları verdiği
bulunmuştur.

Martin ve Witt ( 1989 ), ekonometrik turizm öngörümlemelerinin doğruluklarını
araştırmışlardır. Bu çalışmada, doğruluk ölçüsü olarak ortalama mutlak hata yüzdesive
hata yüzdesinin karesinin ortalamasının kökü, ekonometrik modeli başka nicel modelerle
karşılaştırmak için kullanılmıştır. Genelde, basit (değişimsiz ) modelve otoregressif model
doğru öngörüler sağlamışlardır ve ekonometrik modelin zaman serisi modellerinden daha
doğru olmadığı görülmüştür. Bu sonuçlar, Van Doorn ( 1984 )' un basit öngörümleme
tekniklerinin genelde karmaşık tekniklerden daha doğru sonuçlar verdiği şeklindeki gözlemiyle
uyumludur. Makridakis ve Hibon ( 1984:35 ) aynı sonuca ulaşmışlardır : " Şaşırtıcı olmakla
birlikte, araştırma, bu 11 1 zaman serisi için basit yöntemler, daha karmaşık ve ileriARMA
modellerinden daha başarılıdır. " Bu sonuç beklenenin tersi olduğundan, Makridakis ve
Hibon, başka araştırmacıların, basit yöntemleri kimi koşullarda neden ileri tekniklerle aynı
ya da onlardan daha iyi sonuçlar verdiğinin " esrar " ını aydınlatmaları gerektiği üzerinde
ısrar etmektedirler ( tablo 2 ).

Öngörümlemenin doğruluğunun gelenekselölçüleriöngörümleme hatasının miktarı
temel alınarak denendiğinden, bu ölçüler bütün büyük düzensizlikler ( hatalar ) üzerinde
yoğunlaşmakta; gerçek ve öngörümlenen değişikliklerin işaretlerinin arka arkaya gelen iki
zaman aralığında farklıolduğunda ortaya çıkan dönüm noktası hatalarıyla bunların ilgisini
ihmal etmektedirler (Cicarelli 1982 ).

Öngörümleme doğruluğunun bu geleneksel ö|çülerini eleştiren Witt ve Witt ( 1989),
yedi nicel öngörümleme modeline göre yapılan öngörümlemelerin göreli doğruluğunu
incelemek için dönüm noktası hatalarını kullanmışlar ve buldukları sonuçları öncekilerle
karşılaştırmışlardır. Öncekilerden farklıolarak, bu çalışma, ekonometrik modelin, dönüm
noktasıhatası kriterlerine göre en doğrusu olduğunu, bunun ardından üslü düzleştirmenin
geldiğini göstermiştir. Hangi kriterin öngörümleme doğruluğunu ölçmede daha yararlı
olduğu açıklığa kavuşmamıştır ve gelecekteki araştırmacılar için bir sorun olmayı sür-
dürmektedir.

ı

22

]ı

l

t
l

J



^1,

öztı
Turizm talebinin öngörümlenmesi, turizm plancdarının ve yöneticilerinin kararlarında

temel bir ögedir. Bu makalede, turizm talebi için kullanılan başlıca öngörümleme teknikleri
sunulmuŞtur. Bunlar, üç geniş kümeye ayrılmış ve bunların avantajları ve kısıtlamaları
tartışılmıştır. Uygulama açısından, en uygun öngörümleme modelinin seçilmesi, büyük
ölÇüde, veri yapısı, zaman aralığı, maliyet, uygulama kolaylığı, öngörümleme durumuyla
ilgili koşullara bağlıdır. Özellikle, kapsanacak zaman aralığı uİun dönemli bir öngörümİe-
meyi gerektirdiğinde, niceltekniklerin niteltekniklerle birleştirilmesi tavsiye edilir (Taylor
1976;Archer 1980, 1987; Edgellve Seely 1980; Edgellve diğerleri 198O; She|don ve Var
1985; Uysalve Crompton 1985 ).

Doğru öngörümlemeler, politikanın başarılı bir biçimde uygulanması için zorunlu
olmakla kalmamakta; fakat aynı zamanda, planlamacıya ve uygulamacıya, politika kararlarının
getirilerive nite|ikleri konusunda önemli yararlar sağlamaktadır. Londra'da 1986 Kasımında
YaPılan '1990' larda Turizm konferansında uygulanan anketin sonuçları, doğruluğun
öngörümlemenin başarısıa.çısından en önemli kriter olarak görüldüğünü ortaya koymu§tur
( Martin ve Witt 19S8 ). İ|eri yöntem|erin daha üstün sonuçlaİvereceği biçimindeki
beklentinin tersine, araştırmaların çoğu, karmaşık ve istatistiksel bakımdan ileriyöntem-
lerin zorun|u olarak görece basit yöntemlerden daha doğru öngörümlemelere yolaçmadığını
ortaya koymuşlardır (Makridakis 19s6 ), Archer'in (,1987: 119 )belirttiği gibi ,,ileri
Yöntemlerin varsayılan üstünlükleri gerçekleşmemiştir. " Bu nedenle, Calanrone, di
Benedetto ve Bojanic ( 1987 ), karmaşık model oluşturmanın bir amaç olarak alınmaması
gerektiğini vurgulam ışlardır,

Van Doorn ( 1984 ), bu tip ileri çabaların vurgulanmasına karşıçıkmış ve politika
oluŞturanlar iÇin, turizm öngörümlemesinin yararının değerlendirilmesinde başlıcakriier-
lerin basitlik, ma|iyet ve doğru|uk olmasıgerektiğini belirtmiştir. Van Doorn ve Van Vught
( 1983: 510 ), Van de Vall'ın şu sözlerini aktarmışlardır:" Sosyal politika araştırmaları
alanındaki bilimsel yöntemin kesinlik kriterine nekadar çok yaklaşırlarsa, onların örgütsel
politikalarının o|uşturulmasında kullanılma şansı o ölçüde azalr. '' Başka bir deyişle,
Yöneticiler özellikle, hemen anlaşılabilen ve uygulanabilen göreli olarak basit tekniklerle
ilgilenmektedirler.

Turizm Plancılarıve uygulamacıları için ilerideki başlıca sorun, anlaşılabilir, uygu-
lanabilir Ve ucuz o|an görece basit ve elverişli teknikleri bulmak ve bu tekniklerin olası
doğruluklarını saptamaktadir. Bunu yapmak için, belirli öngörümleme durumlarına da-
Yanarak, bu Öngörümleme yöntemlerinin kısıt|amalarınıve üstünlüklerini daha iyianlama-
ları zorunludur.
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Tablo 1 . Öngörümleme Tekniklerinin Kullanım Sıklığı ve Zaman Ufku Bakımından

Karşılaştırllmasl

Teknik Sıklık zaman ufku

,

ı,

-ı-
N icel

N itel

Bileşik

zaman serileri
Box-Jenkins
Nedensel yöntemler

Delphi
Senaryo yazma

Ağılık verme
N icel- N itel

yüksek
orta
yüksek

kısa dönem
kısa-orta
kısa-orta

orta-uzun
orta-uzun

orta
uzun

orta
orta

az
az

1. Kısa dönem 1 yıtdan az; oria dönem 1-2 yıl; uzun dönem 2 yıldan fazladır

ırt

.-,

r

,
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Tablo 2. Ongörümleme Teknik|erinin Doğruluk Bakımından Karşılaştırılması

1

Karş ılaştırılan Teknikler

Ekonometrik

Bulgular

Ekonometrik modeller zorunlu olarak zaman
serisi model|erinden daha doğru değildirler.

X

zaman serisi Modelleri

X

Yargısal Yargısal ( nitel ) öngörümler, önemli bir
değişme olmadığında nicel öngörümlemeler
den daha doğru olmayabilirler.

X

Nice! Yaklaşımlar

Tek Bileşik yöntemler öngörümleme doğruluğunu
artırırlar ve tekli yöntemlerden daha
üstündürler.

X

Bileşik yöntemler

Karmaşık ( ileri ) Karmaşık veya istatiksel bakımdan ileri model
lerin örneklem sonrası öngörümleme
doğruIuğunu arttırdığ ı kuşkuludur.

X

Basit Modeller

Kaynak : Spyros Makridakis, " The Art and Science of Forecasting : An Assessment
and Future Directions, " lnternational Journal of Forecasting. 2. No.1, 1986,
18.
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ıÜnxİYe, DE UYGuLAıuııv runizu eĞirİui poı_irİxaı_ıRt ve SoNUçLAR|

prof. Dr. Alp TİMUR
Dokuz EylüI Üniversitesi
İl<tisaOi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aydın Turizm İşletmeciliği ve
otelcilik yüksek okulu

ciniş:
Modern ekonomik yapıda hizmetler sektörü içinde yeralan turizm sektörü, diğer

sektörlerden farklı olarak bir sektörler kesiti görünümündedir. Konaklama, yiyecek-
içeçek, ulaştırma, haberleşme, sağlık v.e benzeri ekonomik faaliyet alanlarında üretim
yapıldığından sektörel yapı oldukça karmaşıktır.

Tuıi§ik malve hizmet üreliminin spesifik özellikleriıe sektorün yapsal bıitünleşmesinde

hakim olan emek-yoğun üretim tarzı nedeniyle, makineleşme ve otomasyona gidilmesi

bazı üretim dallarında belli oranlar dışında mümkün olmadığından lNSAN FAKTORU ön
plana çıkmaktadır,

Turistik tüketim sırasında mal ve hizmet üretiminin yapılması, stok imkanlarının
sınırlıolmasıgibi sektörelözelliklerin etkisi ile çağdaş turizmin gerektirdiği hizmet kalite-
sinin sağlanmasıve turiste hizmet edenler arasındaki ilişkilerin sağlıklıve kaliteli olarak
gerçekleşmesi, büyük ölçüde sektörde istihdam edilen personelin genel meslekiformas-
yonuna ve teknik öğretim düzeylerinin yüksek olmasına bağlıdır. Bu yönüyle turizm
ekonomik bir olay olduğu kadar, sosyolojik bir takım özellikler de taşımaktadır.

Sektörde istihdam edilen personel, müşteriye hizmet vermeğe çalışırken, işletme
de mevcut personelle belli standart ve kalitede bir hizmetin müşteriye verilmesini
amaçlamaktadır. Mümkün olan en kaliteli hizmetin, emek gücünden ekonomik ve sosyal
yönden optimal bir biçimde yararlanılarak verilmesi esas olduğundan, kullanılacak işgücünün
istenilen düzeyde ve yeterli bir eğitim almış olması gerekmektedir.

Özellikle 198o' li yıllardan gelişimi izlendiğinde; bazı yıllar endojen ve eksojen
olumsuzfaktörlerin etkisiile gerilemeve durgunluklargörülmesine rağmen, genelde artan
bir trent söz konusudur, Türk turizminde görülen bu canlılık ve gelişme, diğer sorunlar
yanında yetişmiş personel ihtiyacı sorununu da ortaya çıkarmıştır.

Türk turizminde karşılaşılan yetişmiş personel ihtiyacı sorunu, mesleki düzeyde
turizm eğitiminin kantite ve kalite bakımından yeniden gözden geçirilmesi, gereklidüzenle-
melerin yapılmasıve eğitimin iyileştİrilmesi konularını gündeme getirmiştir, Turizm eğitim

ve öğretiminin iyileştirilmesi amacıyla, özellikle son yıllard3 düzenlenen ulusalve uluslar-
arası kongre, seminer, sempozyum ve panellerde konu tartışılmış ve eğitimde model
belirleme çabaları yoğunlaşmış, sektörle işbirliğine gidilerek konuya ivedi çözümler
aranmştlr

çünkü, her başarılı turistik işletmenin temelinde iyi bir turizm planlaması, iyi bir

yönetim, iyi bir servisin yattığı muhakkaktır, Bu üç faktörden birisinin eksik veya yetersiz

bırş, 
"onr"u 

etkileyecektir. Bu nedenle; turizm planlaması, tesis yönetimive servis ayrı

ayrrbeceriler , ayı ayrıeğitim programları gerektiren konulardır.Ayrıca, günümüzde teknoloji

," iı"tişirn araçialnın hızlagelişmesi turistik tesisten beklentisine deyansımıŞtır. BugünÜn

turisti, bir tesiste gördüğü veya haberdan olduğu her yeniliği, gittiği tesislerde de bek]er

olmuştur. Bu nedenle temel eğitim yanında, verilen bilgilerin de sürekli yenilenmesi

gerekmektedir.
Türkiye, de uygulanan turizm eğitimi ve karşılaşılan sorunlar tebliğde ülkesel
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düzeyde makro açıdan ele alınmış, eğitimin yapsı ve sorunları olmak üzere iki esas
bölümde incelenerek bazı çözüm önerileri getirilmiştir.

ı. TüRKiyE,DE TuRizM eĞiriuiıtiı.ı yApısı
Türkiye'de turizm eğitimi 1953 yılında Turizm Meslek Kurslarının açılmasıve bazı

turizm derneklerinin düzenlendiği Tercüman Rehberlik Kursları ile başlamış, 37 yıllık
dönemde belli bir seviyeye ulaşmıştır. 1963 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı' nın
kurulmasıve turizm eğitimi ile ilgili olarak ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planıdöneminden
itibaren turizm personelinin yetiştirjlmesi konusuna eği|inmiş, ancak çeşitli nedenler ve
imkansızlıklar sonucu yeterli ve soruna köklü bir çözüm getirecek eğitim-öğretim politi-
kaları uygulanamam §t|r.

Halbuki, mesleki düzeyde formasyon veren eğitim ve öğretimin amacı; bir hizmet
endüstrisi olarak işgücüne dayanan turizmde verimliliği arttırmak, insanlara doğrudan
doğruya hizmet eden kişinin insancılözelliklerinigeliştirmek, personelin yetkİ, yetenek ve
sorumluluğu arasında denge kurmak, personele karşılaştıkları olayları çözümleyecek,
sonuçları kontrol edecek yeteneği vermektir.

Türkiye'de turizm eğitiminin genel durumu incelendiğinde; kademelive farklı bir
eğitim yapısı ile karşılaşılmaktadır. Bu izlenimden hareketle;

A, Toplum Düzeyinde Turizm Eğitimi:
Bu eğitimin amacı, toplumda turizm şuurunu yerleştirmek, turizmin yaratıcı

kaynaklarını koruyacak sevgiyi ve anlayışı geliştirmek, turiste karşı eşit ve dürüst hizmet
etmenin ahlak ve terbiyesinivermek, gerçek sevgiye ve konukseverliğe dayalı bir davranış
biçimini oluşturmaktır.

B. Meslek Formasyonu Veren Turizm Eğitimi;
Bu eğitimin amacı; turizm sektörünün değişik faaliyet dalları için bilgili, beceri|i,

yetenekli, verimli ve bilinçli elemanlar yetiştirmektir. .

Meslek formasyonu veren turizm eğitimi; amaçları ve araçları bakımından
birbirinden farklı eğitim kademelerinden oluşmaktadır.

1. l<ADEME: lşletmelerde çalışan personelin eğitimi;
Turizm Bakanlığı tarafından konaklama ve restoran işletmelerinde çalışan

personelin mesleki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen kurslar.
2. KADEME: Eğitim Merkezlerinde Düzenlenen Turizm Eğitimi;

Geçmiş yıilarda OTEM, halen TUREM'lerde yönetilen eğitim faaliyetleri ile
TUGEV' in işbaşı eğitim kursları ( 6-8 ) ay.

3. KADEME: Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi;
Orta eğitim düzeyinde turizm eğitimive öğretimi Milli Eğitim Bakanlığı'na

Bağlı Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde yürütülmektedir.
Amacı, genellikle orta kademe kadrolarını ve işi gerçekleştirecek personeli ve

nezaretçileri yetiştirmektir
Resmi ve özel meslek liseleri uygulamalıeğitim vererek işletmeıerin ihtiyacıolan

servis, mutfak, resepsiyon elemanlarını yetiştirmeğe çalışmaktadır.
4. KADEME: Lise Sonrasıiı<iYıılık Eğitim:

Turizm Ön|isans yüksekokulları ve Meslek yüksekokullarınınTurizm Bölüm
ve programları tarafından yürütülmektedir.Bu okulların amacı, "Turizm sektörünün orta
kademe yöneticilerini yetiştirmektir''.

5. KADEME: Lise Sonrası Dört Yıllık Eğitim:
Üniversitelerin Turizm İşletmeci|iği Ve Otelcilik Yüksekokulları tarafından

yönetilen turizm eğitimidir.
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cisi, orta düzeyde ön büro ve mutfak personeli eğitilmesinive eğitimleri sıraslnda belli bir

tecrübenin kazandırlmasını istemektedir.
Bu değerlendirmelerin ışığında, Türkiye'deki mevcut mesleki turizm eğitiminin

karşılaştığı sJrunları kendi içinde " Turizm Eğitiminin Genel Sorunları " ve " Lisans

OtiİevinOel<l Eğitimin Spesifik Sorunları" şu şeklinde ikigruba ayırmak mümkündür,

A. Turizm Eğitiminin Genel Sorunları:
1) Turizm Eğitimi Politikası ve Planlaması

Türkiye,de Beş yıllık Kalkınma Plan|arında ve Yıllık Programlardaturizm eğitimi

ile ilgili herhangi bir düzenleme, politika, planlama ve araç yer almaktadır. Bu nedenle,

Türkiye, de turzm eğitiminin bir politikası ve planlaması olduğunu söylemek mümkün

değildir.
Sadece Vl. B.y.K.p, da " Turizm sektörüne doğrudan veya dolaylı hizmet

verenlerin sayrca yeterli düzeye getirilmesi ve eğitilmek suretiyle bilgi ve becerilerinin

arttırılması sağlanacaktır. " cümlesi yer almalıdır.

Eğitim Sistemi,
- Meslek kazandırma,

- Ara insangücü,
-Yüksek nitelikli insangücü olmak üzere boyqtlu bir yapıda ele alınarak ka|kınmanın

temel araçlarından biri olarak etkinleştirilecektir, denmektedir.
yıllık programlarda ise; detaya girilmeksizin mesleki turizm eğitimive öğretimi

için ,, Turizm Eğitim Merkezleri " modernize edilerek çağdaş otel ( turistik tesis )

iğletmeciliğinin ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirecek düzeye getirmek amacıyla ote|-okul

sistemine geçi|ecek ve yabancı dil ağırlıklı eğitim yapılacaktır " cümlesi yer almaktadır.

irJaiİıııe turizm eğitiminin bir politikaya ve plana bağlanması, turizm eğitiminin

öneminin vurgulanması gerekmektedir.
Bu nedenle turizm gelişme hızıdikkate alınarak konaklama potansiyelinde beklenen

gelişme hedefleri doğrultusunda personel ihtiyacının belirlenmesive turizm eğitiminin bu

ihtiyaca göre yönlendirilmesi gerekmektedir.
2| Turizm sektörü ile Turizm Eğitim KurumlarıArasında lşbirliği

Turizm sektörü ile turizm eğitimi veren kuruluşlar arasında hukuki çerçevede
etkin bir işbirliğive organik bağ kurulmamıştır. Yasaldayanağıolmayan, karŞılıklıiyiniYete

ve kişiseİ çabalara oayanan yetersiz bir işbirliği; ortak hedefe dönük fonksiYonların

gerçekleşmesine, merrcut filksel ve bşeri kaynaklardan rasyonel bir şekilde yararlanılmasına

engel olmaktadır.- 
işbirliğinin sağlanması amacıyla; turizm endüstrisinin personel ihtiyaÇları

doğrultusunda, turizm eğitim politikasını, politika araçlarının tespit ve yürütülmesi görevini

üstİenen, eğitim kuruluşlarının açılacağıyerintespitinden, öğretim elemanıihtiyacı, fiziksel

donatım, öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi, ders programlarının.hazırlanması, sektör

ile eğitim kurumları arasında rotatif uzman mübadelesine kadar tüm konularda Yasa|
yetkilerle donatılmış " Turizm Eğitimi Koordinasyon ve Yürütme Kurulu " oluşturulmalıdır.

3 ) Turizm Eğitiminde Entegrasyon ve Koordinasyon
Turizm eğitiminde entegrasyon ve koordinasyon sağlanamamıştır. Bu durum

sonuç olarak; turizm eğitimi ve programlarının birbirinden farklıteşkilatların bünYesinde

oluşması, aralarında herhangi bir işbirliğinin olmamasıve eğitim çalışmalarının makro bir

modelkapsamında birbirinitamamlayan bir biçimdeyürütülememesine neden olmaktadır.

4 ) Eğitilmiş Personelin Yasal Himaye Altına A|ınması
Turizm meslekleri, bu meslek|erin değişik kademelerinde çalışma hakkı,

ünvan kullanma kanuni himaye altına alınmadıkça, haksız rekabet şartlarında istihdam

a
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Üniversiteler düzeYinde, fakültelerde 4 yı|lık turizm işletmeciliği bölümleri tarafından
yönetilen lisans eğitimi olup, y.ö.k kanunu ile tasfiye edilmiştir.

6. KADEME: Lisans-Üstü ve Doktora Eğitimi:
Lisans eğitimi üzerine dayalı ihtisas programları ile master ve doktora veren

turizm işletmecilİği programlarıdır.
Universiteler düzeyindeki turizm eğitiminin amacı; modern turizmin sosyal,

ekonomik ve teknik özellikteki karmaşık sorunlarınıçözebilecek, teorik ve pratik bilgilÖrle
donatılmıŞ, turizm sektöründe istahdam edilmek üzere yetenekli, yabancı dil bilen ve
Yüksek düzeYde bilgi, beceri, sevk ve idare yeteneği olan, değişik faktörlerin etkinliğini
değerlendirerek soyutlama, sentez, karar verme gücüne sahip elemanların yetiştirilmesİdir.

TürkiYe'dekiturizm eğitiminin, özellikle mesleki düzeydeki tuİizm eğitiminin
YaPısıgörüldüğü gibi, sektörün ihtiyaÇ duyduğu değişik niteliktekielemanların yetışİirıımesi
amacıYla farklılaŞtırılmıŞ olmakla birlikte, eğitim kademeleri arasındaı<i ı<ooroinasyon ve
iŞbirliğinin sağlanamamıŞ olması, her eğitim tipinin be|irlenmiş amaçlarına uygun eleman
yetiştirilmesini engellemektedir.

ıı, TüRKiyE,DE TuRızM eĞiriuiııoe KARşıLAşıLAN soRuNLAR
Türkiye, yapısı hızla değişen ve gelişen bir ü|kedir. Bu değişme ve gelişme

karŞısında bir Çok olayı ve karşılaşılabilecek sorunları projekte etmek çoğu 
-zaman

mümkün olamamaktadır. Aynı durum turizm sektörü için de ğeçerlidir.
Turizm eğitiminin reorganizasyonu ile iyileştirilmesi bakımından kriter; sektörün

ihtiYaÇlarına cevaP verebilecek nitelikteki elemanların yetişmesine imkan verecek bir
eğitim sisteminin benimsenmesidir.

TürkiYe'de uYgulanan meslekiturizm eğitiminin amacı, modern işletmeler için üç
tip e|eman yetiştirmek olmalıdır:

1- lŞletmelerin ihtiyacıolan, tüm hizmetleri yürütecek alt kademe elemanlarının
yetiştirilme.si. ( orta öğrenimden )

2- lŞletmelerde ara insan gücünü tamamlayacak orta kademe yöneticilerinin
yetiştirilmesi. ( Meslek Yüksekokullarından )

3- Turizm iŞletmelerinin olduğu kadarturizmle i|gilikamu ve özelsektör kurumlarına
yönetici, araŞtlrmaclve planlamacıelemanlar yetiştirilmesi. ( Üniversitelerin turizm işletmeciliği
yüksekokullarından )

lstanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm programı ile Turizm
Bakanlığının işbirliği ile gerçekleştirilen ve

. Türkiye' deki turistik otel yöneticilerinin profi|lerinin belirlenmesi

. lstihdam politikalarının saptanması

. lhtiyaç duydukları personel tipinin tespiti

. Yöneticiler klasik turizm eğitimi ile turizm meslek eğitimi ve işbaşı eğitiminin ne
ifade ettiğinin araştırılması amacıyla yapılan araştırmanın

sonuÇlarına göre, özelolarak sektörün turizm eğitiminden beklentilerişu şekilde belirlenmiştir;
. En az bir yabdncı dil bilen personel,
. Nitelikli, turizm anlayışına sahip ön büro personeli,
. İdarikadrolarda istihdam edilebllecek sentezyapmayave kararvermeyeteneğine

sahip yönetim elemanları,
. Eğitilmiş yiyecek-içecek personeli,
Araştırma sonuçlarına göre teoübe 1.,eğitim ll. sırada gelmekte, personel i§ihdamında

önce iç, sonra dış kaynaklara başvurulmaktadır.
SonuÇ olarak, sektör eğitimcilerden öncelikle lisan bilen, nitelikli üst düzey yöneti-
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Doktora programları uzun süre kapatı|dğından diğer disiplinlerden gelen öğretim

elemanları turizm eğitimine adapte olamamaktadır.
sektörün sahip olduğu özellikler nedeniyle, turizm eğitiminde tam zamanlı

öğretim e|emanldrı yanında, sektörden spesifik uygulamalı dersler için muhakkak Yarı
zamanlı veya ders saati başına ücretli uzmanların eğitim faaliyetlerinde görev alması
gerekmektedir. Ancak bazı okulların kuruluş yerleri bakımından bu imkan da oldukÇa
sınırlıdır. Yabancı uzman turizmcilerden yararlanılmalıdır.

5- Öğrenci Kontenjanı
Lisans düzeyinde turizm eğitiminin amacına uygun olarak hedefe ulaşabilmesi

için kontenjanların muhakkak azaltılması gerekmektedir. 200 kişilik sınıflarda turizm

eğitiminin yapılması, uygulamalıderslerin yürütü|mesive öğrencilere staj imkanısağlanması
mümkün değildir. Öğrenci kontenjanlarımaksimum 50 öğrencide dondurulmalıdır.

6- Staj lmkanları
Lisans düzeyindeki turizm eğitiminin muhakkak turistik potansiyeli yüksek

turistik istasyonlarda ve büyük şehirlerde gerçekleştirilmesi zorunludur. Mevcut Yüksek
okulların bazılarıturistik Potansiyeliolmayan (Aydın, Balıkesir gibi )yörelerde kurulduğundan

öğrenciye yarıyıl içinde sektörde uygulama ve staj imkanı sağlanması mümkün olmamaktadır.

Stajyapmadan mezun olan öğrenci sektöre adapte olamamakta, verim düşmektedir.
Belirtilen neden|e kuruluş yeri yanlış seçilen Yüksek Okulların turizm potansiyeli

yüksek merkezlere nakledilmesi zorunludur.
7- Yüksek Okulların Kuruluş Yeri

Söz konusu sorunların ve darboğazların ortaya çıkmasında belki de en önemli
etken bazı Yüksek Okulların kuruluş yerlerinin yanlış seçilmesidir. Lisans düzeyinde
turizm eğitimi bir anlamdaturistik potansiyele sahip büyük şehir eğitimiolduğundan; gerek

sektörden uzman öğretim elemanlarının temini, gerek staj ve uygulama imkanlarının
sağlanması ve gerekse mevcut ancak şu anda turizm bilim dalı dışında diğer disiplinlerde
eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren öğretim elemanlarının tekrar kazanılmasıYüksek
Okulların kuruluş yer|erinin değiştirilmesi ile mümkün olacaktır.

ııl. soNUç
Türkiye' de mevcut turizm meslekieğitiminin amaca ulaşması, diğer bir ifade

ile turizm eğitim programlarının başarılı olması 6 temel şarta bağlıdır;
1. Bu programlar turizm sektörünün ihtiyaçlarını kaşılayacak şekilde düzen-

lenmelidir.
2. Programlar hem uygulayanların, hem de takip edenlerin ilgisini çekme

lidir.
3.Turizm sektörü eğitim programlarını takip pderek, yönlendirerek yetişen

elemanları kabule hazır olmalıdır.
4, T urizm sektörünün hiyerarşik sisteme paralel olarak, tu rizm eğitim i nde

bir hiyerarşik sistem oluşturulmalı, diğer bir ifade ile eğitim siteminde bir
piramit oluşturulmalıdır.

5. Eğitim piramitinde her eğitim kademesinin amacıaçık olarak belirlenme-
lidir.

6- Amaç-araç uyumu sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, ülkemizdekiturizm eğitim ve öğretimi belirli bir hedefe yöneltilmelive
bir programa dayandırılma|ıdır. Mevcut öğretim kurumlarıteori ile uygulamayı bağdaştıran
bir kuramsal özelliğe kavuşturulmalıdır. Lisans düzeyinde eğitim veren kurumlar birer
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önlenmedikçe turizmde hizmet kalitesitatmin edici düzeye ulaşmamakta, işgücü verimi
düŞmekte, aYnı iŞ hasılası için daha çok personel çalıştırılması gerekmekte ve sektör
geliŞtikÇe nitelikli personel daha yüksek ücretlerle yeni işletmelere kaydığından işgücü
stabilitesi bozulmaktadır.

Bu durumun Önlenmesi için, turizm Ve otelcilik faaliyetleriyasalolarak bir meslek
karakterine ve haysiyetine kavuşturulmalıdır. Bu amaçla, mesleğe girmek için asgari
normlar ve eğitim düzeyi saptanmalı, meslekteki ünvanları koruyan yasal düzenlemelere
gidilmeli, eğitimin amacı ve etkinliği sağlanmalıdır.

B. Lisans Düzeyindeki Eğitimin Spesifik Sorunları
DeğiŞik kademelerden oluşan meslekiturizm eğitiminde karşılaşılan sorunlara

bir sınırlama getirerek; belli bir çerçeve içinde, lisans düzeyindeki dört yıllık turizm eğitimi
veren kuruluŞların ortak spesifik sorunlarının incelenmesi, diğer kademelerde de benzer
sorunlarla karşılaşıldığından, olaya bir açıklık getirecektir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; lisans düzeyinde eğitim veren dört yıllık Turizm
İŞletmeciliğive Otelcilik YüksekokullarınıYüksek Ögretim Kuİulu formasyon veren okullar
olarak görürken, sektör bu programlardan becerisahibi işgücü beklemekte, dört yılöğretim
gören öğrenciler ise, eğitim amaçları bakımından iyi enforme edilmediklerinden mezun
olur olmaz yönetim kademesinde iş bulma ümidi taşımaktadırlar, Bu üçlü çelişki, bu
okulları önemli darboğazlara sürüklemektedir.

1- Ders Programları
Uygulanan ders programları çoğunlukla kuramsal olup, uygulamalı derslere

programlard a tazla yer verilmemiştir.
Konular genellikle ekonomik ve politik disiplinler açısından incelendiğinden,

sentezci ve eleştirici yöntemler geliştirilerek öğrenim dinamizmi ve kalifikasyonu
sağlanamamıştır.

Programların belirlenmesinde sektörelözellikler dikkate alınarak, çağdaş turizm
eğitimine imkan veren düzenlemelere gidilmeli, uygulamalıders sayısı arttırılmalı, bunun
için de gerekli imkanlar yaratılmalıdır. Ayrıca bileşik programlar düzenlenmeli, işbaşı
eğitimine önem verilmelidir,

2- Eğitim Araç ve Gereçleri
Turizm eğitiminin gerektirdiği eğitim araçlarıve laboratuvarlar dört yıllık eğitim

kuruluşlarında bulunmamakta, bu nedenle verilen bilgiler genellikle uygulama imkanı
olmadığından kolayca unutulmaktadır.

Teorik uygulamalı ders|erin işbaşıeğitimi ile desteklenmesi, öğrenci mezun
olup sektörde çalışmaya başladığında adaptasyonu kolaylaştıracaktır.

3- YabancıDi|
Yabancıdil eğitimi yetersizdir.Bazıokullar henüz lisan labaratuvarına dahi sahip

değillerdir. Liseden yetersiz bir lisan bilgisiyle gelen öğrencitemeli olmadığından sektör
için gerekli minimum lisan seviyesine dahi u|aşmadan mezun olmaktadır. Bazı okullarda
uygulamaya konulan yabancı dil hazırlık sınıfı ve bazı derslerin yabancı dilde okutulması
muhakkak olumlu bir gelişmedir.

Her okul hazırlık sınıfı ihtas etmeli, ve hatta turizm okullarına öğrenciyerleştirilirken
belli bir yabancıdil baraj puanısaptanmalıdır. (YÖK'ün yeni uygulaması ile yabancıdilde
öğrencinin başarılı- başarısız şeklinde değerlendirilmesi yöntemi turizm okullarında
uygulanmamalıdır. ) Hatta ikinci bir yabancıdil öğretilmesi amaçlanmalıdır,

+- Öğretim Elemanları

. Bütün yüksek okullarda öğretim elemanıaçğı bulunmaktadır. Fakültelere bağlı
Turizm lşletmeciliği Bölümleri ile Sosyal Bilimler Enstitü|erinin Turizm Lisans Üstü ve
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bilimsel turizm araŞtırma merkezleri olarak düşünülme|i ve turizm uzman|arının ve yöneti-
cilerin bu tür okullardan yetiştirilmesi sağlanmalıdır. İhtiyaçlara cevap veren, gerçekten
kalifiYe eleman yetiştirecek şekilde organize edilmiş bir turizm eğitim ve öğretimi, bunu
gerÇekleŞtirecek istikrarlı bir turizm eğitim politikasına Türkiye, nin ihtiyacı vardır.
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ÖncuN TuRİzu eĞİrİuİ ve soRuNLARı

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU
Uludağ Üniversitesi
Balıkesir Turizm İşIetmeciliği ve

Otelcilik Yüksek Okulu

ru nizu eĞiriuiııix soRuNLARı

Turizm endüstrisinin temelözelliği, emek-yoğun üreiime dayalı bir hizmet endüstrisi

olmasıdır. insan, sektörün temel ögesini oluşturur, Hizmet işletmelerinde insangücü

planlamasıyatırımla birlikte düşünülmesigerekli en önemIifaktörlerden birisidir. lŞletmeler

İaaliyete geçmeaen önce, gereksinimleriolacak personelin nicelik ve niteliklerini önceden

saptamak zorundadır. Orneğin bir konaklama işletmesi yatırım süresince, gerekli per-

sonelibirbaşkaişletmedeveyabireğitimkurumundayetiştirir._Tesisişletmeyealındığında
personel eğitilmiş, yetiştirilmiş durumda hizmete hazırdır, Ülkemizde ise bu konular,

tesislerin işletmeye açılmasından bir kaç ay sonra düşünülmeye başlanır.

ıgab, li yıllardan sonra turizm hareketlerinde ve yatırımlarında görülen hızlı artıŞlar

sonucu eğitim kurumları sayısında da aynı oranda artışlar meydana gelmiştir.

Yıllar İtibariyle Örgün Turizm Eğitim KurumlarıSayıları ,

'.ı

26
28

7

1 9B0
B
5
3

19B5
10
10

5

1990 ( resmi 23+3 özel )

oTML
MYo
T.İ.o.y.o.

e

ı
16 6125

TopIam

Son on yıl içinde turizm okulları"/o 4O0 oranında bir sayısal artış göstermiŞtir. Belgeli

turizm yatak kapasitesindeki art§ oranıda aynıdır. 1980 yılında 48 bin olan belgeti yatak

sayımız 199O yılında 180 bir dolayındadır.
Turizm yatırımlarında ve turizm eğitim kurumlarında bu hızlı sayısal artıŞlar, turizm

sektöründe sorunları da beraberinde getirmiştir, Biz bu sorunlardan sadece bir tanesini

irdelemeye çalışacağız. Türkiye' de Örgün turizm eğitiminin güncel sorunları ve bu

sorunJarı çözüm önerileri :

luİizm eğitiminin temel sorununu " insan gücü planlaması " nın bugüne kadar

yapılmamasına bağlıyorum, Türkiye'de turizm yatırımları için belirli zamanlarda Planlama
yapıımış, 2634 sayılı yasa ile yatırımlarıteşvik edilmiştir. Fakat bu yatırımları iŞletecek,

İşletmeLri yönetecek ve hizmetleri sunacak personel asla düşünülmemiŞ. Yani mesleki

turizm eğitimi ihmal edilmiştir.
Meslekiturizm eğitimi, turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı, bilgili, becerili, üretken,

dinamik insanları yetiştİrmek amacıyla uygulama ve verimlilik esaslarına göre bilimsel

metodlarlayapılan bir eğitim şeklidir. 
-lı4esleki 

eğitimin uygulamasıYaygın ve Örgün sistem

olarak iki şekiİde yürütülür. Örgün Me-sleki Turizm eğitimi, iki aşamalıdır : 1) Orta öğretim
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düzeyinde : OTML
2) Yükseköğretim düzeyinde :

a ) 2 yıllık MYO (Önlisans )
b ) 4 yıllık TİoYo ( Lisans )
c ) Lisans üstü öğretim ( Master, Doktora )

Ortaöğretim, Milli Eğitim Bakanlığı' na bağlı okullarda; Yükseköğretim, yÖK, e bağlı
üniversitelerde yürütülmektedir, Yaygın öğretim ise Turizm Bakanlığının denetimindeki
kurslar.aracılığı ile yürütülmektedir

Ulkemizde toplam 61 adet orta ve yüksekokul düzeyindeki okullarda turizm eğitimi
verilmektedir. Bu okullarda toplam 11.250 öğrenci turizm eğitimi görmektedir.

Öğrenci Sayılarının Kurumlara Göre Dağıtımı : ( 1990 )

Okul Çeşidl Okul Sayısı Öğrenci Sayısı

o.T.M,L.
M.Y.o.
T.ı.C.Y.o.

26
28
7

51 20
297o
31 60

Toplam 61 11250

Uluslararası Çalışma Örgütü ( İLO ) tarafından yapılan konaklama işletmeleri için
eğitim düzeylerine göre hiyerarşik personelihtiyacının planlanmasışöyledir:

Ust düzey yönetici - Uzman
Orta düzey yönetici
Temel nitelikli personel
N iteliksiz personel

l. Kademe
Il, Kademe
lll. Kademe
lV. Kademe

o/o 8

"/" 21

"/o 46
o/" 25

o/o 1OO

Yukarıda verilen rakamlara göre, iurizm işletmelerinin ihtiyaç duyacağı personelin
eğitimi için aşağıdaki piramit o|uşmaktadır.

Üst düzey yöneticl-U zman
Lisans üstü öğrenim
Lisans öğrenim (Turizm İşI. Y.O. )

orta kademe yönetici
M.Y.o.

Alt Kademe nitelik-
li personel O.T.M.L. ( Kurslu )

N iteliksIz
Personel

Türkiye' deki mevcut sisteme baktığımızda yetiştirilen eğitilmiş personelin o/o 36' sı

39
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alt kademe personeli, o/o 64' Ü ise orra ve üst kademe yönetici adayıdır, Halbuki yukarıda

verdiğimiz piramidin oranlarına göre eğıtim sistemi tam tersine olmalıdır. yani personelin

% 60i nın orta öğretim % 40, nın ise yükseköğretim kurumlarında yetiştirllmesi gerekir,

Türkiye, de mevcut mesleki turizm eğitiminin sorunlarını aşağıdaki başlıklar altında

özetleyebiliriz:

okullar ; Örgün turizm eğitimi verecek kurumlar, Turizm Eğitim politikasına göre

"upt"n."rl, 
esaslar doğrult-usunda açılmalıdır. Sayısal olarak Otelcilik Meslek Liselerine

ağırlık veriımelidir. yükseköğretim kurumlarının sayıları yeterlidir.
yeni açılacak turizm o-kul|arlnln yer seçiminde özellikle okulların uygulama a|anlarına

yani turistik işletmelerin yoğun olduğu merkezlere yakın yerlerde açılması zorunlu

olmalıdır.

Oku|lara Giriş Onlisans ve Lisans düzeyindeki yükseköğrenim J<urumlarına alınacak

"ğr"""il", 
.unu},|,rl ön kayıt sistemi ile seçilerek alınmalıdır, Fiziki görünümleri ve

yJtenekleri dikkate alınarak bir mülakat sonucu başarılı olanlar turizm yüksekokullarına

alınmaldır, otelcilik Liselerinde olduğu gibi. yabancı dil bilgisi bir seçim kriteri olmalıdır,

otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi mezunlarına 4 yıllık Lisans eğitimi için belirli not barajı

konarak gerektiğinde sınavsız Yükseköğretime girme hakkıverilmelidir, Böylece 4 yıllık

r.l.v.o,d. larıtı]rizm stajınıyapmış kişileriyönetici adayı olarak daha kolay 
9ğJre^"İ|ll,:

Böylece yetenekli otelcilik iisesi 
-o6rencileri 

motive edilmiş olurlar, Bugünkü osyM
Sistemine gore otelcilik Meslek Lisesi mezunlarının ancak % 1' i yükseköğretime girmeye

hak kazanmaktadır.
yükseköğretimdeki öğrenci sayıları çok fazladır. kurumların öğrenci giriş kon_

tenjanları özellikle Balıkesir ve Aydın,daki yüksekokullarda düşürülmelidir,

Eğitim Programları : Tüm okulların turizm mesleki eğitim programlarıyeniden görüşülüp,

gür""l d*r,"a getirilmelidir. Orta ve yükseköğretim kurumlarının hedef|eri tespit

edilmelidir.Yani hangi nitelik ve nicelikte personel hangi eğitim kurumunda yetiştiriIecektir?

Bu tespityapıldıktan sonra, nasılbireğitim-öğretim programıuygulanacaktır? Yetiştirilecek

kişilerö neler öğretilmesi gereklidir? Bir garson veya bir önbüro şefi hangi dersleri alarak,

hangi eğitim düzeyinde yetişecektir? Bugün ister bir kurs, ister otelcilik lisesini, isterse

Turizm Yüksekokulunu bitiisin verilen ünvan ve iş aynı :Garsonluk, Dünyanın hiÇbir

ülkesinde aynı ünvanıveren ve işi öğreten 3. düzeyde okul bulunmamaktadır.

Eğitim programları Mi|li Eğitim ve vök işbirliği ile Turizm Bakanlığının ve sektör

temsilcilJrinin de görüşleri alınarİk orta ve yükseköğretim Mesleki turizm eğitim öğretim

pıanı hazırlanmalıve Meslekiturizm eğitiminin minunum (asgari) şartlan acilen saptanmalıdır,
'eoyı""" 

turizm eğitiminde bir koordinasyon sağlanmış olacaktır. Aksi halde Otelcilik

Lis-esini okuyan öğrenci 2 yıllık Meslek Yüksekokuluna geldiğinde aynl dersleri baŞka

öğreticiden tekrar a|m ak d u rum unda ka,|abilecektir,

Mesleki turizm eğitimi programları birbirini tamamlar nitelikte, koordineli ve Yeni

teknolojilere uygun olmalıdır.

Eğiticiler :Turizm mesleki eğitimi uygulama ağırlıklıve yeni teknolojilere uyarllolmaldır.
yeni teknolojilerin en hızlı gİrip yerleştiği sektör turizm sektörüdür. Fakat mevcut turizm

eğitim kurumları bu teknolojileri en son takip eden kuruluşlardır. Eğitici|erin formasyonu

için aşağıdaki önlemler alınabilir :

_ Turizm Meslek derslerini verecek tüm öğretmenlerin bir yabancı dil
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biImeleri sağlanmal ıdır.
Belir!İ sürelerde yabancı turizm okullarına gönderilerel

açısından bi!gi ve görgüleri arttırılabiIir
- Okulların tatile girdiğiyaz aylarında turizm işletmelerinde

görev YaPmaları iÇin yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Böylece, uygulamalıeğitim gunceı
olarak süreklilik arz edecektir. Eğitici, hem işletmeye, hem ol<uıunl, nem kendisine yararıı
olacaktır. Öğrencilerini daha ko|ay denetleyecektir, 

-Öğrettiklerinin 
uygulamasını yapacaktır.

Böylece her işletmede bulunacak bir eğiticitüm stajyer öğrencileri oe kontrol ve denetim
imkanına sahip olacaktır. Bugünkü şartlarda her büyük turistik işletmeye 1 eğitici-öğretici
eleman ı ça|ıştırma zorunluluğu getirilmelidir.
Staj-UYgulama ; Mesleki turizm eğitiminin en güncel sorununu stajlar oluşturmaktır.
Turizm eğitimi gören her öğrencistajyapmak zorundadır. Öğrencilerin staja hÖrhangi bir
ilirazları Yoktur, Fakat ü|kemizde turizm öğrencilerinin stajlarında tam bir ıarğaşa
YaŞanmaktadır.Her okulun kendisine göre staj uygulaması vardır. Eğitim kurumlaİı ve
Turistik İŞletmeler stajdan ve stajyerlerden şikayetçidirler. Çünkü stajleğitim kurumlarıile
iŞletmeler farklı anlamlarda algılamaktadırlar. Eğitim kurumları için staj, öğretimin bir
ParÇasl ve devamıdır. Öğrenci yıl içinde öğrendiği teorik bilgilerİn sen" sonunda yaz
ay|arında uygulamaslnıyapmalıdır. Halbuki şu anda ülkemizde aşırı oranda bir eğitilmiş
kalifiYe Personelaçığıvardır. Bu nedenle birçok işletme öğrencileristajyerdeğilgeğıci ışçi
olarak ÇalıŞtırmak zorunda kalmaktadır, Sonuçta öğrenciçnaklık-stajyapmadan doğrudan
usta-kalfa olarak işletmelerde ücretli ça|ıştırılmaktadır. Bu öğrenciler erbsiyıı otıytiı< uir
iŞletmeYe müracaat ettiklerinde, işletme tarafından öğrenci olmaları nedeniyle stajyer
muamelesi görmektedirler. Bazen de yeni turizm işletmecileri bedava işgücü zanneoJİeı
" stajyer öğrenci " aramaktadır.

SonuÇ olarak stajyer sorununun çözümü için eğitim kurumları ve sektör
temsilcilerinin biraraya gelmesiyle oluşturu|acak bir " Turizm Mesleki Eğitim Staj Komitesi,,
nin acilen kurulması çok yararlı olacaktır. Böylece, stajyerlerden çaıışma ve ücret gibi
sorunları çözümlenebilecektir.
KoordinasYon : Turizm Eğitim kurumları ile Turizm işletmecileri arasında kişisel veya
kurumsalgaYretlerin dışında ciddibir diyolog bulunmamaktadır. Tüm sorunların diyaloğ,
koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığına inanıyorum. Bu nedenle bölgesel düİeyde
iŞletmeci-okul'koordinasyon kurullarının oluşturulup periyodik toplantılar yapılmasİve
alınacak kararların oluşturulacak Birlik Merkezine iletilmesi gerekir.
Yasal- Hukuki Düzenlemeler :

MeslekiTurizm Eğitim Fonu : Eğitim Kurumlarının araç*gereç, makine, teçhizat ihtiyaçlarını
ve eğitim tekno|ojileri ile ilgili ihtiyaçlarının finansmanınısağlayacak bir Fonun oluşturulması
gereklidir. Turizm işletmecilerinin, yatırımcılarının ve devletin sağlayacağı katkılarla
oluŞacak Mes|ekiTurizm Eğitim Fonu, turizm eğitim kurumlarının bugün içinde bulun-
duklarıfinansalsorunlarının çok kısasürede çözümlenmesinisağlayabilir. Böylece turizm
sektörünün bek|entileri doğrultusunda daha kaliteli, rasyonelve verimli bir Meslekiturizm
eğitimi okullarda uygulanacaktır.
Mezunlar : 1983 yılı sonu itibariyle orta ve yükseköğretim turizm okulu mezünu sayısı7710
dur. Bu saylnln 'l990 yılı sonu itibariyle 95oo olmasıtahmin edilmektedir. 199O yılından
itibaren örgün turizm eğitimi veren okullardan yaklaşık her yıl 2700 kişi mezun olacaktır. 4
Yıllık Turizm İşletmecilği ve Otelcilik Yüksekokullarını bitirenlerin sİy,", yaklaşık 3.000
kiŞidir. Fakat mezunların ancak yarısı sektörde çalışmayı tercih etmektedir. Mezunların
sektörde kalması ve yeni mezun olacakların teşvik edilmesi isteniyorsa :

a ) Turizm işletmeciliğinin bir meslek olarak kabul edilmesi,

-
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b ) Belgeli turiznı işletmelerine artık o^ 1O oranında turizm yüksekokulu

ezunu çal ıştırm a zorunluluğu get!rilmeli, Seyahat Acentalarında olduğu gibi

c ) Mezunların belirli hir yarışma sınavından geçirilerek, kendilerine meslek

icra sertifikası verilmelidir. personei seçimi işverenlerin insafına bırakılmamalıdır

d ) Turizm işletmelerinde çalışan personelin niteliklerikanun veYaYönetme-

likle saptanmalıdır.
e ) Turizm işletmeleri, yuksekokullarda öğrenim gören genç tırizmci adaylarına

" Turizm Bursu " adı altında burslar verip gençleri işletmelere ve mesleğe teşvik

etmelidirler' 
S.NUç_:

Turizm Eğitim kurumları ile işletmeler aktif bir işbirliği oluşturup sektörün ihtiyaÇ

duyduğu kalifiye insan gücünün istenilen ölçüde yetiştirilmesini sağlayabilir. Yasal ve

tekniı< düzenlemeler yağılarak örgün turizm eğitiminin Avrupa Topluluğu standartlarına

ulaştırıımasıgereklidir. İet"ıı insangücü vardır. Bunun günün koşuIlarına göre eğitilmesi

sağlanmalıdır.
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rü n K Tu nizuirıinı eĞiriu soRuN LARı

Dr. Orhan Mesut SrZCİr.l
Gazi Üniversitesi
Mesleki Eğitim Fakültesi

Türkiye'de 'l961 yılından beri örgün turizm eğitimi yapılmaktadır. Ülkemizde ilk
Otelcilik okulu 1961 yılında Ankara'da açılmış bulunmaktadır, Turizm eğitimi konusunda
30 yıllık bir geçmişimiz olmasına rağmen, bugün turizm sektöründe meslekieğitim görmüş
persone| oıanı o/o 

1 3-1 7 civarındadır.
Ankara Otelcilik Qkulunun kuruluş tarihi olan 1961 yılından beri 30 yıldır Otelcilik ve

Turizm eğitimi konusu içinde bulunmaktayım. Otelcilik ve Turizm eğitimi sorunları ile ilgili
ulusal ve uluslararası çeşitli toplantllara katlldlm. Bir yıl süre ile italya'da otelcilik eğitimi
konusunda araştırmalarda bulundum. Bu toplantıların pek çoğunda kalifiye Ve yeterli
sayıda otelcilik personeliyetiştiremediğimiz dile getirilmiş bulunmaktadır. Bugün de aynı
sorunları tartışıyoruz.

Otelcilik ve Turizm eğitimimizin çeşitli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunların
açıklamaya çalışacağım konuların yerine getirilememiş olmasından kaynaklanmakta
olduğu görüşündeyim.

1- Otelcilik eğitiminde yapılması gereken ilk iş, önce amaç|arı ve hedefleri tesbit
etmektir. Biz başlangıçta bunu yapmadan eğitime başladık. Başka bir deyişle, '' Job
DescriPtion " denilen Otelcilik sektöründeki iş tanımlarınıyani otelcilik personelinin görev,
yetki, sorumluluk ve niteliklerini tesbit etmeden eğitime başladığımız için istenilen nitelikte
eleman yetiştiremedik.

Yıl|ar sonra bugün, Turizm Bakanlığı, Tugev ile Türkiye Otelciler Birliğinin
müŞtereken İstanbulda düzenmekte oldukları toplantılarda Otelcilik personelinin görev,
yetkive sorumluluklarına ilişkin çalışmaların başlamış olduğunu memnunlukla öğrenmiş
bulunuyoruz, Dileğimiz, bu toplantılarda alınan kararların biran önce yetkili mercilerce
yürürlüğe konulmasıdır.

2- Ulkemizde turizm eğitim pramiditers teşekkül etmiştir. Türkiyede 5 adet otelcilik
ve turizm meslek lisesi,16 adet Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesi, 24 adet iki yıllık
meslek yüksek okulu, 6 adet 4 yıllık fakülte ve yüksek okul seviyesinde turizm eğitimi
veren okul faaliyette bulunmaktadır. Bu duruma göre, ü|kemizde 22 adet lise seviyesinde
otelcilik lisesi, 30 adet otelcilik ve turizm yüksek okulu bulunmaktadır.

Fransa'da ise, 11O ortaokul seviyesinde otelcilik okulu, 10bteıciıiı< ve turizm
meslek lisesi, 3 adet üniversite seviyesinde otelcilik yüksek okulu bu|unmaktadır.

Turizm sektörünün orta kademe vasıflı personel ihtiyacını karşılayacak şekilde,
Pramidin sağlıklıtemele oturtulmasıgerekmektedir, Bunun için ülkemizin ihtiyaç duyduğu
lise düzeyinde personel yetiştiren otelcilik okulları açılmalıdır,

3- Otel ve diğer turistik tesislerde yapılan eğitimin süresi ve müfredat programları
bakımından meslek lisesiseviyesinde faa|iyet gösteren okullar ib Üniversite ve Yüksekokul
seviyesinde faaliyet gösteren okullar arasında paralellik sağlanmalıdı(, -

Halen otelcilik meslek liselerinde tatbik edildiği gibi Üniversite ve Yüksek okullarda
6 ay okul 6 ay işyerinde uygulama sistemigetirilmelive uygulama meslekieğitim süresince
devam ettirilmelidir. Lisan eğitimine ağırlık verilmeli, programlara görgü kuralları dersi
konulmalı, gereksiz dersler programdan çıkarılmalıdır.

4- Otelcilik ve Turizm Mes|ek liselerinden mezun olanların, alanlarıyla ilgili yüksek
öğretim kurumlarına devam etmelerine imkan sağlanmalıdır,

rı
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5- Otelcilik okullarımızın eğitim ve o5retim programlarında yapılacak değişikliklerle
öğrencinin turizm sektörüne motivizasyonu sağlanma|ıdır.

6- Otelcilik ve Turizm Yüksek Okullarına alınacak öğrenciler, üniversite giriş
sınavından ayrı olarak ayrıca mülakat sınavından geçirilmelidir,

7- Turizm eğitiminde koordinasyon, araştırma ve danışmanlık hizmeti verecek bir
merkezin kuruluşu biran önce sağlanmalıdır. 

..

8- Sektör ile Turizm Eğitim Kurumları arasında " Misafir oğretmen " " Misafir
Yönetici " projesi gerçekleştirilmelidir.

9- Avrupa Ekonomik Birliğine katılmayı düşündüğümüz bu günlerde, turizm
sektörümüzde çalışan personelin mesleki standartlarını ve otellerimizin muhasebe ve
maliyet sistemlerini ekonomik topluluğun standartlarına uygun hale getirmemiz ve bununla
ilgili eğitim çalışmalarına biran önce başlamamz gerekmektedir.
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TURK TURLZMİNİN EGİT|M SORUNLARİ

Arş.Gör. Azi;ze TUNÇ
Gazi Üniversitesi
Mesleki Eğitim Fakültesi

Turizm; ülkemizde, son yıllarda en ğok konuşulan ve yazılan konulardan biri
olmuştur. Hızla gelişen ve kalkınan bir ülke olan Türkiye' de, turizmin döviz rezervi
sağlayarak ödemeler bilançosundakidengeyioluşturacak biçimde, gelir artışlarına neden
olması en olumlu yönüdür. Gelişmekte o]an ülkeler için belli döviz darboğazını aşmak,
hemen pazarlanabilir dogal kaynaklara sahip birkaç ülke dışında hemen hemen olarıaksızdır.
Ote yandan, gelişmekte olan ülkeler iç tasarruf oranlarını ve ihracatlarını artıramamaktan
şikayetçidirler. Bu olumsuz etmenlere, turizm dışında ksa sürede çözüm getirmenin
olanaksızlığı bir gerçektir.

Bu Yüzden günümüzde, bir çok ülkede ihracat kazancının ana kaynağını turizm
oluŞturmakta ve ulusal gelirlerinin büyük bir kısmI da turizm sektöründen sağlanmaktadır.
Türkiye için de bu açıdan önemli olduğu inkar edilemez (Tablo 1 ).

Tablo 1 Turizm Gelirlerinin İhracat Gelirleri İçindeki Payı

YıLI_AR ixRncar TURizM GELıRLER| iıınncnı GEL|R. içiNoexİ
PAYı (7")

1987
1 988
1 989

10190.0
1 1662.1
11627.3

1721 .1

2355.3
2556.5

16.9
20.2
22.o ( 1" )+

UlaŞımda geçen sürenin teknolojik gelişmelerden dolayı kısalması, güvenliğin
sağlanması daha fazla sürell tatll yapmayı olanaktı hale getirdiğiiçin çok ,ayoa ıns-an
turlzm olaYına katılmaktadır. Bunun sonucu olarak, konak]ama işletmeleriyataİ sayılarını

"S'l*.". Çabas_ına girmiştir. Öı,neğin, Türkiye 1988 yilında1.::r.goi yaİaı< ile faaliyet
gösterirken, 1989 yılında kapasite ;t46.o86' ya ulaşmıştır. Yani 1 yd içindekı yatak
kaPasitesindeki artış, 7o 19.8' dir. Ancak OaşÜ toplam yaak kapasitesi olmak İzere,
turistik arzın diğer sorunları görüldüğü için sorunların en büyüğü, eh önemtisive en aciİ
olanı eğitim unutulmuştur. oysa turizm sektörü için altyapı ve üstyapı nedeni ile milyar|ar
harcanabilir. Ama bu eserlerin işleülmesi, orada çalışacal< insan unsurunrn kalitesi ile
örıemlidir. insan unsurunun kdiĞsi ise ancak eğıtildİ;"Reşt;rİıli;. -

. YaPılan araŞtırmalar ve bunların sonucunda ort"y" çİkan rakamlar da bunu
isPatlamaktadır. Örneğin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Rrogİamİve Uluslararası c"ı*;
TeŞki|atı ile Turizm Bakanlığı'nın çrçbkle.$iroİği araştırma sonucuna gore ıssb-ı-gs+
Yıllan arasında konaklama lşletmelerlnde 60.080 yenipersonelin eğitilıİesi zorunluluğu.
ortaya çıkmıştır. ( Tablo 2 ).

( 1" ) Turizm Bakanlığı, Turizm istatistikleri Bütteni, 1g8g, s. 89.



Tablo 2
199o-1994 yıllarında konaklama işletmelerinin tür ve sınıflarına göre toplam yeni per-
sonel gereksinimi.

Tür/Sınıf 1 990 1 991 1 992 1993 1994 TOPLAM

;-

t

oTELLER

5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız
Özel Belge|i

MOTELLER

1. Sınıf
2. Sınıf

TATıL KÖY

1. Sınıf
2. Sınıf

2250
1 300
2580
2890
1 850
150

340
21o

226a
160

1 600
1110
1 620
1 620
850
130

1 840
1240
1 830
1 830
950
140

23a
100

1 980
130

201 0
1410
2090
2060
1 060

160

229o
1 580
2360
2320
1 180
180

28o
160

2650
170

9990
6640

1 0480
1 0730
5890
760

200
90

24o
110

2300
140

1 290
670

1 0930
720

1 730
120

PANsivoNı-AR

oBERJLER

ToPı-,AM

440 21o 230 27o 31ü 1 460

60 60 7o 520

147oo 9340 10560 11920 13560 60080
( 1* )

yatak sayılarının fazlalığından dolayıda eğitilecek personele en çok 2 veya 3 Yıldızlı
oteller ile, 1. sınıf tatil köyleri gereksinim gösterecektir. Yapılan projeksiyonlar sonucu ise,

en büyük gereksinmenin lokanta/bar hizmetlerinde 3. kademe ( amir , gözetimci )

eıemanıara, ikinci olarak da kat hizmetlerinde 4. kademe ( vasıflı iŞçi ) elemanlara olduğu

ortaya çıkmaktadır.
Ğeyahat acentalarında personel sayısı ise, yıllık o/o 20 artış göstermiŞ ve gelecek 5

yılda 18.Ö52 yeni personele gereksinim olduğu, sözkonusu rakamında V" 47' sinin

Marmara, % 33' ünün Ege Bölgesine ait olduğu saptanm§tır, ( Tablo 3 )

( 1" ) şan Öz_Alp, , Turizm sektöründe insan gücü açığnn uzaktan öğretimle karşlanması ', Dünya; 1

Eylül 1990, 5.6,

6027o
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lft Tablo 3
1990-1994 Yıllarında seyahat acentalarında bölgelere göre yeni personel gereksinimi.

BÖLGELER 1990 1991 1992 1993 1994 ToPLAM

Marmara
Ege
Akdeniz
karadeniz
Doğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu

1 433
8o7
269

12

1

1 468
953
368

7

1

1702
1179
447

8

1

1971
1 461
543

9

;

2288
1798
658

11

1

8862
61 98
2285

47

c

+

İ

ToPLAM 2717 3051 3642 4349 5193 1 8952

( 1* )
Lokantalardaki personel sayısı ile ilgili durum ise;

1994 Yılında lokantalardaki sandalye sayısının 3o.0OO,den 48.0OO,e, personel
say§ının ise 3.800' den 6,000' e ulaşacağı, dolayısıyla 5 yılda 3.600 yeni personele
gereksinim olduğu yapılan araştırma sonucu ortaya çıkmıştır.

SonuÇ olarak Türkiye' nin 1990-1994 yılları arasında konaklama işletmeleri,
seyahat acentalarıve lokantalar için toplam 82,6g2yeni personele gereksinmÖsi olduğu
saptanmıştır.

TürkiYe' nin turizm eğitim sistemi içersinde yeralan kurumlar nelerdir ve mezun
sayıları.lalebi karşılayacak düzeyde midir ?

ulkemizde turizm eğitim ve ö_ğretimi 3 şekilde gerçekleştirilmektedir :

| 1- GenelTurizm Eğitimive Öğretimi :

a ) Toplumun sosyal aÇıdan modern turİzmin gereksİnimlerini karşılamaya hazırlıklıolmasıve turist kabul etmeye uygun bir ortamın oluşturulmasl amacı İli gerçekleştİrilen
" Halk Eğitimi".

Ülkemizde halkı turizm konusunda eğitmek için Bakanlıklar, TRT, yerel idareler,
1/rnV vs. kuruluŞtar dolaylı ve dolaysız, İİgileri öİçüsünde turızm eğitimi programları
düzenlenmektedir.

) Öğrenİm devresindeki kişilere furizm bilincini vermek amacı ile genel,turizm
eğitimi, Bunun için liselerin eğitim programlarında turizm dersteri bulunmakta, turizm
haftasında çeşitli etkinlikler ile turizmle ııgilı konuıar işlenmektedir.

2- Yaygın Eğitim :

a ) Beceri Kazandırma Kursları ;

- Özel turizm eğitim merkezleri. Milli Eğitim Bakanlığı, na bağlı olarakfaaliyetlerini sürdürmektedirler. Eğitim süreleri 6 aydır.
- Turizm_Bakanlığı turizm eğitim merkezleri. Gençlere turizm konusundakısa sürede meslekİ eğitim vermek amaci ile k_urulan 7 aylık sirelerle kurs niteliğİnde

kuruluŞlardır. Sözkonusu kurslar istanbul, Antıalya, ürgüp, A,rk;;r;lr;' dekiTUREM,lerdegerçekleştirilmektedir.

( 1*) Şan Öz-Alp, A.G.K.
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_ Turizm Bakanlığı ve Açık Öğretim Faküliesi' nin birlikte düzenlediği turizm

eğitim kursları. TRT' nin de yardımı ile kursiyerler teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri

televizyonda gösterilen programdan almaktadırlar. Bu kurs komi düzeyinde eleman

yetiştirmektedir.
_ TUGEV kursları. Bunlar oteıcilik temel kursu (24 haftalık ) , tekamül kursu

( 24 haftalık ) , yönetim geliştirme seminerleri eğiticilerin eğiıimi programl.

b )Turist rehberliğikursları ;

Bu kursların amacı, ülkemizi yerli ve yabancıturistlere en iyi şekllde tanimak, onlara

gezileri süresince yardımcı olmak ve sağlıklı bilgiler vermek için eleman YetiŞtirmektir. 6

İylık bir süreyi içermektedir,' 
c) Enformasyon memurluğu Kursları;
ı6ıa sayılıyasa ile seyahat acentalarının çalıştırmak zorunda olduklarıenformas-

yon memurlarınıyeteştlrmek-amacı ile Turizm Bakanlığı bu kursu açmaktadır,

d ) İşbaşı eğitim programları;
' , Turizm Bakanlığı m-onitörleri işletmelere giderek personeli seryis, mutfak, ka:t

hizmetleri ve önbüro dallarında işbaşında eğitmektedirler.

3- Örgün Eğltim ve Öğretim :

Türkiye,de öİgün eğitim ve öğretim Yüksek Öğretim Kurumu'nabağlı yüksekokul=

lar iIe Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı liseler kanalı ile gerçekleştirilmektedir,

d ) Meslek liselerinde turizm programları ;

- Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Useleri (23 adet),

Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ( 3 adet ),

b ) Akademik düzeyde eğitim programları ;

Üİxemizde eğitimaüresi2yılolan28 adetmeslekyüksekokulu, eğiüm süresi4veYa

5 yıl olan 7 adet lisans düzeyinde turizm eğitimiveren okul bulunmaktadır.

Bunların dışında yükrİk ıı."ns ,e doktora düzeyinde turizm programı Veren üniver-

sitelerimizin sayısı da arttırılmaya çalışılmaktadır.
Türkiye,deki turizm eğitim sistemi içerisinde mezun olan Öğrencilerin sayıları ise:

Ülİe GÖnelinde Otelcilik-Turizm Meslek Useleri Çıkışları

Akademik yıl ToPt-Aİ\,4

ö

a

a

EK

1 966- 1 981

1 981 -1 982
1 982-1 983
1 983- 1 984
1 984_ 1 985
1 985- 1 986
1 986- 1 987
1 987-1 988
1 988- 1 989

1 805
522
337
485
483
58B
660
671
673

6024

136
83
51

51

44
74
66
93
72

670

1 669
437
286
434
439
51 4
594
578
401

ToPLAM 5354

( 1. ) Turizm Baİkanığı, oütetcitjk ve Turizm Endijstrilerinde İşgücii Araştırmas', Cilt: 2- İŞgücÜ ihtilaÇlan

projgksiyonları, 1 989, s. l 3
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Tablo 5
1987-88 Akademik Yılı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulları Mezun Sayıları.

YÜKSEKOKULAD| E K TOPİAM

AKDEN İz Üıı İvrRsİTEsl
AntalyaTurizm ve Otelcillk MYO
gi ı_xrNT ü rı ivrnsirrsi
Turizm ve Otelcilik Meslek Teknik YO
BoĞAziçi u ıı ivrnsirrsi
Turizm ve Otelcilik MYO
cu MH u Rİyrr Ü ru İvrnsİrrsİ
Tokat Turizm ve Otelcilik MYO
ç u ku RovA Ü ıı ivrnsirrsi
Mersin Tu rizm ve Otelcilik MYO
Do KUz EYLÜ L Ü N ivensirrsi
ızmir Tu rizm ve otelcilik Myo
EGE üııİvrnsİrrsİ
Çeşme Turizm ve Otelcilik MYO
FıRAT ÜNivtRSTESi
Elazığ Turizm ve Otelcilik MYO
GAzİ uNİvEnsİrrsİ
BoIu Turizm ve Otelcilik MYO
HACETTEPE Urıivrnsırrsi ı
Ankara Turizm ve Otelcilik MYO
isrnıı Bu L u N ivEnsirrsi
İst. Turizm ve Otelcilik MYO
isrnru Bu L TEKN ix ü rıı ivrnsirrsi
Sakarya Tu rizm ve Otelcilik MYO
MARMARA Üııivrnsirrsi
Turizm ve Otelcilik MYO
oN Do KUz MAYıS Ü ıı ivrnsirrsi
Amasya Turizm ve Otelcilik MYO
SELÇUK ÜNivrnsirEsi
Niğde Turizm ve Otelcilik MYO
TRAKYA Uııivrnsirrsi
Edirne Turizm ve Otelcilik MYO
ULUDAĞ UNİVERSİTESİ
Balıkesir Turizm ve Otelcilik MYO
ULUDAĞ UNıVEns|rrsi
Bursa Turizm ve Otelcilik MYO

10 44 54

37

92

8

47

29

45

39 11

31 16

11 11

39 39 78

50

47

22

16 25 41

39 46

5 9

10 19

12 21

7

4

9

9

( 1* )

( 1- ) A.G.K,, S.23.
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Tablo 6
Toplam Turem Mezunları

E

i}o

tK ToPLAM

1 985- 1 986
1 986- 1 987
1 987- 1 988
1 988- 1 989

37
39
75

138

121
133
278
259

158
172
353
397

1 080ToPı_AM 289 791

Tablo 7
OTEM Eğitim Faaliyetleri ve Mezunları

Temel Seviyede Kurslar :

(1* )

Akademik yıl
1 98B K ToPLAM

1. dönem
2. dönem
3. dönem

ToPI-AM

Dönem Süresi 5,5 Ay :

Akademik yıl
1 9B8

dönem
2. dönem

ToPıAM 136

19B9 Akademik Yılı Geliştirme Kursları (2 Ay ) :

EK
1 . Kurs
2. Kurs

64
75
57

196

52
57
50

159

12
1B
7

37
(2*)

E

ıı94
42

28
11

39

122
53

175

K

ToPLAM

ToPı.-AM

(2* l

24
23

1

4

5

25
27

52 ( 1* )
-.

( 1* ) A.G,K.,S.29
( 2* ) A.G.K.,S.32_33.

TOPljM : 47
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.l989yılındayapılanaynıaraştlrmasonucueldeedilenrakamlarile,5yıl.içerisinde

eğiülebilecek eleman ."v,rİlr"şl"ştn10,o,.11,"1 Y,ş,T]1_|ilT,ar 
bir tablo çıkmaktadır,

çünkü 1990_1994 yııaiı arasınoa egıtıĞniıecek eleman say§ının en iyi olasılıkla 20,000

olacağıtahmınedilmektedir.oysaelemanaçığısözkony.u.5.y]l.i9,:,isinde82.632.dir,
yani mevcut eğitim xurumları ilö gereksinimin a_-ncak yaklaşık 1/4,i karşılanmaktadır,

Bu yüzden trrir, 
"oiiıminje 

gerekli önlemlerin a]ılm_ası.ye en.kısa sürede uygu_

ıamaya gıdiımesı gereı<mJkteoir. BJnlar kısaca şu şekilde özetlenebilir;

1-Yapılanaraştırmalarsonucusaptananelemantürvesayısınagöregereklieğitim
programların ın belirlenmesi,

2-MevcuteğitimkurumlarınınamaçlarınınveizleyecekleriyollarınkesinlikIe
belirlenmesi,-- - 

;_ öğrencilere henüz eğitim aşamasında düzenli ve sistemli olarak staj, inceleme

," 
"raşt,rmi 

olanaklarının, geĞkirse yasal düzenlemeler ile sağlanması,

4_Mevcut okuııarın sJyıarınıarttırmakan çok, iyileştiıilmeleıi, araç-gereç bakpınlan

yeterli haıe getirilmeıeri' ;*r]n ionr"rnda kontenjanlarının arttırıImaları gerekmektedir,

;,,
1_ Konaklama istatistikleri Bülteni, Turizm Bakanlığı, İstatistik Şube Müdürlüğü

2_ Öz_Alp,şan., ,,Turizm sektöründe insangücti Açığlnl_n Uzaktan Öğretimle

Karşılanması ", Dünya 1 Eylül 1990, L

3_ Turizm Bakanlıği, otelcilik ve Turizm Endüstrilerinde işg.ücü Ar.şlırması,

Cilt : 2-İşgücü İhtlyaçlarının Projeksiyonları, 1989,

4- Turizm lstatistikleri Bülteni, Turizm Bakanlığı istatisük Şube Müdürlüğü yaylnl,

yayın No: 199Oi1, Haziran 1990.
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Oturum BaşRanı

Bildiriler

Prof. Dr. Alpay ATAOL
Y!d. Doç. Dr,
Omür ( Timurcanday ) OZI|üI EN

ıı. oTURUii

TüR K Tunizuiıtiıı TANıTıM soRuNLARı

prof, Dr. Alp TİIııUR

" TürkİYe' nin Tanrtılmasında Turizm Göreüilerinin Rollerini
Algılamaları ''

Yrd. Doç. Dr. Orhan İÇÖZ

Yrd. Doç. Dr. Bayram KAYA

Yrd. Doç. Dr. Nıırettin İUae

Nurettin USTAOĞIU

" Turİzm Sektöründe Tanıtma vepazarlama Stratejiteri,,

" Tanıtma Politikaları ve Sorunl ar ''
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ları "
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\ ıü n ı<iye, ıt iıı ıııı ırı ıMAsıNDA ru n izu cö n evı_iı_en iNiı no ı_ı-en iıti
ALGİLAMALARİ

prof. Dr. AlpayATAoı- (oeÜ.İ.İ.e.r. )
Doç. Dr. Ömür ( Timurcanday) ÖZMEN ( oeÜ.İ.İ.e.r, )
Doç. Dr. Aıev (Ergenç ) KATRİNLİ ( orÜ.İ.İ.e.r. )

TürkiYe, dünyada giderek saygınlığı yükselen bir ülke konumuna gelmektedir.
TürkiYe' nin ülkeler arasında istediği yere gelebilmesi, tanıtım faaliyetlerinin etkinliğine
bağlıdır. Bu faaliyetler sırasında kuşkusuz turizm görevlilerinin rolleri önem kazanmaktadır.

Tanıtım, belirli mesajları belirli gruplara ileterek davranışlarını değiştirme olarak
tanlmlanabilir. Tanıtım yaparken bir markayı, ürünü (otomobil, otel zinciİi, bir ülke ) ve
izleyicisini ( hedef grubu ) iyi anlamak gerekir. ( Shaw, 1990; Dickinson, 199O )

Bir ülkenin tanıtılması, o ülke ve miliet hakkında olumlu bir görüntü yaratılması, iç ve
dıŞ sorunlarla ilgili görüş, düşünce ve hedeflerinin çeşitli yollardan devamlı olİrak
duyuru|masıdır. (Eker, 1989 ),

TürkiYe'nin tanıtılması, ülkenin dış politikasına paralel bir şekilde tanıtma yöntem-
leri kullanılarak anketler, görüşmeler, iletişim araçlarını izleme ve araştırmalarla hedef
gruPların beklentilerinin saptan|p değerlendirilmesinin yapılmasnıtian]tmanın fonksiyonlarının
(sosYal, siYasa|, ekonomik ) belirlenmesini ıe enformasyon, iletişim, propaganda, halkla
iliŞkiler, reklam gibi tantma yöntemleriyle istenen dönüşümü eldb ermeyi gerektirir.
(Sarıtaş, 1988 ).

AraŞtırma ÇalıŞmasında yer verilen " Türkiye'nin Tanıtılması" kavramı, konu ile ilgilİ
Türkçe yazında kullanılan tandma ( Eker, 1989; Tacar, 1989 ), dş tanıtım ( olalı, 1983;
DPT,1990 ) gibi kavramlarla eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Tanıtma deyiminden yurt
dıŞına, yabancılara ya da ayrı bir kategori olarak başka bir ülkede bulunan Türk asıllara
veya akraba uluslara yöne|ik bir tanıtma faa|iyeti anlaşılmıştİr (Tacar,1989 ).

TürkiYe'nin tanıtılmasında temel sorun bir yabancının (turistin ) turizm görevlisi ile
karŞılaŞmasında ortaya çıkmaktadır. Bu karşılaşma sıraslnda görevli, bir turistik ürünü
yabancıya sunmaktır.

TürkiYe'nin sunduğu turistik ürünün memnuniyet yaratacak, iyi bir hatıra bırakacak
ve bunu devam ettirecek birözellik taşlmasızorunluluğu vardır. Türkiye bakımındanturistik
ürünü, Yalnızca deniz ve güneş, tarihi eserlerden o|uşİn basit bir ürün olarak değil, bunların
Yanlslra, doğalve tarihselçevre, hizmet edenlerin sağlık görünümüne kadar a ıntıları da
iÇeren bir bütün olarak görmek ve gerekli düzen|eme ve iyileştirici şartların gerçekleştirilmesi
zorunluluğu vardır ( Olalı, Timur; 1986 ).

Bütün toPlumsal ilişkilerde olduğu gibi, turist-görevli etkileşimi de bir ilişki ortamında
oluŞmaktadır. Bu iliŞki ortamı bir durum tanımına dayanır; belirli rÖlbr içerir. Turist-görevli
iliŞkisİnde, iki temel rol vardır: Hizmet edilen rolü ve hizmet eden rolü İ oo5an, ısdz 1 oir
turist-görevli iliŞkisinde turist, hizmet edi|en kimse rolünü oynamaktadır. Boyıe bir rolün
gereği olarak, tÜrist belirli isteklerde bulunmakta, bu isteklerin en iyi biçimde yerine
getirilmesini beklemektedir. Görev|inin konumu, müşterinin kendisinden isteoitıerinİyerı_
ne getirmesini gerektirmektedir. Turist-görevli ilişkisinde istenen ve sunulan hizmet,
turistik bir hizmettir. Başka bir deyiş|e, turistin taşınmasıyla, açlığının giderilmesiyle, din-
lenmesiYle, belir|i yerleri gezip görmesiyle, eğlenmesiyle, niıgıeoiniımesiyle, çeşitli he-
diyelik eşya satın almasıyla ilgili hizmetlerdir. Görevliden beklenen, turisti rahatsız et-
meden, onun gereksinmelerinien iyi biçimde karşılamasıdır ( Doğan, 19s7 ).

ı

ı
,

53

İ

'İ



}

Turist-görevli ilişkisi ortamında kimi görevlilerin turistlerle yakın iliŞki kurmaları

olanaksız OegilOir. Kimi durumlarda da ilişki durumunun gerektiğinden daha büyük

düşmanlıklar ve saldırganlıklar görülebilmektedir. Turistlerle görevliler arasındaki temel

ilişl<i Oiçiminin yakınlık, alışveriş, ticarisömürü, düşmanlık ilişkileriolduğu söylenebilir

( Doğan,1987 ).
ARAşT|RMANlN AMAcl

. Araştırma, temelde üç boyut üzerinde geliştirilmiştir:

1_ İürkiye,nin tanıtılmasında rolü olan kişilerin rolleri ile bu konudaki algılarını

etkinliklerini belirlemek,
2_ Türkiye,nin tantllmasında rolü olan kişilerin turizm sorunları ile ilgili görüŞlerini

almak,
3_ Türkiye, nin tanıtılmasında rolü olan kişilerin demografik özelliklerini aÇığa

çıkarmak.
Araştırma bu aşamada bir ön çalışma olarak planlanm§tır ve araştırma bulgularına

dayalı olarak çalışmanın genişletilerek yenilenmesi de amaçlanmıştır,

ö n ıı e xı-e ı,ıı i N nı,ıınc ı

Araştrmann populasyonunu Türkiye' nin tanıtılmasında katkısı olan Turizm Göreüi-

leri oluşturmuştur.
İurizm görevlileri seçilirken ilgili yazından ve dış tanıtım faaliyetlerinin iÇeriğinden

yararlanılmıştıİ 1 Olalı, 1983; Doğan, 1987 Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon

Müdürlüğü, 1989 ).

Buna Göre Dış Tanıtım :

_ Enformasyon, iletişim, propaganda, devlet reklamcılığı, halkla iliŞkiler, kollektif

reklamcılik, sat§ geliştirmesi ve ticari reklamcılığı içeren,

- Siyasal, ekonomik, kültürel ve turistik tanmlnl da kapsayan bir kavram olalak,

- Üı'ı<enin temel siyasal ve ekonomik tercihleri doğrultusunda, ulusal dıŞ PolitikaYa

uygun olarak,
- Diğer ülkelerde sorunlarınıanlatmak, dünya kamuoyunda kendi lehine olumlu bir

imajı yaratmak, geliştirmek, saygınlığı artırmak, ülke hakkında yanlış izlenimleri düzeltmek

amacı ile,

- Politikası ve planlanması devlet tarafından saptanan,

- Uygulaması kamu ve özel kesim kuruluşlarıtarafından,

- Bir koordinasyon içinde,

- Açık, sürekli, yoğun ve sistemlibiçimde,

- Bilimsel ve teknik yöntemlerle yürütÜlen faaliyetlerin tÜmÜdÜr ( olalı, 1983 ).

Tarıımlanan bu dş tanıtrn faaliyetleıiniyürüen turtzm göreüisi ise fesüval düzenleYiciler,

rehberler, hediyelik ve turistik eşya satıcıları, seyahat acentasıgörevlileri, halk]a iliŞkilerici

otelve restorant görevlileri (reİepsiyonist, animatör, garson, komigibi), tur.temsilcileri,

üniversitelerde yİbancıdille eğitim yapan bölümlerin hazırlık sınıfı koordinatörleridir.

öı-çıııe anAcı vE yöNTEMl
Araştırmanın amaçlarıdoğrultusunda ikisoru kağıdıgeliştirilmiştir. Soru kağıtlarının

birinde turizm görevlilerinin demografik özellikleıi, Türkiye'nin tanıtılmasıyla ilgili sorunlarına

ve tanıtım alanındaki etkinliklerinin değerlendirilmesine ilişkin soıular bulunmaktadır.

Turizm görevlilerinin rol algılarının öğrenilmesine yardımcıolmak amacıyla kuIlanılan
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soru kağdl ise Udai Pareek' in " Rol Yeterliliği Ölçeğı " ( Rol Efficacy Scale ), nden
uygulanarak alınmştır ( Pareek, 198O ).

Bu soru kağıdında rolyeterliliği ile ilgili 1O boyut butunmaktadır. Bunlar:
1- Merkezci olma-Olayın dışında kalma,
2- Bütünleşme- Uzaklık,
3- Tepki göstermeme-Tepkici olma,
4-Yaratıcılık- R utinlik,
5- Bağlantılı olma-Soyutlama,
6- Yardımcı olma- Düşmanca davranma,
7- Katkıda bultınma-Katkıda bulunmama,
8- Etkileme gücü-Güçsüzlük,
9- Büyüme-Küçülme,
1O-Uzlaşma-Kaçınma,
Bu boyutların açıklamaları şöyle yapılabilir:: l-MerkezcİOlma-OlayınbİşındqKalma:Merkezciolmaboyutlu,rolüoynayan

bireYin rolünün öneminialgılama biçimidir. Örgütteki rolünün merkezde olduğunu oİşünen
bİreY, rol Yeterliliğini de yüksek olarak algılar. Olayın dışında ı<alma boyuİu o" o1İ"vı"
rolününçokönemliolmadığınldüşünmesidil.

2- BütünleŞme-Uzaklık: Bütünleşme boyutu, bireyin kendisfve rolünü bir bütılrı
olarak görmesİdir. Bireyin kendini ve rolünü bir bühjn oİaraı< g<ırmesi rol yeterıİıİğinİ
arürabilir, Uzaklık boYutu, bireyin kendinive rolünü birbirinden farklİgörmesidir. Uzaklık, rol
yeterliliğini azaltabilir.

3.- Tepki Göstermeme-Tepkici olma : Tepki göstermeme boyutu rolü oynayan
bireYin insiYatifini kul|anması ve bağımsız olarak hareket edebilmesıdir. Tepki;ı oıma
boYutu ise bireYin belirlenen kurallar çerçevesinde hareket etmesini göstermektedir.

4- Yaratıcılık-Rutİnlik : Yaratıcılık boyutu, bireyin rolünü yerine getirirken yenive
alıŞılmamıŞ bir Şey yapabileceğini algılamasıdır, Bu, İol yeterlilİğini artırır. Rolün, rutin
olarak algılanması ise rol yeterliliğini düşürebilir,

5- Bağlantılı Olma-Sovutlama: Bağlantılıolma boyutu, aynıalandakifarklı roller
ardsındaki bağlantıYıgöstermektedir. Eğer rolü oynayan kendinidiğederine bağımlı olarak
algılıYorsa rolYeterliliğiyüksek olabilir. Soyutlama boyutu rolün dğer rollerden bağımsız
olarak algılanmasıdır. Bu durum ise yeterliliği azaltabilir.

6- Yardımcı olma-Düşmanca Davranma : Rolyeterliliğinin diğer bir boyutu,
baŞkalarına Yardımcıolma ve yardım almaya llLşkln algıla;asıoır."eireyiıİyaroımcİoımaı
istememesi ve yardım almaması düşmanca davrarlmayı göstermektedır. Düşmanca
davranma rol yeterliliğini azaltabilir.

7- Katkıda Bulunma-Katkıda Bu|unmama : Rol yeterliliğinin bir boyutu, rolü
oynayan kişinin daha büyük bir kitleye katkıda bulunup bulunmamaııdır,

8- Etkİleme Gücü-Gü9süzlük: Rolü oynayan kişinin rolünü oynamadakietkinliği
onun rol yeterliğini arttırmaktadır.

9- BüYüme-KüÇülme: Rolü oynayan kişinin rolünde gelişme olanağıvarsa, rol
yeterliğinin yüksek olması beklenmektedir.

10- uzlaşma-kagınma : problemlere çözüm bulunup, uzlaşmaya gidilmesi rol
yeterliliğini artırmaktadır

ÖlÇekteki her soru bir boyutla ilgilidir. Her boyut kendi içinde olum§uzdan o|umluya
Olle1|3Yrlalt-boyut hallnde değerlendirilmektedir. Elde ediljn puanlaradayalıolarak, İo]
Yeterliliği indekslgeliŞtirilmiştir. Bu indekste her soru kağıdıiçin10O üzerinden bir değerlendirme
yapı|makta ve
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0-32 Puan Düşük rolyeterliliği
33-65 Puan Orta derecede rolyeterliliği
66_1o0 Puan Yüksek derecede rolyeterliliğiolarak ele alınmaktadlr.

Soru kağıtları araştırmacılar tarafından örneklemi oluşturan turizm görevlİlerİne

dağıtılm ış hehangi bir soruları olup olmadığı sorulmuş ve belli bir süre tanıdıktan sonra geri

toplanmıştır.
Araştırma çalışması 15-31. Ekim. 1990 tarihleri arasında İzmir ve Marmaris'te

gerçekleştİrilmiştiİ, ğalışmamızda Türkiye' nin taniılmasmda turizm görevlisi olarak

Ünımıanİn bu populasyondan 60 kişilik bir örneklem ratlantısal olarak seçilmiŞtir.SeÇilen

örneklemin 45'i soru kağıdımızıyanıtlamıştır. Örneklemin görev ünvanına göre dağılımı

şöyledir

ç izeı_ce ı : önNEKLEMiıı cöREV ür.ıvaNLARıNA GÖRE DAĞıuıuı

önNEKLEM
n yüzoe

REHBERLER 11 o.25

oTEL-MoTEL-TATıL
röyu cönrvı_iı-eni
( Resepsiyonist, Satış
Müdürü, Otel Bölümü
Soruınlusu, Muhasebe
Elemanı, Garson,
Aktivite Soruınlusu,
Danışma Mernuru

10 a.22

SEYAHAT ACENTASİ
GOREVLiLERİ

6 0.1 4

HALKLA iı-işrİLERcİ
4 0.09

üıtivensiTE,DE
HAZıRLıK EĞiriu
KOORDiNATORÜ

2 0.04

şgFoR (.TURLARDA
GoREVLı )

2 0.04

TuRiznı YAZARı 1 0.02

TuR oüzeNLEylciı_eni 1 0.02

HEDlyELlK vE TuRİsrİx
EŞYA SATİCİSİ

1 0.02

cEVAPsız 7 0.1 6

ToPLAM 45 1.00
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ARAşTıRı,IANıN Bt LGuLARı

Araştırmanın bulguları üç aşarnada sunulmuştur:
1- Demografik Özelliklere İllşl<ln Bulgular,
2- Turizm Görevlilerinin Türkiye' nin Tanıtılması iie iıgi|i Görüşleri,
3- Turizm Görevlilerinin RollellnlRlgılamalarıAçıs,nd* Roıİeterlilikleri.

1- Demooraİİk Özelliklere İlIşkin Bulgular : Araştırma çalışmasının bu kısmında
örneklemin demografik özellikleri cinsiyet, yaş, öğrenim dalı, önclki işleri ve görevde
bulundüları süreler açısından alınan yantlara göre gruphndırıtarak çizelgeler halinde
sunulmuştur.

çizELGE 2: öRNEKLE]IIiN ciNsiyET DAĞıLıMı

cıNSıYET n Yüzde

0.42

ERKEK 26 0.58

ToPLAM 45 1.00

Örneklemi oluŞturan turizm görevli|erinin 0.58' i erkek o,42, si kadındır.

Çİzeı-GE 3 : Tunizu cönEvLlLERiNiN vış DAĞıLıMı

YAş
ARALıĞı

n

20,NİN
ALTıNDA 0.07

21 -30
o.47

31 -4o
6 0.13

41 -50
o.17

ı
50,NıN

aa a

uzERıNDE 0.16

ToPLAM
45 1 .00

i

57

KADıN

ı

önı.ı EKLEM
aa

YUzDE



çizelge 3, örneklemin yaş dağılımınıgöstermektedir. Buna göre, örneğimizi oluŞturan

turizm ğorevİılerinın 0.47' si zl -so yaş aralığında bulunmaktadır. Bu durumda TürkiYe' nin

tanıtılmisında Turizm Görevlilerinin gençlerden oluştuğu söylenebilir.

çİZE'EGE 4: TURİzM cÖnevı_iı_rniNiıı ÖĞneNiM DALLARıNA GÖRE DAĞILıMı

önNEKLEM

n yüzoe

oncüıt eĞiriu
iı_xoKUL

2 0.04

oRTA öĞneriu 10 0.22

yüKsEKöĞneriıı 33 o.74

İavcır.ı eĞiriu
( TuREM, işaaşı
KURSU, TUGEV gibl)

ToPLAM 45 1.00

Çizelge incelendiğinde örneklemin 0.74, ünün, yükseköğretim .mezunu,.9,9:ğ,
görülmÜştürl yükseköğretim dalları arasında Hukuk, iktisat,işletme, Halkla llişkiler,

Eoenıyat, Sosyal Bilimİer, Harbokulu, Güzel Sanatlar,Ziraal MühendisliğiYer almıŞtır.

Araştıİmada yaygın eğitim ile ilgili bir programa katilan turizm görevlisi ile karŞılaŞılmamıŞtlr.

Turizm Görevlilerinln şimdiki Ve Öneeki Görevleri Arasındaki Benzerlik

Araştırma çalışmasında yer verilen sorulardan ikisi, lurizm görevlilerinin Şimdiki

ünvanları ile Oncel<i,lşlerlni öğrenmeyi amaçlıyordu. Deneklerin 0.60' ı ( n=27 \ iki soruya

da cevap vermiştir. iki sorryİ cevap verenlerin, belirttikleri görev ünvanları ( Ya da iŞler),

Milletlerarası Standart Meslek Sınıflantırma Rehberi Esaslarına göre hazırlanan Türk

Meslekler Sözlüğündeki ( 1983;1986 ) kot ve tariflere bağlı kalınarak karşılaştırılmıŞtır,

çizelge 5 turizm görevlilerinin şimdiki görev ünvanları ile önceki işlerini mesleki

kotlarına göre karşılaştırmalı biçimde sunmaktadır.

ı
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f

İ

GöREv
üıtvııtı

n yüzpe

oNcexi işi iı-e
AYNı

13 0.48

öııceri
işirıDEN
FARKLı

14 o.52

ToPLAM 27 1 .00

iıgııı iı(ı soruyu cevqplayan deneklerin o.52,si önceki işlerinden farklı bir konumda
bulunduklannı; 0.48'i ise önceki işlerinin şimdikigörevleriyle aynıolduğunu belirtmişlerdir.
lncelememize esas alınan kotlama Çizeİge 6'da sunulmuştur,

-a

a

-
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Çı 7ELGE 6 :Turizm GÖörevlilerinin ŞimdikiVe Önceki İşlerinde Benzerlik (n: 27 \
a

slR.A şiııniri çönev üNvexı
irEsLEK
ANA GR,
KoDU

öııceri aönevi
uEsLEK
ANA GR.
KoDu

BENZER_
ı_ix

1 Seyahat Acentası Genel, Müdürü 219 Rehberlik YoK

Öğretirn Üyesi ( Turizm ile ilg.] 1.31 VAR

., Bölge Satış Müdürü z^19 Muhasebe Şefi Yrd. z.19 VAR

Satış Müdürü Yardımcısı z19 Dış Ticaret
:

219 VAR

4.10 Turistik İşletmecilik 5.1 YoK

6 Yönetmen 219 Halkla iIişkiler, Organizasyon 2^19 VAFl

7 iıışı<ııer 219 Yönetici z19 VAR

8 Şirket Sahibi* Müdür Tercüman ( Müdür ) VAR

9 Okutman ( hazırlık grubu koor. ) Okutıınan ( Yabancı Dil ) VAR

10 Resepsiyonist 3.94 Kornilik YoK

Rehber 5.9 C}kutman ( Y.Dil ) 131 YoK

12 Bölünı Bşk. Yrd. ( Okutrnan ) 1.31 Bölüm Bşk. Yrd. ( Okutrnan ) 1.31 VAR

Büyü}ı Mağaza Müdürü z19 Halkla İlışxıler Koordinatörü z19 VAR

14 Tu rizm Yazarı-Gazeteci Öğretim Görevlisi 131 VAR

VAR5.9 otelcilik

16 Enforrnasyon Müdürü 3.s Öğretnıenlik 1.3 YoK

Tercüman Yurt Dışı Görev 3.10 YoK

18 Şoför ( turlarda görevli } Şoför ( Serbest ) 9.8 VAR

19
:

Resepsiyon Görevlisi 3,94 Sekreter g.21 VAR

20 Resepsiyoncu 3.9+ Tezgahtar 45t YoK

4.10 Avukatlık 1.2 YoK

22 Rehber 5.9 Ernekli Subay 3.1 YoK

23 Rehber ö6retmen YoK

24 5.9 Acenta Menıuru YoK

25 Rel,ıber 5.9 Öğretmpn 1"3 YoK

Rehber 5.g Ziraat Mühendisliği a.8 YoK

27 Rehber Ögretmen YoK

ı

ı

5.9

2 
|Öuretlm 

Üyesi ( Turizm ile iıgiıi ) 131

;li*tacı- Op.

Io"n"ı

5.3

; |*.no",
5.1

17 1.95

T}urOperatörü

l*.nr.r'

26
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Araştırma çalşmasında görevlilerin çalıştıkları süreye ilişkin bilgilere de yer verilmiştir
Bulgular görevlilerin Türkiye' nin tanıtılması konusundaki deneyimlerini göstermektedir.

_ -_!-

çıZELGE 7: TURıZM GoREVLıLERıN|N GÖREV SÜRELERi

REVD
BULUNDUĞU

n yÜzoe

1-7 YlL 30 0.67

8-14 YıL 2 0.04

15-21 YıL 7 0.16

22-28 YıL 4 0.09

29_35 YıL 2 0.04

ToPLAM 45 1.00

Çizelge 7. incelendiğinde turizm görevlilerinin 0.67' sinin 1 - 7 yıl arasında,
Türkiye'nin tantılmasryla ilgili olarak bu göreviyerine getirdiklerigörülmektedir. Örneklem
grubumuzun Türkiye' niiı tanıtılması ile ilgili fazla bir deneyime sahip olmadığı söylenebilir,

Bu bulgu; yaş etmeni ile birlikte düşünüldüğünde, genç yaş grubunu öluşturan
deneklerin deneyimlerinin az olabileceğini çağrıştırmaktadır,

2- Turizm Görevlilerinin Türkiye' nin Tanıtılmasıvla ilgili Görüşleri

AraŞtırmanın bu kısmında görevlilerin, Türkiye' nin tanıtılmasıyla ilgili sorunlara,
Türkiye' nin tanıtımı ile ilgili uluslararasıanlaşmalara " Türkiye Hindi Değildir Kampanyası,,
na görevlerinde, etkinlik durumlarına ilişkin görüşlere yer verilmiştir,

a
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a - Türklyenin Tanıtılmasını Etkileyen Beş Öneın|i Sorun :

Türkiye' nin Tanıtılmasıyla ilgili toptantılarda genellikle değinilen güncel sorunlar

şöylece gruplanabilir: Kıbrıs'sorunu, Ege sorunu, ( Kıta Sahanlığı, Karasuları, adaların
silahlandırı|ması, Hava Sahası gibi. ) Ermeni Sorunu, Avrupa Topluluğuna Üyelik, İnsan
Hakları, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Körfez Krizi (T.C.B.B.Y.E.Gn.Md., 1989;

DPT, 1990).
Araştırmacılarca, belirgin biçimde Türkiye'nin tanıtılmasını etkileyen bu sorunların

cevap olarak deneklerce belirtileceği beklenmekteydi. Ancak, alınan yanıtlar, farklı
anlatımlardan oluştuğu için iki grupta sunulmuştur. (Önem sırasına göre): Dış ve İç

Sorunlar.

Türkiye'nln Tanıtılmasını Etkileyen Dış Sorunlar:

1. Dış Tanıtım.
2. Avrupa Topluluğuna Üyelik.
3. Körfez Krizi,
4. Kıbrıs Sorunu.
5. Türkiye'nin Coğrafi Stratejik Onemi.

Türkiye'nin TanıtıImasını Etkileyen İç Sorunlar:

1. Sosyoekonomlk.
2. Eğitim.
3. Tu rizm Görevlilerinin Yetersizliği.
4. PoIitik Sorunlar.
5. Yabancı Dil.
6. Tarihi Değerlerin Bilincinde Olmama.
7. Ulaşım.
8. Çevre Kirliliği.
9. Birimlerarası Koordinasyonsuzluk.

Deneklerden alınan yanıtlarla Türkiye'nin tianilılmasını etkileyen İç Sorunların çeşitliliği,
dışarıda tanınmamızdan önce ülke düzeyinde çözümlenmesi gereken bir dizi sorunun
varl ığını göstermektedir.

b- Türkiye'nin Tanıtılmasıyla llgili U!uslararası Anlaşmalardan Haberdar
Olma

Türkiye'nin tantılmasryla ilgili faaliyetler sürdürülürken siyasal, ekonomik, sosyal
kültürelve turizm ile ilgili politikalara yön veren uluslararasıanlaşma|ar bulunmaktadır. Bu
anlaşmalar, Türkiye'nin yalnızca Batı'ya değiltüm dünyaya tanıtılmasıy|a ilgili çabalarda
uluslararası örgütler (Kültürel Malların Ait Oldukları Ülkelere İadesi Hükümet|erarası
Komitesi, Uluslararası Dans Konseyi gibi) aracıiığıyla yaşama geçirilen kuralları içer-
mektedir. Bu bağlmada Türkiye' nin tanıtılmasında izlenecek politikaların, Birleşmiş
Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu ( UNESCO ) Hakkında Sözleşme, Avrupa Kültür
Sözleşmesive lslam KonferansıTeşkilat Sözleşmesi gibianlaşma metin|erine bağımlılığı

ı
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bulunmaktadır, Araştırma çalışmasında deneklerden, Türkiye'nin tanıtılmasıyla ilgiliolarak
önemli gördükleri üç tanesinin adının vermeleri istenmiştir.

Araştırmamıza katılan denekler arasında yalnızca 8 turizm görevlisinin bazıları
örgüt isimleri olan ve başharfleri ile be|irtilen anlatımlarına rastlanmıştır. Anlatımlarda yer
verilenlerşunlardır; Helsinki İnsan HaklarıSözleşmesi;Ortak Pazar; lPRA;ASTA;OECD;
IATA; Avrupa-Asya Yayın Birliği; UFTAA, SKAAL; Türk-ABD Dernekleri; İngiliz Kültür
Heyeti.

c- " Türkiye Hindi Değitdir Kampanyası " ile ilgitifaatiyetterde bulunma :

Çizeı_GE : 8 "rünrciye rıiııoi oeĞiı_oiR KAMpANyAsı , iLE iı_ciı_i
FAAı-iyerrE BULUNMA

n Yüzde

FAALiyerre
BULUNAN

7 0.1 6

FAAı-iyerre
oLMAYAN 13 0.29

HABeni
BULUNMAYAN 1 0.02

cEVAPsız 24 0.53

ToPLAM
45 1 .00

Araştirmamızta soruşturulan konulardan birisi 16 Mayıs 199O tarihinde A.B.D.,de
YaŞaYan Türkler' in oluşturduğu Türkiye is not turkey Comitee-Türkiye turkey değildir
Komİtesi " , tarafından ingilizce konuşulan toplumlarda başlatılan " Türkiye Hindi Değildir
KamPanYası' na ilişkin olarak Turizm Görevlilerinin faaİiyetleridir. Bu konuda alınan
cevaplardan oluşan çizelgenin incelenmesinden de görüleceği gibidenekletİn 0.16,sı bu
kamPanYa ile ilgilifaaliyetlerde bulunduklarını belirtmişlerdir. Bu faaliyetıere örnek olarak
Şunlar gösterilebilir. Çeşitli derneklerin toplantılarında konunun savunulması, Rehberlere
tembih etme-aŞılama, yabancılara " Hindi " olmadğını davranışlarla açıklama, yabancılarla
yazışmalarda "Türkiye " sözcüğünü kullanma,

63

-r

önNEKLEM

!



Örnek kitlemizin 0.53' ü ise soruyu cevapsız bırakmıştır, Buna göre Türkiye' nin
tanıtılması ile ilgili bir faaliyet olan bu kampanyanın görevliler üzerinde henüz etkili olmadığı
ileri sürülebilir.

Turizm göreüilerinin 0.29'u bu kampanya ile ilgili herhangi birfaaliyette bulunmadıklarını
belirtmektedirler.

Araştırmamız sırasında bu soruya alınan cevaplar arasında " aşağılık komplexine
katılmanın alemi yok ", " madem ki Hindi ", TURKEY olarak biliniyor, " Hindi'yiTürkiye'nin
bir sembolü oiarak tanıtımda kullansak nasıl olur ? " şeklinde anlatımlarla da karşılaşılmıştır.

d - Türkiye' nin Tanıtılmasında Turizm Görevlilerinin Etkinlikleri :

Araştırma çalışmasında sorulan Pir soru aracılığryla turizm görevlilerinden, Türkiye'nin
tanıtılmasında kendilerini etkin görüp görmedikleride öğrenilmek istenmiştir.Çizelge 9. bu
amaçla sunuImuştur.

çizELGE 9 : Tunizu GöREvLlLERiııiıı ETK|N oLMA DuRuMLARı

önNEKLEM

ETKiNLıK
n Yüzde

ETKiN OLDUĞUNU
BEı-inreıı

26 0.53

BAZEN ETKİN
oLDUĞUNu
BELiRTEN

16 0.36

ETKİN OLMADİĞİİtİ
BELıRTEN 2 0.04

cEVAPsız 1 0.02

ToPLAM 45 1.00

çİzeı_Cr 9 . Türkiye' nin tanıtılmasında Turizm GöreMilerinin eü<inliklerİni algılamalarına

ilişkin bulguları göstermektedir. Çizelge 9'a göre Turizm Görevli|erinin 0.58' iTürkiye'nin
tanıtılmasındaetkin olduğunu belirtmektedir. Örneklemin 0,36'sıise bazen etkin olduğunu
ileri sürmektedir. Turizm Görevlilerinin 0.04'ü de etkin olmadığınıbelirtirken, 1 kişisoruyu
cevapsız bırakmıştır.

Araştırmaya katılan turizm ile ilgili kişiler yerine getirdikleri görevleri açısından
Türkiye' nin tanıtılmasında etkin olduklarını ileri sürmektedirler.
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3 - Turizm Görevlilerinin RolleriniAlgılamaları Açısından RoIYeterlillikleri

Turizm Görevlilerinin rollerinialgılamalarıaçısından rol yeterliliklerine ilişkin bulgu_
lar iki aşamada incelenebiiir.Rol yeterliliği Boyutlarıve Rolyeterliliği İndexi.

a. Rol Yeterliliği Boyutları
AraŞtırmanın ölçme aracı ve yöntemi kısmında belirttiğimiz rol yeterliliği boyutlarına

ilişkin bulgular Çizelge 10.' da gösterilmiştir,

çlzELGE 10 : RoL yETERLiLlĞi goyurlAnı

BoYUTLAR ToPLAM
PUAN

oRTALAMA

Merkezcl Olma-Olayın
Dışında Olına 66 1 .46

Bütünleşme-Uzaklık
56 0.57

Tepki Gösterme]ne-
Tepkici Olma 72 1.6

Yaratıcılık- Rutinlik
68 1.51

Bağlantılı OIma-Soyutlama B0 1.77

Yard ımcı Olma- Düşınanca
Davran]na 80 1.77

Katkıda Bulunma -
Katkıda Bulun]nama

43 0.95

Etkileme G ücü -Güçsüz|ü k 41 0.91

Büyüme-Küçü|ıne 63 1.4o

Uz|aşrna-Kaçınma 73 1.62

l
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ı,Sorular - 1'den +2'ye giden 3'lü bir ölçekle ölçülmüştür (+2'ye yakın puanlar
boyuttaki birinci değişkeni, -1' e yakın puanlar her boyuttaki ikinci degişkeni tanımlamaktadır).

Örneklemi oluşturan her deneğin sorulara verdikleri yanıtlara göre ölçek puanları to-
planmış ve orta|amaları alınmıştır.

çizelge incelendiğinde, O ve -1 arasında hiç bir değerin yer almadığıgörülmekte-
dir. Buna göre örnek kitlemiz açısından tüm rol yeterliliği boyutları olumlu olarak
değerlendirilebilir, Araştırma sırasında en yüksek ortalamaya sahip boyutların, " Bağlantılı
Olma-Soyutlama " (1,77 | ve " Yardımcı O|ma-Düşmanca Davranma " ( 1.77 ) boyut|arı

olduğu görülmüştür. Değerlerden de anlaşılabileceği gibi, örneklemi oluşturan Turizm
Görevlileri, rol|erini " Turizm Alanındaki Diğer Rollerle Bağlantılı, biçimde ve Çevresin-
dekilere YardımcıOlma " şeklinde algılamaktadırlar. Bu bulgu, örnek kitlenin çoğunluğunu
oluşturan (0.68 )Turizm Görevlerinde ( rehber, otel-motel, tatil köyü görevlisive halkla
ilişkilerci ) aranan yakınlık ilişkisi, konuksever davranma ve ülkenin tanıtılmasıyla ilgili
politikalara uygun davranışlar sergilemeye ilişkin öze|likler ile açıklanabilir ( Doğan, 1987;

1988 ).

b- Turizm Görevlilerinin Rol Yeterliliği İndeksi
Rol yeterliliği indeksi, Turizm Görevlilerinin rollerini algılamalarını-anlamamızı

kolaylaştırıcı bir amaçla kullanılmıştır. Bu indeks yukarıda sözü edilen 10 boyuta dayalı
olarak geliştirilmiş ve aşağıdaki formülle elde edilmiştir.

Toplam Puan + 10 x 100

Rol Yetertiliği İndeksi =
30

Bu formüle göre örneklemden elde edilen puan o/o 80,33'tür. GÖrüldüğü gibi

Türkiye' nin tanıtılmasında Turizm Görevlileri ro| yeterliliklerini " yüksek " derecede
algılamaktadır.

Bu bu|gu, Turizm Görevlilerinin, Türkiye'nin tanıtılmasındaetkin olup olmaıiıklarını
belirlemek için sorduğumuz soruya alınan yanıtlarla paralellik göstermektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Örgütlerde çalışan kişilerin başarıları kişisel etkinlikleri, deneyimleri ve teknik ye-
terliliklerinin yanısıra rollerine de bağlıdır, Örgütseletkinliğin en önemli belirleyicilerinden
biri, örgüt üyeleri ile onların rolleri arasındaki büiünleşmenin sağlanmasıdır. Rol yeterliliği

de rol etkinliğinin psikoloiik açıdan açıklanmasını sağlayan boyuttur.

Bu açıdan ele alındığında, örgüt üyelerinin rolyeterlilileriniyüksek olarak algılaması,

örgütsel etkin|iği sağlayacaktır. Araştırmamızın örnek kitlesi rolyeterliliklerini algılamalarına

ilişkin olarak oldukça yüksek bir değere sahiptir ( o/o 80.33 ). Ancak etkinliğin artırılması,

yönetimler için arzu edilen bir durumdur. Örnek kitlemizde özellikle sürekliolarak turizm

İşiyapamayanların bulunması (şoför, rehber gibi ), görevlilerin önceki işlerinin farklıolması

ve genç yaş grubundaki görevlilerin çalşma sürelerinin az oluşu gibi faktörler, bu oranın

yükseltilmesini gerektirmektedir.
Rol yeterİiıigıyükseltmenin en etkiliyolu, kişileri rolleri ile ilgilialanlarda eğitmektir.

Bu eğitim Türkiye, nin tanıtılmasına ilişkin devlet politikalarlnın aşılanacağı ve kabu|

edilebilir çözümlerin tartışılabileceği seminer, kurs, kongre gibiyöntemlerin yaygınlaştırılması

t
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ile gerçekleştiri|ebilir, Eğitim süresince görevliler, rolleri ile bütünleşmeyi öğrenirken,
Türkiye' nin tanıtılmasıyla ilgili iç ve dış sorunlarıve çözüm teknikleri hakkında da daha
fazla bilgi edinecek ve duyarlılıkları artacaktır.

Bu programlar, turizm görevlilerinin, Türkiye' nin iç sorunlarıyla ilgilenmelerinin
yanısıra, dış tanıtım ile ilgili politika ve stratejileri de ayrıntılı biçimde öğrenmelerini ve
uygulamalarını sağlayabilecektir. Bu bağlamda, ülkemizin tanıtılması için karşılaşılan
fırsatlardan biri olan " Türkiye Hindi Değildir Kampanyası " nın yaygınlaştırılmasınd ayarar
vardır. Kuşkusuz bu politikaların başarısı, halkla ilişkiler konusundaki çabalara bağlıdır.
Böylelikle'" Türkiye" nin, bir turistik ürün olarak imajı güçlendirebilecektir.

Bu çalışma, araştırmacılar açısından iki noktada yararh olmuştur ;

1- Orneklem içindeki çeşitli görev ünvanları arasında karşılaştırmalı bir araştırma
için ön hazırlık oluşmuştur.

2- Örneklemimizdeki Turizm Görevlilerinin, rol algıları açısından etkinlikleri
vurgulanmıştır.

SonuÇ olarak şu söylenebilir; Başka örneklerle değişik sonuçlara ulaşılabilir. Ancak
bu araŞtırmanın bulgularına dayanllarak, örneklemimizin rolyeter|ilikIerinin yüksek olduğu,
dolayısıyla Turizm Görevlilerinin, Türkiye' nin tanıtılması konusunda kendilerini etkin
olarak algıladıkları ileri sürülebilir.
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TuRizu sEKTÖnÜıtDE TANıTMA VE pAzARLAMA sTRAre.ıiı_eni

Yrd. Doç. or, Ornan İÇÖZ
Dokuz Eflül Üniversitesi
lzmir Meslek yüksekokulu

" Herkes benim fetih taktiklerimi görebilir. Fakat zaferin içinden çıktğü stratejıyi
kimse göremez. "

Sun lZY

Turizm sektöründe, turistik ürünün pazarlamasında bir takım zoriuklar ve sorunların
olduğu bilinmektedir. Bu birtakım turistik ürünün çeşitli elemanlardan oluşmasından
kaYnaklanır ( ÇeŞitli doğal, tarihsel ve toplumsal değerLr, çekicilikler, sunulan imkanlar
gibi) , Bu ürün manevi, kolay bozulabilen ve genelliİle belirİiböıgeıerde sağtanabilen bir
özellik taŞır. Ayrıca turistik ürün bir dizifarklıalt-endüstri dalı ile de ilgilidir, or""ol", t" ıTur oPeratörleri ve seyahat acentaları, (b ) Konaklama/otel ve beslenme endüstrisi ve
( c ) UlaŞtırma sektörü ( havayolları, denizyolları, demiryolları, oto kiratama şirketleri) gibi.
Bu durumda turistik ürünün pazar|anması özel bir önem taşımaktadır.

TürkiYe' de dıŞ turizm talebi turizm üretiminin, üretim de tanıtmanın itici gücü
olmuŞtur. Dolayısıyla tanİma ve pazarlama uyarılmış bir etkinliktir. Zamaniçinde tjep-
üretim-tanitma üÇgeninde bir sıralama değil fakat İengenin kurulması ve daha ilerikiaŞamada ise tanıtmanın talebi yönlendirmesi sisteme uyğun bir gelişme olacaktır ( 1 * 

),Tanıtma ve pazarlama bütünüyle bir metod ve bu met,oda ilişkin yöntemlerin
uygulanmasıdır, pazar araşllrmasl, dağıım, promosyon, reklam ve enformasyon bumetodun halkalarıdır. Turizm arzıvetalebigerek uluslaİarasıdüzeyde gerekse ülkeselve
bölgesel düzeYdeki bir ortamda ve bir yerde karşılaşırlar, bu yere sembolik pazar denir.Turizm arzlnın pazardasatılması işlemine de pazarlama adı verilmektedir. pazarlama birhareket felsefesi, teknik bir davranış ve aynı zamanda da pratik bir yöntemdir. Ayrıca biriŞletme.nin Yönetimi iÇin |9 gerçek bir amaç olarak kabul edilir. Mevcut ürünün tüketicilereduyurulmasını sağlama işlehldrine de tanıtma adıverilmekteoır.- 

--

Turizm sektöründe tanıtma ve pazarlamanın ilk aşamasında mevcut talebe göreturizm arzlntn saptanmasl, ikinci aşamada İse ulaşıacak prr"r,n ayrıntılarının tesbitizorunludur, Turizmde Pazar etüd|erini" dilim|eme " ( segmentation ) denilen ve üretimin
Pazarlanacağı alandaki tüketi_ciyi çeşitii değişkenler açıİından inceLmeye tabi tutan biraraştırmayla başlanır. Bu değişkenler genelde toplumun psiko-sosyolojik, coğrafi vesosyo-ekonomik davranışlarına ilişkin ölçütlerdi, Arz açısından İse, bu pazara uyumgösterebilecek unsurların sağlanması g"r"İıioir. Bunların İçinoe tİyat politikası en önem_lisidir, Genellikle turizm arzında fiyatlar çeşitli parametrelerden etı<iıenir. Bunlar; genelekonomik durum, yasal düzenlemeler, ,"ı"n"t, tüketicinin özellikleri, çeşitli maliyet veyönetimle ilgili konulardır.

Türkiye'nin Tanıtma ve Pazarlama Açısından Soruntarı

TürkiYe'nin uluslararasıturizm piyasalarında en önemli sorunlarından birisi mevcutturİstik ürünlerive turizm Potansiyelini turLtı< pazaıara yeteri kadar duyuramam§ olmasıdır.Bunun temel nedenleri şu şekilde sıralananİliİ;

( ]* ) Özen Daltı, Tiiı'kiYe'ıle Pozurkıına Poliıiknsı , Tıırizın |itlı!ı.I986, I\ırizın Bankızsı:.4.ş. S. 63
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1 ) Uluslararasıturizm piyasasında mevcut olan rekabet ortamloldukça serttir, Bu

nedenle etkin pazarlama straİejilerinin uygulanmasıgereklidir. Oysa kiTürkiye'de henüz

etkin bir strateji saptanamam|ştır .

z ) Üıxeceı<i enflasyonist ortam sabit bir fiyatla turistik ürünün pazarlanmasını

zorla$ırmaktadır. Enflasyonla orantill kur ayarlamalanna gidilmemesi bu sorunu artırmaktadır,

3 )Türkiye,nin ciş turizm pazarlarındaki imajıhenüz istenilen düzeye getiribmemiŞtir.

Örneğin Türkiye halen bir ortadoğu ülkesi imajından kurtulamam§tır. Ayrıca rakiplerin

olumİuz propagandası da btı konuda engelleyici ro| oynamaktadır,- -- - 
+l'uıı.lriizdefaaliyetgösterenseyahatacentalarıgenelğekarşılayıcıdurumundadır

yada iç iurizme yöneliktii. Böylece yurt dışından büyük çaplı turlar düzenleme imkanına

,"r,ip ouğiıoirıer ve bu sayede 
"ixıi 

oi, tun,tna ve reklam stratejisini de uygulayamamaktadırlar,

sl Sunulan ürüniip ve standardıile talep edilen fiyat dengelideğildir, Bu da rekabet

gücünü yakından igilendirmekte ve olumsuz yönde etkilemektedir.

6 ) Ülkemizde kamu ve özel sektör olarak pazarlama faaliyetlerinin yetersiz ve

süreklilik göstermeyen ve profesyonel yaklaşımdan uzak olması önemli bir sorundur,

Profesyonel pazarlama faalİyetlerİnin kamu kuİuluşları açısından merkezileştirilerek etkili

bir duruma getirilememesi yanında, özel sektörün grup ve kişisel çabalarının

profesyonelleştirilmesi için teşvikler uygulanmamaktadır,' '7 
) Başiıca turist g'öndeİen ülkeler ile Türkiye arasındaki havayolu ulaŞımı Pahalıve

yetersizdir. Bu durum p-aı<et tatiı fiyatını artırmaktadır.Örneğin, ABD ve Japonya gibi,

8 ) uluslararasıturizm pazarındabüyük paylara sahip çok uluslu turizm şirketler_

inin ülkeye yeteri kadar çekiimesi sağlanamamıştır. Böylece bu şirketlerin tanilma ve

reklam faaliyetlerinden yararlanılamamaktadır,

9 ) Kamu sextöiünün pazarlama konusunda etkin olamaması, bireysel olarak

firmaların pazarlama faaliyetlerine yönelmesine yol açmı$ır, Ancak uluslararası pazarlamanın

maliyetinin yüksekliği neoenlyıeiirma düzeyindeki çabalar da yetersiz kalmaktadır,

10 ) Etkili bir pazar jiıimıemesine gidilememiş ve hedef pazarlar tam olarak

saptanmamıştır.--.''-' iı- ) ğektörü izleyip, denetleyip, yönlendirmek için gerekli nicelik ve nitelikte

ıstatistiklerden yoksun buıunmamız nedeniyle yurt dşındaki pazarlama faaliyetlerinin ne

o"*"" 
"iı,i. 

oıaoiıoıgi konusunda kesin bilgi|er edinmek mümkün değildir,

12)Turistikürününçeşitlendiriımesiyapılmamaktavedeğişikturizmtürleri
geliştirilmemektedir. au oa rıitiye, nin klasik tatil bölgesi ( tarih, deniz, güneş ) imaiının

değişmemesi sonucuna yol açmaktadır,
13 ) Dinamik oir jazarLma felsefesi uygulanmaması nedeniyle değişen ulusla_

rarası koşullara uyum sagıamaı< güçleşmektedir. Örneğin 1990 yılı AT tarafından Avrupa

Turizm Yılı olarak ilan edilriesine ı<aşın, ir*ıye'de bu konuda ciddifaaliyeüer gosterilmemiŞür,

Avnİİ"ıiıo" yeni açılan Doğu Aviupa turizm pazarına yönelik pazarlama faaliyetlerine

gidilmemiştir
Bütün bu nedenlerin yanısıra uluslararası turizm piyasasında tanıtma ve Pazarla-

mayadahafazlaönemvermeyigerektirenbazınedenlerdevardır.Bunlar:
- Uluslararası turizm sektöründe rekabet artmıştır,

-Tüketicinintercihedeceğituristikürününsunulmasıgereklidir.
- Pazarın gücünü saptamak zorunludur,

- Tüketicinin üretileni duyması gereklidir,
_ Üretilenin tüketilebilir nitelikte olmasıgereklidir. Bu nedenle tüketici isteklerinin ve

beklentilerinin belirlenmesi zorunludur,
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ı Turizm Sektöründe Alternatİf Pazarlama Stratejileri

Turizm endüstrisinde pazarlama stratejisi ;turistik ürünü arzedenler, çevre faktörl-
eri ( rekabet de dahil ) ve tüketicilerin ( hedef pazaıların ) karşılaştırılmasına yönelik

faaliyetlerin planlanmasıdır.
Bir turizm pazarlama stratejisinin 3 temel özelliği vardır; ( 1* )

1 ) pazarlama stratejisi uzun vadeli bir karar ve faaliyettir. Stratejiler kısa
vadeli aralıklarla değiştirilmemelidir. Bu stratejiler içerisinde, örneğin kısa vadeli politikalar

ve faaliyetler belirli bir sürede açıklanmış sıratejik hedef içinde değişebilir, ama stratejiler

daha uzun vadeli olmak durumundadır,
2| Pazarlama stratejileriturizm örgütünün üst düzey yöneticileritarafından

değiştirilir. Bu değişiklikler gelecekteki pazarlama ihtiyaçları, rekabet, çevre faktörleri ve
turizmin güçlü ve zayıl laratları gözönüne alınarak yapılır.

3 )Özelbir pazarlama stratejisinin seçimi, turizm. örgütündekidiğerfonksiyo-
nelve yönetimle ilgili alanlarıda önemli ölçüde etkiyecektir. Orneğin; personelin dağıtımı,
finansal yatırım|ar, varlıkların ve yükümlülüklerin türleri gibi.

Bir pazarlama stratejisinin uygulanması, pazarlama karmasının çeşitli elemanları
için kaynak tahsisini gerektirir. Örneğin; yeni ürün araştırma ve tasarımı için kapital
yatırımları, yeni satış büroları, alt yapı yatırımları gibi yatırımlar ve turizm pazarlama
programının yürütülebilmesi için ( broşür|erin düzenli olarak postalanması, aracılara
sağlanan çeşitli indirimler ) gerekli kapitalin tahsisi gibi,

Genel olarak pazarlama stratejisinin başlıca 4 uygulama aşaması vardır ;

1 ) Pazarın Dilimlenmesi ( Segmenting ) ; Pazar di]imlenmesi ülkeye birtakım
avantajlar sağlar, Bu avantajlar;

- Daha iyi bir rekabet ortamıyaratmak
- Sınırlı bir pazara girerek bölgede daha etkili bir konuma geçebilmek

-Yeni iuristik ürün fırsatları yaratmak için pazardaki boşluklarıyakalamak
-Mevcut ürün için yeni tüketiciler bulmaktır,
Pazar dilimlenmesinin kriterleri genellikle; yaş, gelir, mesafe, meslek, seyahat

amacl Ve yaşam tarzıgibi kriterlerdir. ( 2* ).
2 ) Çevresel Zorlayıcıların Belir|enmesi ; Bunlar genelde; döviz kuru ayarlamaları,

hükümetin ekonomik politikası, enflasyon, durgunluk, petrol fiyatlarındaki artış, kuraklık,
nüfus hareketleri gibi birtakım ekonomik, sosyal ve politik faktörlerdir. Ayrıca hükümet
tarafından getirilen birtakım düzenlemeler ve yasalar da bu çevre faktörleri arasına
katılabilir.

3 ) Pazarlama Hedeflerinin Saptanması; Bu aşamada da makro düzeyde hedeflerin
belirlenmesi sözkonusudur. Turizm örgütü düzeyinde temel amaç; ülkenin imajınıyarat-
mak, sürdürmek ve geliştirmektir. Ayrıca turist sayısında, ortalama kalış sürelerinde ve
turizm gelirlerinde hedeflenen artışlar da özel amaç|ar olarak belitilebilir.

4 \ Pazarlama Karması Yolu İle Pazarlama Kaynaklarının Artırılması; Pazarlama
karması üç teme| alt-karışımı kapsar. Bunlar;

i) Ürün-hizmet karması
ii ) İmajve takdim karması
iii ) Haberleşme karmasıdır.

( 1* ) Artur Meidan, ' Marteting strategies for Tourism sevices Marketing ", special conference series, vol.
11, Cleveland State university, ohio, Sept, 24-26,1986
( 2" ) Salah Wahab, L. J. Crompton, L.M. Rothfild, Tourism Marketing, Tourism tnternational press, London,
1976, S.22
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Pazarlama stratejisinin uygulama aşamaları bu şekilde belirlendikten sonra değiŞik
stratejilerden birisiya da birkaçı uygulanabilir. Alternatif stratejiler şu şekilde sıralanabİİİr;

l - Büyüme Stratejileri
Büyüme stratejilerinin başlıca 3 tipivardır,
1 ) Yoğun Büyüme Stratejisi ; Bu stratejide üç şekilde uygulanabilir;

( a ) Pazarda Daha Etkili Duruma Geçme ; Bu strateji turistik ürününü
pazar payını artırmayı amaçlar. Bu da mevcut pazarlardan daha fazla turist çekilerek
başarılabilir,Bu strateji hedef pazar diliminin ihtiyaçları tam olarak saptanabilirse etkili
olabilir. Genel olarak kalite farklılaştırmasıyolu ile uygulanır.

( b ) Ürün Geliştirme ; Bu aşamada turizm yöneticilöri mevcut hedef pazar
dilimlerine onların beğenebileceği yeni turistik ürün|er sunacaktır.

{cI Pazar Geliştirme ; Bu aşamada turizm yöneticileri ürüne yeni pazarlar
ve yeni tüketiciler arayacaklardır.

Büyüme stratejisinin uygulanmasıdurumunda başarılıolmak için genel olarak şu
ortak noktalardan hareket etmek gerekir ( 1* ).

i ) Mevcut bölgelerdeki potansiyel tüketici tiplerini araştırmak,
ii ) Coğrafi olarak yeni bölgeler geliştirmek ( yeni yapılaşmalar ya da eski

yapılar devralınarak )

iii ) Mevcut bölgelerdeki diğer tüketicilere ulaşmak için yeni dağıtım
kana|ları oluşturmak.

2 ) Entegre Büyüme ; Bu strateji belirli bir turistik işletmenin dağıtım kanalları
üzerinde kontrole ya da mülkiyete sahip olma derecesine bağlıdır. Yatay ve dikey olmak
üzere iki şekilde uygulanabilir.

3 ) Çeşitlenerek Büyüme ; Bu da üç değişik şekilde uygulanabilir; yatay,dikey ve
küme halinde çeşitlenerek büyüme. Yatay çeşitlendirmede aynı alanda yeni ürünler bu-
lunması, yoğunlaşmış çeşitlendirmede genel olarak fiyat farklılaştırması, küme halinde
çeşitlendirmede ise hem yatay hem dikey olarak yeni ürünler ortaya konulması sözkonu-
sudur.

ll - Rekabetçi Stratejiler ; Bu stratejiler tamamen pazardaki rakiplerle ilgilidir ve
dört şekilde uygulanır;

i) Razarın Lideri; Bu stratejigenelolarak pazaın esas lideritarafından
uyğulanır. Örneğin büyük ve sektörde söz sahibi turizm işletmeleri bu,
stratejiyi uygular ( Otelcilikte Holiday lnn. Seyahat acentalığında Tho
mas Cook gibi ). Bu işletmelerin genel özellikleri şunlardır.

a ) Güçlü bir rezervasyon ve dağıtım sistemi,
b ) Pratik bir " şirket devralma " felsefesi.
c ) Pazarı etkin satış geliştirme ve reklam ile doyurabilme yeteneği

Pazarın liderleri genellikle endüstrinin gözcüsü, bir anlamda da jandarmasıdırlar. Ozel-
likle fiyatlarda ve sat§ geliştirme konusunda oldukça etkindlrlerve pazarın genişlemesi bu
işletmelere büyük kazançlar sağlar.

ii ) Pazarın Rekabetçisi ; Bu tür bir strateji ( a ) sektörde yeniliklerin
benimsenmesi ve ( b ) pazar fırsatlarının değerlendirilmesi yolu ile ve bu arada birtakım
riskleri göze alarak uygulanır. Rekabetçiler stratejilerini genellikle şu şekilde uygular ; 1-
Turistik ürün ve bu ürünün dağıtımında yenilikler yaralarak,2- Düzenli hizmetler sunarak,

( 1" ) Phitip Kotler, Pazarlama Yönetimi t, Çev. Yaman Erdal, Ayyıldız Matbaag A. Ş.,Ankara. 1975, s. 123
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3- FiYat indirimleri uygulayarak, Otelcilik endüstrisinde Ramada lnn otelleri uluslararası
düzeyde rekabetçi strateji uygular. A.B. D.'de ulaştırma sektöründeki rekabetçi de Eastern
Airlines'di.

İİİ ) Pazarın İzleyicisi ; Bu stratejigelenekçi ve ihtiyatlıdavranmayı gerek-
tirir. Bu stratejiyi uygulayanlar gereksiz riskleri yüklenmek lstemez ve yeter|i düzeyde
kazanÇ elde edebiliyorlarsa " endüstrideki trend" i izlemeyi tercih ederler. pazarın re-
kabetçileri bu işletmeler için ciddi bir tehdit oluştururlar.

İv ) Pazarın Küçüklerİ ; Bu da bölgelerin ya da firmatarın küçük boyutları
nedeniYle belirli Pazarlarda uzmanlaşması ile uygulanır. Örneğin otelcilik endüstrisinde
büYük otel zincirlerinin girmediği bölgelerde küçük firmaların faaliyet gostermesi gibi,

soNuç

TürkiYe' nin turistik tantma ve pazarlama konusunda ağırlıkla durması gereken
ülkelerin baŞındaABD yeralma|ıdır. Bu ülke heryıl Dünya'n,n ç"ğitli bölgelerine ortalama
30 m ilyon turist göndermektedir ve bunlardan 6.5 m ilyonu da Avrupa, yı ziyaret etmektedir.
Harcadıkları para ise yaklaşık 32 milyar dolardır 1{*;. ıtirı<iye,yi ziyaret eden ABD, li
turistlerin sayısı ise yllllk ortalama 200.0OO kişi düzeyindeoii. eu durum Türkiye, nin bu
önemliturizm Pazarından yeteri kadar yararlanamadığınıgöstermektedir. yine Jİpoya, nın
aynıyılgönderdiği dış turist sayısı8.5 milyon kişidir. Bu rakımlar her iki ülkenin de ne kadar
önemli Pazarlar olduğunu ve bu ü|kelerde ciddi pazarlamafaaliyetlerine ne kadar gerek
olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu ülkelerin Yan§ıra başta Sovyetler Birliğiolrnak üzere oldukça büyük ve yenibir
PotansiYel turizm Pazarı olmaya aday gösıerilen Doğu Avrupa ülke|erine ybnelik t,anima
ve pazarlama faaliyetlerine de gereken önem verilmelidir,

ÇeŞitli pazarlama stratejileri gözönüne alındığında Türkiye,nin makro düzeydeyoğun büyüme stratejisini uygulaması gerektiği ortaya çıkmakta'dır. Çünkü Türkiye,nin
mevcut Pazarlardan daha fazla turist çekmesi, turistik ürününü çeşitlendirmesi ve mevcut
ürününe Yeni Pazarlar bulması gereklidir ve bu potansiyel de İürkiy", de vardır. Bustratejinin uYgulanması kuşkusuz birtakım koşullara oİgııoır. Öncelikle iyi bir pazar
araŞtırmaslYaPılmalıdır. Çünküturizm pazarlamasının başarısıönemliölçüde araştırmaya
dayanır.

P azarlama faaliyeileri ayrrca şu konularda desteklenmelidir;
- Turistik mal ve hizmetlerin satışında fiyat-kalite dengesi sağlanmaiıdır.
- Tuistik ürünün üretim i|e satışıarasında koordinasyoi sağlanmalıoır.
- uluslararası alanda özendirici fiyat politikası uyguıanmaıüır.
- Rakip|erin pazardaki durumu ve konumları iyi Jnaliz edilmelidir.
- Paket turlarla seYahate Çıkanların sayısıtüm Oünya'da'artmaktadır. pazarlamada

ağırlık paket tur düzenleyici tur operatörlerine verilmelidir.
- AYnı bölgede faaliyet gösteren konaklama tesisleri ve seyahat acentaları kollektifreklam ve pazarlama faaliyetlerine girmelidir.
- Kredi baŞvurularında Pazarlama (SeyahatAcentalarıve Tur operatörleri) fonksiyonugören işletıneler birer ihracatçı gibi kabul ediıerek daha fazla teşvik edilmelidir.- Uluslararası alanda reklam yapı|acak zaman iyi saptanmalı ve turistlerin kararverme dönemi olan kasım-Mayıs döneminde bu faaıiyetler yo6unıajtırıımaııoır.

( 1" ) Somerset Woters, The Big Picture, Travel lndtıstrv Wortd Yearbook, t gBg
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TANıTMA poLiTircaLARı vE soRUNLAR }

Yrd. Doç. Dr. Bayram Kaya
H acettepe Ü niversitesi
İl<tlsaOi ve İOari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü

u?u

Kim olduğunuzu bilmiyorum.
Firm anvı tanımryorum.
Firmanızın ürününü tanım ıyorum.

- Firmanvn neyi desteklediğini bilmiyorum.
- Tüketicilerinizi tanımryorum.

Firmanızın kayıtlarını bilmiyoruın.
- Firmanızın ününü bilmiyorum.
- Evet, şimdi...Bana satmak istediğiniz neydi?

TANıTMA Poı_iriKAı.ARı VE SoRUNlAR

ı. ııixno TANITMA:
TANITMA : Çok boyutlu, çok ilişkili bir kavramdır. Sözlük ve operasyoneltanımları

birbirinden farklı olabilir. Tanıtma anlamında birçok kelime birbirinin yerine, birbirini
içerecek şekilde kullanılabilmektedir.
Örneğin.

- İnformation: Haber alma-verme, istihbarat.

- Publicitiy: Duyurum, tanilma.
- İdentification : Kimlik belirleme, tantma.
- Communication : İletişim, tanıtma, çift yönlü iletişim.
* Advertising : Reklam-Tanıtma
- Propagandizing : Tanıtma.
- Public Relation. v.s. gibi kavramlar.
- Promation.

iç içe geçmiş olarak birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsideyabancı kökenli kelime-
lerdir. Türkçe çevirileri birbirini içerecek ya da birbirinin yerine kullanılabilecek kavramlardır.

Türkiye'de tanıtmanın otuz ydlık uygulaması mikro düzeyde ve özellikle dış pazar-
larda TANITMA' yı pazarlama karması ögelerinden TUTUNDURMA ( promosyon )

elemanlarını kapsayacak bir hale getirmiştir. Buradan hareketle Tanıtma :

TANlTMA : Örgütselamaçlara ulaşmak için malların, hizmetler, kişiler, düşünceler,
örgütlerin kendilerini, bir yeri, bir bölgenin hatta bir ülkenin, hedef seçilen tüketiciler,
örgütler, kişiler, yerler, bölgeler ve hatta ülkeler nezdinde benimsetilmesini sağlamak
üzere hedefin ihtiyaçlarından hareketle, önceden tasarlanmış enformasyonun üçüncü
kişiler eliyle kullanılması veya iletilmesidir,

Bu tanımın ortak unsurları şunlardır.
a ) Hedefin ihtiyaçlarından hareket ( Menfaat )

b ) Önceden oluşturulan enformasyon.
c ) Kişiselolmayan biçim.
o ) Üçüncü kişiler eliyle iletişimdir.

a

J
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}, -Hedefin ihtiYaÇlarından hareketle önceden tasarlanan enformasyon ARAşTıRMAyI,ve araŞtırmaYa daYanarak oluŞturulan enformasyonu ki bu hedef araştırması, kaynak( mesajkaynağı) ve hatta araç araştırmasıolabilir.
-KiŞisel olmayan biÇim, Kİtle iİetişiminive üçüncü kişiler eliyle iletişim ise, objek_tiflik, güvenirlik, Tanıtma Aracıve Yöntemi gösterir.
Diğer bir deyişle
-ARAşT|RMA
-ENFORMASYON ( Mesai )

-çiFT yöııı-ü iı_erişiu "
Buradaki tanüma bir pazarlama ve güç sorunudur. Nedenlerini birazdan izahedeceğim.
ARAŞTıRMA : Bölümleme esasına göre yapılmalıdır. i|gi, ihtiyaç ve beklentilerintesbitine Yöneliktir. DıŞ turizm söz konusu olduğunda her ülke [iİoırino"n farklıdır. Hattaher ülkede kendi içinde farklılıklar vardır,
-Neyi satmak istiyorsunuz ?
-Kime satmak istiyorsunuz ?
-Nasıl satmak istiyorsunuz ?
Sorularının cevabı araştırmanın önemini açıklayıcıdır.
Diğer yandan uluslararası planda tanıtma, tiıı,e 6azında düşünülmelidir. Çünkü herülkede kamuoYunun algılama biçimi ve etkileniş biçimi birbirinJen farklıoır. örneğin:Almanlar için görselyazılı medya IGörseı-işıtsel ) dahl etkilidir. Türkiye,ye ilışkin bilgilero/o 84 oranında bunlardan alınmaktadır. İnğlıızıere ise espri tanfı güçlü, daha pratiğe

Yönelik seÇimleriÇinegirmek gerekecektir. F"ransız için mutfak çok önemliyken, Amerikaiıiçin hız önemlidir.
Ayrıca bu araştlrmalar içinde, bir ülkede hangi kitleye ulaşmak istemektesıniz.GenÇler, sendikalar, İÇüncü y"İ grrou, kuo,n oerneı,ıeri, politikacılai, onların yardımcılarıv's' Yine AlmanYa'da ki en büYük Turizm pazarıdır, ikilitemaslar, konfrerans g.ibiyollarlasadece o/o 15 oranında Türkiye ile ilgili nlljiler almaktadırlar.
-soNUç : Bir numaralı iletişim iracı.medyadır. Medyaya ise, mikro düzeyde,iŞletmelerİn giriŞi son derece zordur. ğ,inı,ifoı, panaııoİr. İır.İ"Lr"ı, enformayona yanikonu araŞtırmaslna önem vermek g"r"ı,ir. Mesaj konusu neler olacaıtn. oı5", bir deyİşle:mal hizmet, kişi, düşünce, örgüt, yer, bölge veya ülke'ye yönelik enformasyon olabilir.

İ"H§: 
olarakda kanal araŞtırmaİ,yap,ı,İ"ııoıİ. xanal, ıı"tlşı, 

"r""ını 
ve yöntemlerini

Örgütsel düzeyde ( Mikro ) bir turizm iş|etmesinin kullanabileceği yöntemler,pazarlama karmasıe|emanlarından TUTUNDURMA n,n.ıg"ı"iinJJn oıuşur. Bunlar;- Reklam
- Kişisel satış
-Satış 9eliştirme
-Halkla ilişkilerdir.
Turizm alanlndajŞle_tmelerin ölçeği küçüktür. Uluslararasıplanda ise tutundurma

İİ.# İ:lT1*3;flJ1Tffilil ", 
n"ıı,]" iıişkiıer eot o,n;;;. Bireyseı .ı,güt""ı

-Maliyet yüksekliği, finansman sorunu.
-Giriş zorluğu, organizasyon eksikliği
-lşletmelerin küçük ölçekli olması,
-Uzmanlık bilgisi gerektirmesi v.s. güç|ükler sayılabilir.
AŞağıda Turizm sektöründe ait bi;işÜtme veya sektörün tümü merke z alınarak

?
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yabancl pazarlarda muhtemel ilişki kurulacak ana unsurlar ortaya konacak, sektör veya

işletmelere bu ana unsurlardan lelebilecek etkiler belirlenecektir, çıkardacak şablon_

şema ulusa! boyutta da düşünülebilir

?azarlama
HED_EF ÜLKE (Tanüma Çevresi )

H ukuksal Güçler

Politik Güçler Düzenleyici
Güçler

yabancı ülke
Güçleri

Derneksel
Güçler

Ekonomik-Teknolojik Güçler

1_ politik Güçler : Hedef ülkedekisiyasi partilerdir. iktidar.olanağı bulunan siyasi

partilerin gerçekleştirmek istedikleri ekonomik, politik, sosya|-kültürel ve turizm politi_

kaları, örgüt oıaraı< ışıetmenin pazarlama faaİiyetlerini etkileyecektir, Örnek : siyasi

partilere bağş, kampanyaya ı<atııma, adaylarınl basın_yayın organlarında ön plana çıkarmak

v.s. düşünülebilir.
hyr,." politik güçlerin programları turizm sektörü veya işletmelerin tanıtma ve paz,

arlama çabalarını potansiyel olaiak sınırlayıcı veya teşvik edici olabilecektir,

2_ Hukusal-vasaı Güçler : üıı<enın uluİal parlementoları, Parlamento içinde alt

komitelerinden oluşmakiadır. Bazıülkelerde çift, diğer bazıülkelerde.tek meclis halindedir,

Toplumıı orzenie|en yasalar, yasa hazır|ıkları ( taslaklar ) buradan çıkar. politik

güçlere dayanırlar u" poiitiı ğrçı"rı" niıikte ruızm sektörünün ve sektör işletmelerinin

sorunlarını enformasyon nalinOe alarak sınırlayrcı veya teşvik bdici kararlar alan yasalar

haIine getirirler.
_ Etkilenecek önemli noktalar : politikacllar, onların danışmanları ve uzmanlarıdır,

Ön: Rl, Ekonomik ve Sosyal Komite,

3_ DüzenleyiciGüçier : Bunlar merkezi hükümet, yerelyönetim birimlerive yargı

yerleridir,
parlementonun çlkarmış olduğu yasalarıyürütür, iktidar partisinin programını hayata

geçirir.
_ yürütücü idari birimler yaratarak, çıkardıkları tüzük, yönetmelik v,s, sınırlayıcı

kararları ile pazarlama kararlarınietkilerler. Ayrıca ülkenin dış politikası hükümetçe tespit

edilir ve yürütülür. Dış politika, pazarlama ve tanıtma yönünden sınırlayıcı olabilir,

_ yönetsel kararlar için sektör işletmelerinden enformasyon almaları, sınırlayıcı

veya teşvik edici kararlar ı|in gerektidir. y_ürütücü idari birimlerle iyi ilişkilerin geliştirilmesi,

hedef ülke pazarları iiin'işo-iıiğinin sağlanması gerekir, Diğer yandan hedef ülkede

tanıtma_pazarIama için ortim koşullarının iyileştirilmesinisağlayabilir.

4-EkonomikveTeknoloiikGüçler:(Rakipler,EndüsİriyelSektörler)
Gerek yurt içinde gerekse hedef ülke paiarında faaliyet gösteren rakip işletmelerin

ve rakip üıke iştetmel"iın:. p"r"ıama kararlarıve tanıtma çabaları önem arzeder, Bu alan

ulusal düzeyoe ve uıusıararası düzeyde kıran kırana rekabet edici olabileceği gibi, belli

işbirliği biçimlerinde Jş"İı 
"oi.i 

oıa'niıir. örneğin : yerel, bölgesel ve sektörel reklam

7

3

o

Turizm sektörü
-İşletme
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ı ÇallŞmalarl, Tanıtma için işbirliği ( Koalisyon ) yapılabilir. Her iki ülkeye yönelik olarak
Yasama Ve Yürütme gücünün karar verici birimlerini, birim yöneticilerini, bürokratik mekan-
izmaları etkilemek için işbirliği faaliyetleri geliştirilebilir. Sektörel işbirliği ve rekabet,
ulus|ararası tanİma ve pazarlama faaliyetlerinde geliştirici veya kırıcı olabilir.

Ortak tanıtma faaliyetleri, finansman yaratma ve pazarlama dışıengelleri aşma ve
ortak menfaatlere ilişkin faaliyetler yaratılabilir.

Not : Burada parantez açarak doğu Avrupadakiyumuşama sürecinde, Türk kökenli
ülkelerle ortak Tur satışları için geleceğe dönük araştırmalaı yapılabilir.

5- Derneksel GüÇler : Günümüzde batı toplumlarında temsili demokrasiden
katılmalıdemokrasiYe geÇilmeye başlanmıştır. Çevreye karşıduyarlılık artmıştır. Katılmalı
demokrasinin temel unsuru ortak menfaatsahiplerinin oerneı<ıeitıalinde örgütlenmesidir.
ÖR: Sendikalar, Tüketİciyi koruma örgütleri, kadın dernekleri, çevreciörgütler, yeşiller,
HaYat hakkı örgütleri, iŞveren dernekleri, gençlik dernekleri, kldpler, meslek dernekleri,
dayanıŞma dernekleri vs. sayılabilir. Batl ülkelerinde çocuk klıiplerin içinde büyür ve
yetişkinlik döneminde de menfaatlerini koruyucu bir deıneğin tiyeııoır.

Dernekler temelde ekonomik, sosyal küitürel, siyaİal ve turistik amaçlı olabilir.
korudukları menfaatler ise özel veya kamu menfaati olabilir.

Toplum üreticiler yönünden olduğu gibi tüketiciler yönünden de örgütlüdür. Hatta
modern pazarlamadamamül kavramıkapsamlna; malları, hizmetleri, kişilJri, düşünceleri
ve örgütlerin kendilerini dahil ettiğimizde (Modern pazarlama dahil edeİ) Turistiİ< ürünün
tamamlaYıcılık Özelliği sosyal-kültürel, ekonomik ve hatta siyasi amaçlı örgütlenmeleri
yine derneksel güçler içinde gösterebiliriz.

Turizm sektöründe derneksel güçler de birbirini destek|eyici, rekabet edici, teşvik
edici ve snırlayıcı olabilirler.

Dernekset GüÇler: Gerek segmentasyon (bölümleme) esasında, hitab edilecek
Pazar böIümİnü ve gerekse yaratı|an işbirlikleritanıtmada önemli roloynayabilir.
. ORNEK:1987 Yllında karettacinsikaplumbağaların yumurtlamayerioı"n o"ıy"n,,n
koruma altına alınması ve oradaki turistik yatırımların durdurulması için çevreci örgütleringösterdikleri işbirliği, hem çevreciörgütlerin tanıtımını yapmlş, nem oe ülkelerine yönelik
tanıtma..çabalarına katkı sağlamışlardır.

ÖYleYse, farklı ülkelJrde bİle olsalar, aynı nitelikte ve benzerlikte olan örgütlerin(Derneklerin) birbirleri ile iletiŞimi ve dayanışması ülke tanıtım ına katkı sağlayabilmektedir.
Or: Alman ve Türk çevreci örgütlerinin işbirİiği.

6- Yabancı Üıre Gllçleri:Diğjr ülİelerin örgütlü güçlerini ve haüa ülkelerin
kendilerini Çevresel güÇ olarak görebiliriz. Teorik olaraİ'ner tiİı<e p^o^rr,çevresel güçler_
den oluşur. Mensubu oldukları ülkeye özgü özellik taşırlar.

Yabancıülkelerin aYnı niteliktekiörgütleri, enfoİmatik ortamda birbirleri ile ve diğerülkelerin benzer nite|ikteki örgütleri ile iletişim içindedirler.
ÖR : SosYalist ve Muhİfazakar partiLrin uluslararası alanda dayanışması, seyahatacentalarının işbirliği, iş adamlarıderneklerinin dayanışmasıv.s, sayıiaoııır.
Teorik olarak diYebilirizki, Türk Turizm selİortiİşıetm eıeri pİİaaama kararları veTutundurma karması ögeleri ile hedef ülke Turizm paİarlarında ç"rres"ı güçler olaan

Politik, Hukuksal-Yasal, düzenleyici, Ekonomik-Teknolojik ve Derneksel güçlere karşıtepkide bulunarak tan[ma faaliyetlerini gerçekleştirir.
Türk Turizm sektöründe sorun
-Pazarlama
-ve güç sorunudur.
-Çünkü, hedef ülke Pazarlarında; bireysel pazarlamaiçin işletme ö|çekleri küçüktür.

C
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Bütün işletmelerin büyük ölçekli olmalarında beklenemez,
_ pazar araştırmaları , Reklam ve Halk|a İlişl<ilerfaaliyetleri için büyük finansal güce

ve uzmanlık bilgisine ihtiyaç vardır.
_Hedef ıiıxe pazjıaiında en etkili tutundurma çabaları geniş kitlelere ulaşmak

yönünden Reklam ve Halkla İlişl<iler faaliyetleridir,

soNuç : Mikro düzeyde tanıtma sorunu Güç kazanmakla çözülebilir,

- Finansal yönden güçsüzlük,

- Küçük ölçekli işletmelerin güç eksikliği, örgütsüzlük,

- Turizm işletmelerinde sektörel olarak işbirliği eksikliği,
_ Hedef pazarlardaetkin faaliyet için uzmanlık eksikliği vs. sayılabilir,

GÜç UNsuRLARl

1- Büyüklük ( Size )
_ ışı"İ,İ 

"J" çaıİşan ,"y,",, ne kadarfazla ise işletmenin tanıtmafaaliYetlerio kadar

fazladır. Ayrlca çalışan ."y,s,n,n fazlalığıyaratılacak tanıtma fonlarını artırıcıdır ve tanıtma,

nın maliyetini dlşürücüdür. çalışan sayısının fazlalığı çevresel güçlere tanıtma yönlü

tepkinin etkinliğini artırmaktad ır.

Diğer yandan çalışan saylnln fazlalığı diğer işletmeleri işbirliğine zorlayıcıdır, Bu

zorlamağan,llll veya güç ku|lanımı biçiminde olabilir,

İ-J[,1',':1'İrzeyde, işıetmenin karıııığın büyükıüğü tanıtma faaıiyetlerine.k"l|,T]1

doğru orantılıdır. Diğer y"nd"n, farklı işleimeler pazarlama ve tanıtma faaliyetlerine

,yid,kl"r, fon|ar çok daha yüksek olabilmektedir. Karlılık arttıkça pazarlama ve tantma

faaliyetlerine katılım artmakİadır. Karlılık arttıkça, ileride göreceğimiz gibi illegal etkileŞim

ve simbiyotik ilişki artmaktadır.
Ryrıcaı<arııııı<",tt.ı.ç"işletmeninünü(reputation)artacakVespontanebirtanıtım

sağlayarak güçlü bir kimliğe (identitication ) neden olacaktır,
--J'--' 

i_ ışi"t,,'"nin dah'il oıargu sektörde çevresel_endüstri değişkeı,ıi*ıi :

a ) Ana ülke ve hedef ülkedeki yönetim birimleri ile ilişkiler,

yönetimle ilişkiler, pazarlama ve tantma faaliyetlerini etkiler, yönetim birimleri ile

ilişkilerin gelişmesiTeşvik unsurlarının artmaslna, kısıtlanmaların kalkmasınave işbirliğinin

artmus,ni neden oıur. Talep ve azyönlü teşviklerin sürmesine neden olur,

yönetim birimlerinin endüstriye dahil işletmelerden satın aldığıçıktıların yüzdesi,

sektör işletmelerinin pazarlama tantma faaliyet|erine katılımlnı olumlu yada olumsuz

etki|eyebilir. A|ım yüzdesiyükse|dikçe katlllm artar, alım yüzdesidüştükçe katılım azalır,

yönetimlerin ."t,n 
"l*u., 

doğrudan çıktllar olabileceği gibi teşvikler biçiminde de

olabilir. Ayrıca her iki ülkede devlet düzenlemeleri arttıkça tantma faaliyetlerine katılım

sektörel olarak artmaktadır.
b ) Dernekleşme ( Sendikalaşma ) :

Endüstrisektöründekidernekleşmederecesi(üreticiler,tüketiciler,çalışanlarve
Turistik ürünün tamamlayrcılık özelliğindln ötürü her düzeyde dernekleŞme ) ile iŞletmelerin

tanıtmaya katılma derecesi arasındaki ilişki pozitiflir. Bunun.iki nedeni vardır,

ba ) 
yönetsel ( kamu ) birimlerin dernek|er tarafından işletme uygulamalarına karşı

müdahale edilmesi içln tu.'olx edilmesi Ve yÖnetse| birimterin o.Iuşturacakları sektörel

politikalarınmenfaattaraftarlarıolarakdernekleredayandırılmasıdır.r --- 
ön : ı sao yııındaAvusturyalıturistlere yönelik olarak yapılan fazla rezervasyonların

'rı
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ş Avusturyalı dernekleri (Turizm Örgütleri ) harekete geçirmesi ve Türkiye için olumsuz
imaja neden olması.

Diğer bir örnek ise tur operatörlerinin ve seyahat acentalarının, Turizm kulüplerinin
görüşlerinin politika kararlarına yansıtılması vs. gibi

bb) Dernekleşmenin yoğun olduğu endüstrilerde ( Turizm endüstrisi ) Turizm
işletmeleri, çalışanlar, Tüketici yönlü dernekler endüstriyi etkileyen kamu politikaları ve
hedef pazar engel|eriniaşmaya yönelik faydalı koalisyonlar ( işbirliği ) yapabilirler. Ortak
hedef : karlılık, istihdam düzeyiniyükseltme ve.kaliteli ürün meydana getirme olabilir.

Ayrıca hedef ülkelerde, eş düzeyde ( benzer ) örgütlerle belli bir sorun üzerindeki
işbirliği, aktif tanıtmaya konu olabilir.

c ) Endüstride bulunan işletme saysının çokfuğu ( Endüstri büyüklüğü ), lider
işletmelerin varlığı ve saysının çokluğu, diğer işletmelerin lideri izleyerek hedef ülke
pazarlarında tantma faaliyet|erine gönüllü katılımını artırır.

-Merkezi rezeNay sistemi yaratma,
-Ortak tantma fonları yaratma,
-uzman istihdamını mümkün kılması,
-Profesyonel tanıtma ve halkla ilişkiler firmalarını deweye sokma,
-Temsilcilikleraçmavepaza(araştırmalarıyaptlrma,
-Yerel, bölgesel ve ulusal tantma faaliyetlerine girme gibi aktif katılımı sağlayıcıdır,
-Ortak reklam faaliyetleri düzenleyebilirler.
Öte yandan mikro düzeyde tanıtma : Örgüt, uluslararası pazarlarda rekabet

edebilecek büyüklüğe ulaşmış ise, Güç unsurlarınıtaşıyacağından btreysel olarak, hedef
dış pazarlarda yapacağıtanilma faaliyetlerinde, tüm tutundurma ögelerini örgütün kendisi
veya ürününü tantmak amacıyla kullanırken, ülke imajını örgüt ve ürün imajı ile birlikte
yaratmaya çalışır. Çünkü turistik ürün kombine bir üründür. Fakat yine de örgüt ve ürün
imajıbirinci planda iken, ülke imajıikinciplandadır. En belirgin faaliyetler ise :

-Reklam
- Halkla İıişı<iıer

-ve kişisel satıştır. ( Kongreler, toplantı|ar v.s. ) Eğer işletme ( firma ) dış pazarlarda
rekabet edemiyecek kadar işletme hacmJ küçükse, ülke imajı, oluşturduğu üst birlik|er
tarafından yöre, bölge, endüstri veya ülke tanıtması, pazarlama ağırlıklı olarak yapılır.
Devlet arka planda ka|ır sektör firmalarının üst birlik|erinin tanıtmasına yardımcı olur.
( yatay 

_ve dikey işbirlikleri olabilir. )

Ozellikle Türkiye gibigelişmekte olan ülkelerin turizm sektörü işletmeleri, dş ticaret
Şirket|eri (ithalat-ihracaat ), dış pazarlarda reklam, Halkla ilişkiler, Tanıtma, kişiselsatış
ve satıŞ geliŞtirme faaliyetleri, büyük finansla fon|arı gerektirdiğinden, üst birlikler halinde
örgütlenerek pazar araştiima|arı yapmaları veya yaptırmaları reklam, halkla ilişkiler ve
tantma faaliyetlerine girişmeleri ve bireysel o|arak sektör işletmelerinin içinda faaliyet
gösterebilecekleri olumlu ortam koşullarını oluşturmaları ve ülke imajını yükseltmeİeri
kolay o|ur.

Firma Yeter|i büyüklüğe ( dış pazarlarda rekabet edebilecek büyüklük ) ulaşmış ise
doğrudan.halkla ilişkiler, reklam ve tanilma faaliyetlerine firma imajınİbirinci planİ alİrak
girebilir. Örneğin, Coca-cola, Pepsi, McDonalds v.s. nin Amerİkan firmaları, Fiat, ın
ltalyan, Crups' un A|man, Tomson' un Fransız firması olduğunu bilinir.

BüYük firmalar, tanima faaliyetlerinin konusunu evrensel olarak seçerler. Özellikle
SPONSOR türü; reklam ve halkla ilişkiler karışımı faaliyetler, son yıllarda yoğunluğunu
artırmaktadır.ÖnııeĞiN : Coca-cola sunar : şeklinde müzik pİogramı ve '' Hayat
Budur"sloganı.

s
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-philips, bu programı hazırladı, biçiminde evrensel amaçlı ve eğitici Programl

televizyondan izteyicilere sunması, SPONSOR türü tanıtmaya ilginç bir örnek oluŞturabilir.
-B"n."r 

biçimde Türkiye' de büyük sanayi işletmeleri, önemli turistik iŞletmeler, güÇ

unsurlarına sahip olacak biçimde örgütlendirilecek ote|ciler birliği, kooPeratif birlikleri, dıŞ

ticaret şirketleri, Holdingler, küçük işletmelerin üst birlikleri, dış pazarlarda kitle iletiŞim

araçlarında reklam kuşakları satın alarak, veya büyük halkla ilişkiler şirketlerinin hizmetler-

inden yararlanarak :

-Türk kültür ve yaşam biçimi,

- Çağdaş Türk yazarları,

- DoğaI-Turistik ve tarihi değerleri
_Mevlana, yunus Emre, Hacİ Bektaş Veli Mimar Sinan, gibi tarihe mal olmuŞ fakat

evrensel değerleri işleyen kişileri,

-Osmanlı saray hayatını,

-Modern Türk kadınını, çağdaş Türk yaşamını,

- Halk şarkılarını ve Türk folklörünü,
_Türk sanayi mamüllerini, sanatını, turistik üst yapıyı, tabiat harikalarını, Anadolu

medeniyetlerini ön plana alarak, firma, sektör, sektörel birlik imajını yükseltici tanıtma

faaliyetlerine girişeblilirler.
Ön İ Xoç-HÖlOing..rn", : Manyas Kuş Cenneti ve Birecik'teki kelaynaklar hakkında

program yapaoiıir. Önemli uluslararası basın_yayın kuruluşlarına yönelik ara§tırmaları,

İıeO-et paİarİarın istek ve ihtiyaçlarma uygun olarak yaptırabilir ve yayımlatabilir,

Bütün bunlar mikro tanıtmanın kapsamına girer. Finansal desteğin önemli bir kısmı

da bireysel firmalardan gelir. Gerektiğiyerde devlet desteği de sağlanır.

Fakat Tanıtma, m-ikro düzeyde de olsa Türkiye' nin uluslararası hedeflerine Ve d§

poıitika amaçlarına uygun olmalıve onu destekleyici olmalıdır.

ıı. MAKRo TAN|TMA

Makro tantmaya dört tanım vererek girmek istiyorum,

1_TANITMA : Ulusal, toplumsal, öznelveya nesnelbir imge ( imaj)yaratmak için

Halkla İlişl<iler ve Enformasyon hizmetlerini sürdüren her tür düzenlemelerdir,( 1* )

2_ TANıTMA : Halkla ilişkııerden, reklamdan, propagandadan, enformasyondan

ayrı, hepsinin üzerinde, gerektiği zaman ayrıveya hepsinin bir arada kullanıldığı, geniş mali

gii"" u" uzmanlaşmış-ıaoroüra ihtiyaç gösteren çok kapsamlı ve geniş bir faaliyet

alanıdır.( 2* )

3_ TANıTMA : Üıke bazında bir kişi, topluluk veya kurum tarafından uygun yöntem,

teknik ve haberleşme araçlarından yararlanılarak hedef kişi, grup ve kitlelerini bir durum

veya olay hususunda aydınlatmak veya bir tutum ve davranış sahibi kılmak amacına

yönelik faaliyetler bütündür.

4-TANıTMA:Birkişi,mal,hizmet,düşünce,örgüt,yöre,bölgeveyaülke
hakkındaki mesajlardan ,ygrn yönte, ve tekniklerle kişi, örgüt, grup yöre, bölge veya ülke

( 1*) Ziya Eralp, Turizm politikası ( A.İ.r.nyarctımlaşma derneği YaYnı 197B,). S. 160-t63

( 2- ) Hasan Olalı, Dış Tanıtım ve Turizm
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nezdinde bir kimlik (identification) yaratmak üzere iletilmesi ve benimsetilmesidir. (1* )
Bu dÖrt tanım ile mikro bazda yapılan tantma tanmlarından tarnarnen uzaklaşmaktayz.

Tanıtma Çok ayrı bir boyut kazanmaktadır, Öze|likle üç ve dördüncü tanımdaki ,, Bir durum
veYa olaY hususunda gruplarıveya kişileri bir tutum ve davranış sahibi kılmak veya onları
aydınlatmak bir kimlik yaratmak " biçimindeki vurgu tanıtmayı güncel ve fiili duruma
YaklaŞtlrarak daha gerçekçi bir yaklaşım yapılmaktadır. Bu yönü ile uzun vadeli olan ve bir
imaj Yaratmaya dönük olarak kabuledilen tanıtmaya bir sınır getirilmekte ve uygulanabilirliği
ortaya konmaktadır.

Örneğin :Türkiye için özellikle gelişmiş sanayi ülkeleri Tanıtma, nın hedefidir.
Ekonomik amaçla yaklaşırsak ticarive turistik arza sahip bütün ülkelerin Tanilma hedefi
gelişmiş sanayi ülkeleri ve bu ülkelerin ge|iri yüksek turistidir.

Yine siYasal amaçlı yaklaşırsak, bütün ü|kelerin tanıtma hedefi iktisadi ve siyasi
ağırhğı olan ülkelerin desteğini kazanmaya çalışarak uluslararası politika alanında etkin
olmaya çalışmaktır.

DolaYısıYla gerek tüketici olarak turistler, gerekse etkinliği olan siyasal kişi ve
kurumlar yoğun bir enformasyon bombardımanı altındadırlar. Hatti yeni bir kir|enmetürü
olarak nitelendirilen enformasyon miktarının çokluğu tantma faaliyetlerinde bulunanların
amaÇlarına uYgun olarak uzun vadede dikkat çekmek, kitle i|etişim araçlarına girmek,
mesajı doğru kanalla, doğru kişilere ulaştırmak ve sonuçta etkiliÖ|mak son derece zor
hatta bazen imkansızdır. İ|k iki tanımımız da bu zorluğu fİzlasıyla vurgulamaktadır.

Örneğİn : ÖncekiTürkiye Cumhuriyeti devlet başkan,""y,n Kenan Evren,in ABD,
yi ziyareli buna çok iyi bir örnek teşkil eder.

SaYın Evren' in T.C. dev|et başkanı olarak ABD'yi ziyareti kitle iletişim araçlarında
Yer almamıŞtır. Ç ünkü hergün onlarca küçük-büyük ülke devlet başkanlarıABD,yİ ziyaret
etmektedir. Kamuoyu için bunun ilginç bir tarafıyoktur, Ancak oazı haıkıa ilişkileİ ve Lobi
Şirketlerinin devreYe soku|ması ile sayın Evren' in ziyareti basın-yayın araçlarında yer
almıştır.

AYrıca Çoğulcu demokratik ülkelerde, menfaat temeline dayalı baskı gruplarının
hareketliliği hakimdir. Kitle iletişim araçlarına şöyle veya böyle baskı grupları hakimdir.

Bunun önemiŞudur: Eğer kitle basın-yayın araçlarına hakim olan grubun ilgisini
Çekecek Veya ortak menfaat alanları yaratamadğımız takdirde kitle iletişim araçlarınagirilemiyecektir.

_ Salt İmaj yaratmaya dönük çalışmalar ve enformasyon yaymak pasif niteliklidir.
Çünkü imaj sabun köPüğü gibidir. imaj yavaş yavaş algılanır re-uzun vade gerektirir.
Halbuki kiınlik Yaratma ( identification ) çok çaOul< fİrl< eolllr. İmaçıarınızı gerçekleşlireceğiniz
orta ve özellikle kısa vadede daima göz önündedir.

imaj, evrim gibidir. Birbiri ilbİlgiıi ,"ij ilçı,İsiz küçük parçaların uzun dönemde
bütün|eşmesi ve imajı oluşturacak bütünlüğe ulağması geİel(lr.

Kimlik Yaratmak ( identification ) ise güncelolayİar, ortak denem alanları, güncel
sorunlar, konuyu teŞkil ettiğinden mozayik parçaıarı gibi varılmak istenen hedef için birbütün oluŞturulabilir. AYrıca uzun dönemli imajın gelişİıesine oe yaro,m eder. yani evrimgibi parçaların (güncel sorunların ) nicelik gelişimi ile uzun oönemde nitel değişmelere
neden olabi|ir. (2* ) Ayrıca kontrollü o|duğu ıçin istenen hedefe yoneıtııenıİır.l;; y;;;İ:mada ise kontrol üÇüncü kiŞilerdedir. imaf ve kimlik yaratımı eıma ve portakal gibibirbirinden fark|ı ve aynı ağaçta büyür|er.SFoNsoR tİnıtma ,. ,"kır, örnek olarakverilebilir.

L:.;'uu**'r*^, 
Türkiye DiinyayaNaslTanİıtmalıdır, cEN AJANS/GREY2. ödütü alan çal§maMart_lggo

( 2" ) Elinor slame-Joe Slame, The Company image, John wiley And son§. N.Y.Ig88 s,3-7
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Salt enformasyon yaymak pasif niteliklidir. Ancak iletişim araçlarıyetkililerin ( hedef

ülkedeki üçüncü kişiler ) ikna edilmesi ile veya onların dikkatini çekici (Attention), ilgisini

uyandırıcı İlnterest ), Arzusunu uyandırıcı ( Desire ) ve eyleme geçirici (Action ) olunması

ile iletişim kana|larına girebilir. Bu da olay yaratmak ( olumlu ), diğer bir deyiŞle ilgi Çekici,

merak uyandırıcı, arzu yaratrcıve eyleme geçirici olaylar yaratmakla mümkündür, ( 1* )

Buradan hareketle tanİma tanımında olduğu gibi tanıtma'yı imaj yaratmak yani

uzun vadeli ve pasif nitelikten çıkarıp, olaya dayandırarak, kısa vadeli, ikna edici, ortak

tecrübe ve menİaat, ortak olay temeline dayandırarak, tutum ve davranıŞ kazandırıcı gibi

dinamik hale getirmek gerekir. Bu imaja dönük uzun vadeli enformasyon yayılmaslna son

vermek anlamında değildir. Kitle iletişim araçları ile enformasyon yayımı sürecektir ve

diplomatik misyon çalışmalarıyine sürdürülecektir. Fakat kaynaklar, ağırlık olarak kısa

vadede ortaya çıkan sorunlara ve onların güncelliğine kaydırılacaktır. Daha doğrusu

tantma sırf devtbtten beklenen bir faaliyet deği| olay ve problemin tarafları da devreye

sokulacaktır.
Fakat dinamik niteliğin riskleri de vardır. ortak menfaat ve ortak olay temelinde

rakip|er baskın çıkabilir. Örneğin : Bulgaristan' daki azınlık soydaşların sorunlarında

enformasyon yayma gibi pasif niteliklitanıtma etkili olmazken bir gazetenin düzenlediği

protesto-mekİup kampanyasıve onun paralelinde düzenlenen bir siyasal parti mitingi

utuslararası kamu oyundİ ve kitle iletişim araçlarında etkili olmuştur. Risk ise Doğu

Avrupa olayları ç ıkm asayd ı arz daha kam panyalarım ız aleyh im ize dönecekti.
yine benzer biçimde, Cumhurbaşkanının ziyareti ABD basını iÇin önem arzet-

mezken Türkiye, de üç siyasal partinin mitingi ve bir gazetenin düzenlediği mektuP

kampanyası, 6nemli dış iletişim araçlarında etkili olmaktadır. Bir halkla ilişki|er firması

vermek istediğiniz mesajıkitle ileıişim kanallarına sokabilmektedir. (2* )

Ayrıcaİalt enformasyonyaymaşeklinde birtanıtmafaaiiyeti, tekyönlü bi|giaktarımı

biçiminde o|duğundan, propaganda içeriği ağırlık taştyan bir haldedir. Propaganda ise

baİkıcı, taraflı ve doğmatik bir içerik taşıdığından tan(ma kapsamında yer almaması

gerektiğini konunun uzmanları savunmaktadırlar. (3* )

İantmayı kısa vadeye ağırlık vererek gerçekleştirince yöntemleri itii:ariyle tanilma
,, Tanıtma ,, boyutu ile karşımıza çıkar ve o zaman tantma, tanlma boyutu da üı)i,li' l,]: türeÇ

haline gelir.
Tanıtma' nın gerçekleştirilmesi için önce tanlmanln gerçekleştirilmesi gerekir,

Diğer bir değişle, iletişim iüreci olarak olaya bakılırsa öncelikle tantmaya konu olacak kiŞi,

yöie, böıge, ülke, mal, hizmet, grup, örgüt ve düşünceyi tanımak, ondan sonradan

İanıtmanın hedefiolacak kişi|er, gruplar, kurumlar, ülkeler vs. tanımak gerekir, Buna bir

üçüncüsü eklenebilirse, o da iletişim kanallarını tanımaktır. o halde tanıma boyutunda

-Kaynağı
-Hedefi
-iıetişim kanallarını tanımak öncelikle gerçekleştirilmelidir, Ozetlenirse tanlma

boyutunda araştırmaya dayanmak gerekir.

Araştlrma ise Hedef, kaynak ve kanal üçlüsünü tanlma olanağı verirken, aynı

zamanda geri beslemeyi ( feedback ) sağlar. Diğer bir deyişle Tanıtma faaliyetlerinin

ölçümlü sonuçlarını verir. Eğer tanıtma, tanıma boyutu ile gerçekleştirilmiyorsa, kurgu

biİmde uzaydaki muhtemel canlılar için mesaj göndermeye ve on|arla iletiŞim kurmaYa

benzer.

(1* ) D. Ayhan " Türkiye' nin Tanftfia Sortınları " Bodrıım-1980

( 2* ) " ZLıme Hayır Kampanyası' Milliyet Gazetesi 15 Haziran 1990, S,1
'( 

3* ) U!ç Özillxeİ, . 2000, li yıllara doğİtı Türk Turizminin durumu ve AT olayı SemPozyumu ' ( 28-30 Mart-
'ısgo 

) Aattirx Kiiltijr Merkezi_Ankara ( imbat FLıarcülık A.ş ve Turizm Bakanüqı )
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Fakat TürkiYe' de Politikasızlık nedeniyie, tanıtma uygu|amalarında mesajın
oluŞturulmasryla tanıtma işlevinin yerine getirildiği kabul eoıımeı<teoir. Bu da Tanıtma,nın
tek Yönlü bir iletiŞim olarak kabulüne ve propaganda içeriğinin ağırlık taşımasına neden
olur. ( Kimbilir resmiYetkililer ikide bir Türkiye'nin " turizm p.p"gano"sı,,deyiminibelkide
bunun için kullanmaktadırlar ).

Halbuki, hedef ülke, gruP, kişi, örgüt, kurum ve düşünceleri tanımak ondan sonra
tanıma' dan ( Araştırma ) yararlanılarak hedefin işlem ve arzularna, ortak-deneme,
tecrübe ve ortak olay alanına hitap edecek mesajların oluşturulması tanıtma,yı iki yönlü bir
iletişim süreci haline getirir ve tanıtma'nın etkinliğini artıiır.

Tanıtma' nın bir süreç olarak kabulü ve Tanıma-Tanıtma, AlDA ( Attention, interest,
Desire, Action ) DAGI4AR ( Bilgisizlik, bilgisahibiolma, anlama, ikna olma, satın alma )veYENİLİK BENİMSEME (Duyma, iıgİıe;me, oeğerlendirme, deneme, benimseme)gibi
iletişim aşama|arını ( BİLGi EDiNME, ETKiLi öıııR, EyLEME GEçME ) gos&n
bilimsel iletişim modellerine uygunluğunu gösterir. (1* )

Fakat, Tan[ma' n|n hedefi olan gelişmiş sanayi ülkelerinin tüketicileri, siyasal
alandaki etkili kiŞileri ve kurumları aynı nitelik|i ve amaçlı diğer mesaj kaynakları olan
ülkelerin mesajlarının etkialanıiçindedir. Etki odaklan ve mLsajIaynaklarıçeşitlioıdu6una
göre, Yüklü iletiŞim kanalları içinde kaynak, mesaj, hedeften oıuşan tan[ma sürecindeHEDEF hangi mesajlara duyarlı olacaktır. Arada mesajın alrcıya ,ı"şrrşn, engelleyengürültü ortamlnı Yani diğer ülkelerin aynı nitelikli mesajları da düşünülürse, tanıtma
faaliyetlerinden spontane bir etki beklenmelidi r.

Bunun anlamı Şudur; Tanıtma' nın tanıma boyutu dikkate alınmadan yayılacak
enformasyon ve oluŞturulacak tan[ma mesajlarının neoete ulaşmasl ve beklenen etkiyiyaratmasl tesadüflere bağlıdır. Eğer tesadüfen hedefin kabüllerine, istek Ve arzularınauYgunsa tanıtma mesajı hedefe ulaşacaktır, Böy|e bir yaklaşım ise ksa vadede ortaya
Çıkan sorunların aciliyeti ve sebep oldukları kayıplar ı<arşsınoa kabul edilemez. Btıyıe
YaklaŞım ise tanltmaYa " bir etkiyaratmak, bir tutum ve d.avrİnış kazandırmak ,,gibi dinamik
bir nitelikten ÇıkarıP ona Pasif bir nitelik yüklemektedir. ön: ı sd ye yaı<ın tııı<e misyonlarının
tanıtma ÇabalarıABD, BatıAvrupa ve Doğu Asya'nın geli§miş sanayi ülkelerinin yönetim_
leri ve kamu oyuna yöneliktir.

Burada hedef ülkeler hangi mesajlara duyarlıolacaktır. Türkiye de aynıçaba içindeolan bir ülkedir.
Diğer bir örnek ise, turistik arza sahip bütün ülkelerin hedefi, geliri yüksek sanayileşmişülke|erin tüketicileri Yani turistleridir. ispanya, italya, Tunus, Fa-s, Cezayir, yunanistan,

Mısır ve fürkiye v,s. benzer niteliklere sahip, Akdeniz havzasınd a rakip ülkelerdir. Yinesorusuz " Hedef hangi mesajlara duyarlı ''olacaktır ?
Enformasyon bombardımanı altındaki hedef ülkelerin yönetimleri, hiketicileri, işleüneleri,kurumlarıve gruPları, kaYnak ülkelerin pasif nite|iklitanıtma mesalıarına beklenen tepkiyivermemektedir, Çok seÇicidurumdadırlar. Bu seçicilik altında, o'eı<ıenen iepkiyi almak,tan[mayıtanlma boyutu ile birlikte görüp dinamıı< niteıige kavuşturmakla mümkündür.
Dinamik niteliklerini görmeden önce tanıtmaya şekilreren ue niteliğini belirleyen,sınırlamalara neden olan uluslararası tanıtmanın amaçları Türkiye aç15ından belirlenme_lidir. Bu amaçlar : Politikaları da belirleyecektir.
TANITMA'NlN AMAÇ VE HEDEFLERİ :

1- Ulusal menfaati ve prestiji korumak ve geliştirmek,
2- Diğer uluslarla iyi ilişkiler içinde olmak,

( 1* ) D,Y,AYhan " Türk Turizminde Pazarlama Sorunları " Ttjrk Turizm ıJzmanları Eğitim Semirıeri Bodrum( 3 Kasım 1990 )
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3- Uluslararası anlayışı artırmak,
4- Doğru ve objektif haber yaymak,

5- Dil ve Kültürü yabancılara öğretmek ve benimsetmek,

6_ uluslararası basın_yayın alanında geleceğe dönük bir yer edinmek,

7- Diğer ülkelerin kamuoyunu lehte etkilemek,

8- Türk dış politikasının amaçlarını gerçekleştirmek,
Daha somuta indirirsek uluslararasıtanıtma yapmanın hedefleri Şunlar olabilir.

Daha doğrusu ülkeler " Neyi başarmak istemektedirler ve amaçları nedir " ( 1* )

AMAÇ VE HEDEFLERİ:
a ) Siyasi amaçlarını geliştirmek ve gerçekleştirmek,

b ) Uluslararası alanda, önceden..tasarlanmış hareketlere karşı hedef ülkelerin

muhiemel tepkileri üzerinde etkili olmak ÖR :Rı üyeliği ve AT üyesi ülkeleri ikna etmek

gibi.
c ) Türkiye, nin ekonomik menfaatlerini korumak ve geliştirmek, ÖR : yabancı

yatırımcıları çekmek, turizmi geliştirmek, ihracaat engel|erini aşmak, devletten devlete

yardımları artırmak v.s.
d ) Türkiye, nin hedef ülkelerde belirli bir sorununa zaral vercn ilişkiler hakkında

rlestek ve anıayış sağlamak, ÖR : Kıbrıs sorunu, AT üyeliği, AT ülkelerinde Türk işçilerin

serbest dolaşımını sağlamak, ihracaat engellerini kaldırmak, aleyhte vaziyet al§ları önle-

mek v.s, sayılabilir.
e ) Tilrkiye, nin kişi ve firmaların hedef ülke ve ü|kelerdekifaaliyetlerini yasaklaYan,

engelleyen yasa ve iOari kararlarda değişiklik sağlamak, ülke yönetiminin aleyhte aldığı

ı<aLıan etkİIemek, değiştirmek gibisomut amaçlar sayılabilir. ÖR : Türk Tarım ürünlerine

konanengelleriaşmak,sözdeErmenitasarılarınıengellen.ıuk.;.s.
Amaçlar özet|enirse

-SİYASAL'dır
*EKoNoMiKtir
-SOSYAL-KÜııÜneı, oir
*TURiSTiK,tir.
Bu amaçlar ve hedefler kısa, orta ve uzun vadelidir,

UzuN VADELi HEDEFLER : Uluslararası sistemin ideolojik siyasalve ekonomik

olarak yapısını değiştirmeye yöneliktir. imkansız denecek kadar zordur.

oRTA VE KısA VADELl H EDEFLER : Daha çok Türk vatandaşlarının, firmalarının

ve örgütlerin uluslararasısiyasal, ekonomik, sosyal k_ült{{ v_e,lristik ilişkilerle ilgili olan

problemlerini çözmeye yoneıiı<tir, Diğer bir deyişle cÜııce1oin VE GÜNCEL oLANl_A

uğraşılır.
Tanıtma :Siyasal, ekonomik, sosyal-kültürel ve turistik iÇeriğiYle bir üstünlük

arzeder.
TANITMA, yukarda belirtlen hedeflere ulaşmada siyasal, ekonomik, sosyal-kültürel

ve turistik fonksiyonlar üstlenir.
a 1 sivaĞal FoNKsiyoNU : Uluslararası alanda veya hedef ülkede kiŞi gruP,

örgüt ve kurumları etkilemek yoluy|a, kişi grup, örgüt, ülke alyhine olumsuz vazıyet al§larl

olumlu hale getirerek dış politikaya destek sağlamaktır,

( 1* ) Bayranı Kaya, Modern paza1ama ve Tanftma da Lobicitiğin Rol ve Önemi. i.Ü. Sosyal Bilimler

E nstitü sü. ı St, 1 989,S.222 - 223.

-Denllis L. Wiicox. Put)lic Belation : Strategien and Tactics. Hasper and Raw Puplisher, inc N,Y, 1986, S,

1 68-31 6
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b ) SOSYAL-KÜLTÜREL FONKSİYONU : Üııenin sosyal olay ve olgularının,
kültürel değerlerinin uluslararası alandaki etkinliklerini dış politikasını destekleyici faktör
haline getirmesi ve uygulamalarıdır.

c) EKONOMİX rO1,1XSİYONU : Ulus|ararasıekonomikve ticariilişkilerçerçeves-
inde TürkiYenin ihracaatve ithalat potansiyelinin dökümü yapılarak pazarlanması, İredive
Yatırım imkanlarının temini ve.dış sermayedarlarının yatırım yapmasını özendirmektir.

d ) TURaSTİK FONKSİYONU : Türkiye'nin turistik pbtansiyelinioltışturan doğa,
kültür, tarih, arkeoloji, deniz, güneş v,s. gibitemel nitelikleri ve turizm üst yapısı hakkında
turizm pazarlarlnda her türlü promasyon tekniklerini kullanarak potansiyel turistleri
bigilendirme ve ülkenin turistik değerleri hakkında olumlu bir kimlik ve İma; yaratmaktadır.

Orta ve kısa vadeli hedefler içinde dinamik tanıtma anlayışınıyansıtan bu fonksiyonun
unsurları şunlardır.

-Pazar araştırmaları,
-Turistik ürün geliştirme,
- Dağıtım kanal|arını oluşturma,
_Tutundurma faaliyetleri,
-SatıŞ sonrası tüketici (turist ) tahminini en üst düzeye çıkaracak faaliyetlerdir.
Tanıtmanın fonksiyon|arı, tanıtma' nın türlendirilmesini de belirıer ve politikalarını

belirleYicidir. Dolayısıyla tanıtma politilalarının içeriği lne siyasal, ekonomik, sosyal,kültürel
ve turistiktir.

TANıTMA PoLITıKALARı:
. . _ 

1: SİYasal İÇerikliTanıtma : Türkiye'nin dış politika amaçlarının ve uluslararası
hedeflerinin gerÇekleŞmesine yararlıolacak tanıtma yöntem u" urağlann,n kullanılmasıdır.

Hareket alanı, resmi diplomasi ile kitle iletişim araçları ile enformasyon yayma
arasındadır. Diğer bir deYiŞle krato-politikanın ( katmalı poıitıkanın ) elemanlarını ihtiva
eder. Dinamik tanıtma olarak,

ön : Hedef ülkede, hedef kişilere gruplara ulaşmak için resmi diplomasi ve
enformasyon yayma yerine onlar üzerinde daha etkili oiaoııecjı< araçları kullanmaktır.
.Aracılara enforn'ıasyon sağ|amak, menfaat sağlamak, baskl yapmak, ikna etmek, taraftar'hale getirmek, ortak menfaat alanları yaratmak suretiyle, istenilen yönde karar vermeye vetavsiyede bulunmaya itilmeleri ve ikna edilmeleridir

- Halkla iliŞkiler ve Lobicilik yöntem|eri bu alanda kullanılabilir. Temelde ortak
menfaatler bulunmakla birlikte bugün, uluslararası politika uygulamaları ve lanıtma rea-
liteleri bu yöndedir.

. Tanıtma kapsamındaki yöntemler daha çok dip|omasi ( Devlet ) arka planda
kalarak, hedef karar verici kiŞilerieüileyebilecek ve onlara uİaşaoiıece'k aracıların kullandmasınıgerektirir. Bunlar ise Profesyonel lobiciler, Halkla ilişkiLr uzmanları, etkiIi kamuoyu
liderleri, gruP temsilcileri, iş adamları, sendikalar, etkili diğer dernekler v.s. sayılabiIir.

OR : Bu konuda uluslararası bir ajansın yöneticilerİnin açıklamaları çarprcıdır.( 1* ) ' HiÇ bir ülkenin kendisini devlet tanıtmaz, Akıllı devlet ortilarda görünmeyen fakatiPlerielinde tutan devlettir. ABD kongre üyeleri, AT Parlamentosu tiyeLri için yabancıülke
büYükelÇiliklerinin herhangi bir önemi yoktur, onları kabul bile etmezler. Akıllı devlet,onlara büYükelÇilerini, diPlomatlarınıdeğil, ilğinç ve etkili başkalarını (Lobicilerini) gönder_irler "

Diğer bir örnek Japonya'dan : Japon iş adam|arı, Amerikan pazarnagirmek ve bugiriŞte Politik destek sağlamak için Amerikan po|itikacıları, onların yardımcıları, etkili
( 1- ) Metin Toker. Milliyeı Gazetesi (4 Mart, 1g8g ) S. 12
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bürokratlarla simbiyotik ilişkiye girmektedirler.

-Japon iş adamları, Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin kampanyalarına para

yardımı yapmışlardır.
- Nixon, Carter, Ford, Reagan gibi başkanlık politikacılarıkonferans verdirmek adı

altındadesteklerinikazanıyorlar. Başkan Carter'a (ayrıldıktan sonra)verilen paralar Pyoci
Sasakava adlı kumarhane işleten iş adamının kasasından çıkmıştır.

- yine Japon otomobil devleri, Reagan' ın kampanyalarını yürüten John Sears' ı

aylık't0.00O-Dolar maaşa bağlanmıştır.

-Başkan George Bush' un basın danışmanı James Lake yine Japon Mitsubishi

Electric ve Suzuki firmalarının Amerikan kongresinde lobiciliğini yapmıştır. ( 1* )

Burada kinıi ? Niçin? Neyi? Nasıl ? sorularısiyasal kapsamlıtanilmanın hedefini,

konusunu, amaçlarını ( orta ve kısa vade ) Ve yöntemlerini belirleyecektir.

xiıııi z Sortısu : Türkiye açısından hedef dış ülkelerdeki birey, grup, örgüt ve onlar

üzerinde etkili olabilecek aracılarıyada nesneleritanım|ar. Bunlar : Ozelve kamu menfaat
ve baskı grupları temsilcilerini, seçmen kitlesini, vasıtaları, ortak tecrübe, menfaat ve olay

alanlarını kapsar.
NEYİve NİÇİN ? soruları tanıtmanın konusunu belirler.
AMAç : Türk işletmelerinin ihracaat engellerini, diğer bir ifade ile, hedef ülkelerin

gümrük uygulamalarında değişiklik yaptırmak, hedef ülkelerin kamu oyunda ve belli bir

ğazar bö|ümünde iyi niyet yaratmak, ticari reklam yapmak, ülke lehine veya aleYhine

olabilecek belirlitezler için lehte yada aleyhte kamuoyu yaratmak, belirlitezlere Yönelik
kararlar a|abilecek kişi yada birimleri etkilemek ve onlarıtaraftar hale getirmek yada iIerde

yararlanmak üzere iletişim kanallarını açık tutmak olabilir,

NAslL ? sorusunun statik bir cevabı onıamakla birlikte tanıtma yöntemlerini iÇerir,

İıetışım kanallarınıbelirler. Bu yöntemler; diplomasi,krato politika yöntemlerive enformas-
yon yayma biçimdedir. Krato- politika yöntemleri ise Halkla llişkiler ve Lobiciliktir. Bizzal
Türk örgütleritarafından yapılabileceğigibi, yabancı profesyonel Halkla ilişkiler Şirketlerine
de yaptırılabilir,

Bu üç soruya daha yakından bakı|dığında, konu temelde siyasa| olduğundan, hedef

ülkelerde kararalmadurumunda olan birinciderecede önceliklidevletve siyaset adamları,

onların yardımcıları, bürokratlar, ağırlıklı olarak etkisi altıncla oldukları sendikalar, Çevreci
örgütler, tüketiciörgütleri, kadın dernekleri, iş adamları dernekleriv.s, baskıgrup|arı, kamu

oyu oluşturmada etkili kitle iletişim araçları temsilci|eri, bilim adam|arı, enstitüler ve

yazarlar sayılabilir.
Dış ülkelerde, hec|ef kitlelerin seçiminde sabit yöntemler yoktur.Hedef ülkenin

demokratik olup olmamasına göre seçim kriterleri değişebilir.

otoriter ve sıkı merkeziyetçi yönetimlerde kitle iletişim araçları mensupları nezdinde

yürütülecek tanıtma f,aaliyetleri çok marjinaldir. Böyle ülkelerde siyasal tanıtma'nın hedefi

doğrudan karar organları ilgililerine ve karar oluşumuna katkısıolan bürokrat ve araştırmacılar

olmasıgerekir. Bu yüzden enformasyon yaymayıiçeren kitle iletişim araçlarıve mensuPlarına

yönelen yöntemler ( açık tanıtma ) yerine, krato-politika içeren yöntemler ( Halkla lliŞkiler

ve Lobicilik ) ikame edilecektir. Lobicilik burada örtülÜ olarak merkez durumundadır.

çoğulcu demokratik toplumlarda ise siyasal bir karar, pekçok odakların etkisi

altındadır. Kararlar, süreç içerisinde birçok noktada etkilenebilir. Siyasal karar alma

mevkiinde bulunan, alınacak kararın türüne ve yasama, yürütme ve yargı birimIeri yerlerine

göre farklı noktalarda etkilenbilirler. Hatta kararın alınma sÜrecive dayanağı, parlemonta-

lardan kamuoyuna ve kamuoyunda etkili baskıgruplarına kadar dayanabilir. Bu Yüzden

( 1') Milliyet Gazetesi ( 28 Ekim 1990 ) S. 2.-10
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tan[ma, hedef ülkenin devlet yönetimi içinde yasama-yürütme-yargı ve kamu oyunu
oluşturan baskı gruplarına kadar uzanmayı gerektirebilir.

orneğin : Avrupa parlemontosu siyasikompozisyonu (19s5 yılındakigörünüm)(1")

Gruplar Üye Sa},ıst

Sosyalistler
Av. Halk Partisi
Av. Demokrat
Kom. ve İttltal<

Liberal Demokrat
Av. Demokrat ittifak
Gökkuşağı
Av. Sağ
Bağlantısız

MilIiyet

İngiltere
Hollanda
Lüksenburg
ltalya
lrlanda
Fransa
yunanistan
F. Almanya
Danimarka
Belçika

Toplam

uııe_savışı

B1

25
6

B1

15
B1

24
81
,I 6
24

k

518

Komisyon Türü

Siyasi İşler
Tarıın
Bütçe
Eko. İşler
Enerji
Dış İıışı<iıer
H ukuk İşleri
Sosyal İşler
Bölgese! İşler
Nakliyat
Çevre
Gençlik
Kalkınma
Büt. Kot
İşl. Kur. Dil
Kurrımsal İş

İtlmat. Tet.
kadın Hakları

130
110
50
43
31

29
19
16
6

Toplam 434

AT Parlemontosu milliYete göre değil politik görüşlere göre gruplandırılmıştır. AT parle-
mentosunda bir kararın lehine ya da aleyhinde olunmak istenirse, doğrudİn politiİ< grup
üYelerine değil, Parlementerlerin dayandıklarıseçnıen ve baskı gruplarına ulaşmaı< geĞı(iİ.
Bunun iÇinde en iyi kaynak ü|kedeki benzer grup temsilcileridir. ya da grup üyeıerine
ulaşmaktır,

GökkuŞağıPar|ementerleri için çevrecigruplara ulaşmak, sosyalistler için sosyalist
sendika temsilcilerine ulaşmak gerekir.

Türk sendikacılarından, Avrupa ülke|erindeki sendikalara ve oradan ilgili politik
parlemento grubuna ulaşmak gerekir, Muhafazakarlar için Türk işadamları dernekleri
kanalıyla hareket etmek en iyi yol olabilir.

Bu konuda TürkiYe, AT üyesi ülkelerde, Yunanlılar, Yahudiler ve Ermenilerin ABD,
de yarattıkları etkiye benzer biçimde, potansiyel.. bir güce sahiptir. Bu güç, Avrupa
ülkelerinde üÇüncü kuŞağa ulaşan Türk nüfusudur. öR: ığso Hoıırnoayerelseçimlerinde
150,000 Türk oY kullanacaktır.8 Milyonluk Hollanda nüfusu içinde 150.0OO kişİlik örgütlügüç, başlangıç için hiç de fena değildir.

Bu Yüzden tanltma' nın yanlış hedeflere yönelmemesi, doğru kanallarla doğru
hedeflere u|aŞmak iÇin, siyasal tandma yapılacak her ülkenin slyas-aıyapısı, karar alma
sürecinin iŞleYiŞi, özellikleri, süreçteki etkili kişileri, önemli iletişim kanallarıyetkililerive
onlara ulaŞma Yolları, ortak ve zıt noktaları ile ortak tecrübe, ortak menfaat ve ortak olay vs.
tesPitediImelidir, Bu da uzmanlık bilgisi, uzman örgütlenmevefinansalgüç iIemümk1.inotr.
Böylece siyasal tanıtma, tanıma boyutu ile gerçekleştirilmiş olacaktırl e* )

(_1*)N,NisaBayramoğtuAv.TopluluğuülkeleriveTı|jrkiye'ninTanıtımıT.B.M.M.Yayıntarı 
No:34Ank. 1g87.S. 17

( 2" ) Bayram Kaya, 'Tiırkiye Dijnyaya NaSül Tanftlmalıdr. , CEN AJANS / GREY ( MART_ıggo ) S. 25
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2, sosYAL-xÜı_rÜnel TAN|TMA :

Türk dilini, sanatını, üretip işlediğini, Türk yaşam biçimini, Türk dış politikasının
amaçlarına uygun ve ona paralel olarak yurt dışındakiyabancılara ve yurtdışındaki azınlık
soydaşlara göstermek, duyurmak, anlatmak , okutmak yollarıyla, Türkiye devleti tarafından
veya devlet dışı kuruiuş ya da bireylerince, devletin tam veya kısmi finansal desteği altında
yapılan ve yaptırıian çalışmalardır.

Kültürel tanıtma kapsamında ve sosyal çevre içinde dil, din, ahlak, hukuk, gelenek
ve görenekleri, ekonomik yaşam biçimi, felsefe, bilim gibi elemanlarla, sanat şehirleri,
tarihi eser ve anıtları, müzeler, mitler, folklor, edebiyat, hak inançları ve töreleri kültür
kavramı içinde sosyal-kültürel tantmanın kaynakları oluşturulur.

Sosyal_kültürel tanıtmanın diğer tanüma türlerinden bir ayrıcalığı vardır. Kültür,
hangi ulusa mensup olursa olsun evrensel hazine kabul edilir.

2ooo' li yıllara yaklaştığımız şu günlerde ülkelerarasısiyasive ekonomik alandaki
entegrasyon çok hızlıdır. Ön:nr ülkelerinin ekonomik ve siyasalentegrasyonu, bölgesel
ekonomik entegrasyon biçimleri görülmektedir. Türkiye'de AT ile ekonomik ve siyasi
entegrasyona gitmeye çalışmaktadır.

Fakat entegrasyon alanındakigelişmeler ne olursa olsun, ülkeler arasında siyasal,
ekonomik ve hatta sosyal entegrasyondan bahsedilmekte fakat kültürel entegrasyondan
bahsedilmemektedir. Çünkü kültürel entegrasyon asimile edicive yok edicidir. Bu yüzden
uluslar, var güçleri ile ulusal küitür ve kimliklerini koruyup, geli$irip ve yaymaya çalşmaktadırlar.
Bu yönde çok yönlü kültürel birlik ve bütünlük savunulmaktadır. Kültür çok soyut bir
kavramdır. Farklı amaçlı tanımları vardır.

Sosyal-kültürel tanıtmanın ikinci ayrıcalığı ise uzun vadeli olmasıve yöntem olarak
enformasyon yaymay içermesidir. Sorun bir alt yapı sorunu olup, nitelikli eleman yetiştiıilmesi,

uluslararasıstandartlarda bilgive uzmanlık gerektirmesi ve çağdaş gelişmelerin izlenmesi
gerekir.

Burada da N EYl? sorusu sosyal-kültürel tanıtmanın konusunu belirler.
KİME? sorusu hedefi tanımlar. Tüm ülkelerde, tüm ülkelerdeki farklı gruplara

yönelik tantma yapmak çeşitli kısıtlar yönünden imkansızdır. Öyleyse hedef ülkelerde;

meslek, yaş, cinsiyet, çeşitli kültürel, etkinlik izleyicileri temelinde hedef gruplar belirlen-
melidir.
, Burada önemli olan tanıtma mesajlarının hedef grup|arın menfaatlerine, değer

yargılarına, yaşam biçimlerine ve ihtiyaçlarına aykırılıklar taşımamasıdır.
Tanıtma öncelikleri içinde " önyargılı " kampanyalara cevap verilmemelidir, Nötral-

ize edici gerçeklerden ve araştırma sonuçlarından hareket edilmelidir.
Bazı yabancı ülkelerde Türkiye aleyhine olmak üzere gelişmiş önyargılarla birlikte

yaşamaya alışılmalıdır. Ve zaman içinde önyargılar nötralize edilmelidir. Aynı iletişim

kanalları kullanılarak karşı kampanyaların itici gücünden yararlanılmalıdır,

Sosyal-kültüre| tanrtma kapsamında devlet faaliyetlerinden çok dernek ve kurumların

rolleri artmıştır. Kültürel işbirliği ve tanıtma alanında dernekler, meslek kuruluşları, özel
kesim görsel_işitsel yayın araçları, gönüllü örgütlenmeler, hümanist ve filantropik oluşumlar,

sosyal-kültürel tanilma alanında daha etkili olmaktadır, Burada dinamizm devlet dışı
örgütlenmelerdedir, Örneğin : Uydu yayıncılığının doruk noktaya ulaştığı günümüzde halen
bu alanda TRT gibitekellerin korunmasında direnmek, çanak anten yaygınlığıaltında dış
yayınlardan korunulması gereken dejenere edici yayınlar karşısında hiçbir şey yapamamaktır.

NASIL? sorusu yöntem ve araçlara kadar uzanır. Orneğin: Devlet kitle iletişim

Not : Kültür konusu için bak,
Bozkurİ Güvenç, lnsan ve Kültür. Bemzi Kitabevi-lstanhul 1974
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araçları ile enformasyon yayarken,, devlet dışı örgütlenmelerin de işbirliğini kazanarak,
onlarıteşvik edip, yönlendirerek sosyal-kültürel tanilmaya katılımı artırır.

- Türk kültürü üzerine yabancı dillerde yayın yapmak,

- Yabancı üniversitelerde Türkoloji bölümleri açılmasına destek olmak,

- Ulusal edebiyat alanında ün kazanmış yazar ve sanatçıları desteklemek,
- Türk kültürü üzerine otoriteleri, dünyada saygın bilim adamlarını bir araya

getirmek,

- Yurt dışında yaşayan azınlık soydaşların ve yurttaşların dernekleşerek grup
birleştiriciliğini s.ağlamak vs. çeşit|i yollar sayılabilir.

SOSYAL_ KU LTU R EL TANİTMANİN NİTELİKLERİ VE lLKELERİ
a ) Mesajlar basit ve anlaşılır olmalı,
b ) Hedefin dikkatini çekiciolmalıyaniAlDA+DAGMAR ve YENlLlK BENlMSEME

modellerine uygun olmaldır.
c ) Uzun vadeli ve sürekli olmalıdır,
d ) Tanıtma mesajları araştırmaya dayandırılmalıdır.
e ) Kaynak, mesaj, hedef üçlüsüne yönelik periyodik araştırmalar yapılmalıdır. İmaj

ve uyum araştırmalarıyapılarak gerçek imajlar önyargısız ortaya konmalıdır,
f ) Taraflı, yerici olmamalıve şöven içerik taşımamalıdır.
g ) Mümkün olduğu kadar tanıtma' nın arkasında devlet görüntüsü verilmemelidir.

Devlet arka planda kalarak devlet dışı örgütlenmeler ön plana çıkarılmalıdır.

3- EKoNoMir raNıruı

Bir ülkenin ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak, dış ticaretini geliştirecek,
ekonomik ve siyasal politikalarına uygun olarak, hedef ülkelerde devlet-yönetim birimleri
ve devlet dışı ekonomik kurum ve örgütleri etkilemek için yapı|an tantma faaliyetleridir.

Tamamen, ihracal-ithalat, sermaye hareketleri, teknoloji transferi, işgücü hare-
ketleri, ekonomik yardırt'ıları ve turizm faaliyetlerini kapsar,

Fakat turizmin, uluslararası ekonomik, ticari, sosyal-kültürel ilişkilerde vardığı
boyutlar, ekonomik önemi ve yarattığı sonuçlar nedeniyle ayrı bir tantma türü olarak
görülebilir.

Günümüzde, dış ticaret alanında örgütlemeler gelişmiştir. Dış ticaret alanında
siyasal ve ekonomik nitelikli kararlaı menfaat taraftarı ekonomik ve siyasal örgütlenme-
lerin etkisi altındadır.

Ticaret ve meslek birlikleri, sektörel örgütlenmeler, tüketici dernekleri, üretici
birliklerive kuruluşları vs. özelve kamu menfaatinden hareketle dış ticaret uygulamalarını
ve Politika kararlarını baskı altına alarak, mensubu oldukları ulusal ve hedefledikleri
uluslararası ya da yabancı ülkelerde karar verici devlet birimlerini etkilerler.

ÖR: Kore veJapon firmalarıABD pazarınagirerken kongre üyeleriyanındayürütme
biriminde etkili karar vericileri etkilerken, diğer yandan ABD'de yaşayan Japon ve Kore
kökenli azınlıklara dayanarak hasta Amerikan sendika birliklerinin ve tüketici örgütlerinin
desteğini almışlardır. Şimdi de AT hedefleridir.

TürkiYe'nin de benzer birşansıAT ülkelerindevardır. Örneğin: Mart 1990 Hollanda
Yerel seÇimlerinde 18 Türk vatandaşının (aynı zamanda Hollanda vatandaşı )yerel
meclislere.giriŞive 3 milyona yakın Türk nüfusunun başta Almanya olmak üzere Fransa,
Hollanda, İsveÇ, Avusturya, Belçika vs. ülkelerde bulunması bu şansın var|ığının somut
kanıtlarıdır. Fakat üçüncü kuşağa ulaşan bu güç, grup birleştiriciliğini ."ğay,c, grrp
kaYnağı Yaratıc|sı olmadığından tanıtma ve lobicilik alanında fonksiyonel oeğİıoir.
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kasım 1989 tarihi itibariyle batıAvrupa'da bulunan Türk derneklerinin Ülkelere göre

dağılımı şöyledir;

Üke Dernek Sayısı

-AImanya
-Avusturya
- İsviçre
-Hollanda
- Fransa
-Belçika
-Danimarka
- isveç
- Norveç

1 351
19
32
23

11B
3

22
11

4

Toplam 936

Türkiye, bu dernekleri resmi kanaldan fonksiyonel hale getirmeye çalışmaktadır,

Halbuki asıl hareket alanı devlet dşı uğra$arda bulunur. Almanya' da 13 Türk Başkonsolosluğu

bölgesinde koordinasyon kurulları oluşturularak 1351 Türk derneğini fonksiyonel hale

g"Ğıır"y" çalışllmış iakat ancak 606 dernek üye olmuştur. 606 derneğin fiili üye sayısı

ia.+sqı<işi, nitap edilen Türk vatandaşısayısıda 600.000 kişidir. Ulaşılmayan 240 dernek

vardır. Ne yazık kioh 70 dini dernektir

Bu derneklerin fonksiyonel hale getirilmesi için devlet dışıalanda hareket edilerek,

onların kendi sorunlarından hareketle aktif alana çekilmelidirler. Diğer bir deyişle, bir

yandan dernekler kanalıyla güncel sorunları çözülürken, grup birleştiriciliği sağlanarak

tantma için güç kazanılmalıdlr.._ 
lçi.J iiiş"n. ise soydaş Türk ülkeleridir. Doğu Avrupa ve Asya, daki gelişmeler

büyük bir olanak sağlamaktabır. Ğelişmeler homoienleştikçe güç dengeleri somutlaşacaktr,

gu uıı<eıere yönelik olarak siyasal alinda hareket edilmese bile ekonomik, sosyal_kültürel

ve turistik amaçlı politikalar geliştirilebilir,

Dış ticarete yonelik olirak korumacıya da serbest dış ticaret uygulamalarından özel

ve genel menfaateleriyönünden örgütlenmiş baskı gruplarıetkilenir, Bu etklleme, örgütlü

grupların aktif olarak tanıtma faaliyelıerine katılmanın dinamiğini oluşturur, Gruplar ya da

menfaat tarafları, yurt içınde ve dışında tantma faaliyetlerine girişirler,Dış ticarette

menfaatleri etkilenen taüfıar olarak gruplar, tantma faaliyetlerini devletten beklerler,

uzun süreli koruma politikaları geleneği burada da ağırlğını sürdürmektedir,

Menfaatleri etkilenen gruplar : ( 1* )

a ) Menfaatleri etkilenen özel örgütlenmeler :

Dış pazarlar için malve hizmet üreticileri,

- Dış ticaret şirketleri-ihracatçılar,
- Pazarlama şirketleri,
- Üretimleri için ithal girdisi kullanan işletmeler,

- Endüstriyel ithal girdisi kullanıcıları,

- Tur operatörleri,
- Konaklama İşletmeleri,

( 1") KAYNAK :Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı

( Destler, l,M. ve J,S.odeİ, iiti|_prot""tion, institute For international Economics, washingtan D, c,1987,

s.30_57.
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- Ulaştırma Kuruluşları,
- Sigorta ve bankacılıkla ilgili kuruluşlar,

- Taşımacılık Hizmetleriyle ilgili kuruluşlar,

- Sendikalar,
- Çok uluslu işletmeler vs. sayılabilir,

b ) Menfaatleri etkilenen genel örgütlenmeler :

- SiyasalPartiler,
- TüketiciÖrgütleri,
- Dış ticaretle ilgili kamu örgütleri,

Ç evreci Örgütlenmeler,

- Sosyal ve kültürel amaçlı örgütlennİeler,

- İşbirliği ( koalisyon ) örgütleri vs. sayılabilir.
Yurt içindeki bu örgütlenmeler fonksiyonel hale getirilerek güç kazandırılmalıve en

azından tanimanın finansmanı sağlanmalıdır.
Örgütsel düzeyde tanilma bir halkla i|işkiler faaliyetidir. Daha i|eri giderek, tutun-

durma çabalarının tümüdür, Bireysel örgütler, gerek grup birleştiriciliğinin gücünden
yararlanarak , gerekse bireysel pazarlama uygulamalarıyla tanıtma faaliyetlerinde bu-
lunurlar. Fakat en büyük etkiyi menfaat temelinde örgütlenerek sektörel düzeyde yarata-
cakları grup birleştiriciliğinden alırlar. Hatta grup bir|eştiriciliğinin yaratılması, devlet
desteğinin sağlanmasını da kolaylaştırır. Ote yandan hedef ülkelerde, uzman halkla
ilişkiler ve lobi şirketlerinden yararlanabilirler. Hatta kendi uzman tantma ve pazarlama
örgütlerini yaratarak temsilciIikler açabilirler.

Bireysel ya da sektörel düzeyde de olsa tantma, Türk dış politikasına ve ulusla-
rarası hedeflere uymalıdır.Bireysel örgütler için tanıtma, pazarlama (tutundurma ) karmasının
bir uzantısıdır, Fakat dış pazarlar, hedeflenen ülkeler yönünden özel ve genel menfaatleri
etkilenen grupların baskısı altında, devletin siyasal etki ve müdahalesi alanındadır. Bu
yüzden halkla ilişkiler ve lobicilik strateji ve taktiklerinin en iyi uygulama alanıekonomik ve
siyasal tantma içindedir.

Günümüzde, ekonomik ve siyasal tanıtmada, halkla ilişkiler ve lobi faaliyetleri,
devletin arka planda durduğu, özel örgütlenmelerin yöneticileri ile profesyonel halkla
ilişkiler uzmanları ve lobicilerin yürüttükleri bir işlevdir. Ülke misyonlarının en büyük
yardımcısı halkla ilişkiler ve lobi şirketleridir.

Çünkü kısa vadede güncel sorunlarla uğraşılması, olaya, ortak menfaatlere, ortak
tecrübe alanına yönelinmesi, yoğun enformasyon alma-vermeye dayanması, hareket
alanının çok geniş olması tantma yöntemlerinden birisi olarak tercihe şayan olmaktadır.
Bu yüzden imkan varsa hedef ülkede lobi grupları oluşturmaya ya da dayanılacak etkili
gruplar yoksa, hedef ülkede profesyonel lobi şirketlerinden yararlanılmaktadır,

Türkiye' de, belli bazı ülkelerde (özellikle AT ülkeleri ) aniden ortaya çıkan olumsuz
vaziyet alışlar karşısında orta ve kısa vadeli amaçları için potansiye|iolduğu ülkelerde grup
birleştiriciliği sağlanmış örgütlere dayanarak, tanıtma kapsamında halkla ilişkiler ve lobi
faaliyetlerinde bulunulabilir,

Halkla ilişkiler ve lobici|ik günümüzde realitedir. Sonuçları itibariyle tantma içinde
etkinlik üe önemi çok büyüktür. Örneğin : ABD'de halkla ilişkiler ve lobi firmaları50' den
fazla ülkenin menfaatlerini temsil etmekte ve temsil ettikleri ü|keler adma tan]tma faaliyetleri
yürütmektedir. Örneğin :
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Halkla ilişkiler firmaları ve temsil ettikleri ülkeler

Halkla İlişkiler Firması Temsil Ettiği Ülke

İndone zya-Morocco,
Arjantin, Costa Rica
El Salvador, İsrail ve Japonya
Mısır, İran, Ürdün, Filipinler, Tunus ve
suudi Arabistan
Türkiye
Türkiye

ı

- Hill And Knowlton
Burston- Marsteller

- Ruder Finn And Rotman
- Doremus And Company

- Gray And Company
Havas-Gruner-Jung ( Avrupa )

Tanıtma faaliyetleri devlet misyonlarından, profesyone| halkla ilişkiler firmaları ile
devlet dışı özel kesim örgütlenmelerine kaymıştır. Oyunun kuralı ( uzak doğu ve ABD
ülkelerinin başlattıkları), devletin arka planda kalarak özel örgütlenmeleri (devlet dışı) ön
plana çıkarmasıdır.

Genel olarak ister mikro bazda ( örgütsel bazda ) isterse makro bazda ( devlet
desteğinde dış tanıtma ) olsun TAN|TMA ; tanıma boyutu ile bir süreç olarak birtakım

niteliklere sahiptir. ( 1* )

ııNıruı, ııııt ıtiıeıixıeni :

a ) Tanıtma' nın gerekçesi olması ve bu gerekçeler inanılabilir olmalıdır. Var
olan, olduğu gibi yansıtılmalı ve gerçeklerden kaynaklanmalıdır.

b ) Uygunluk niteliği taşımalıdır. Uygunluk birkaç yönden önemlidir.

- Sunum biçimiyle ve mesaj konusuyla ilgili olarak hedef ülkenin kişi, top-
lum grup ve örgütlerinin istem ve arzularına uygun olmalıdır.

- Değişen koşullar yönünden hedef ü|ke, pazarlarında, ekonomik,sosyal-
kültürel ve siyasaldüzeydeki değişimler dikkate alınarak uygunluk sağ-
lanmalıdır.

c ) Tanıtma, bilimsel araştırmalara dayanmalıdır. Araştırma, hedefi tanımayı
sağlayıcı olduğu gibi mesaj kanalı ve kaynağın kendisini de tanıyıcı ola-
bilir.

d ) Tanıtma, iletişim kanallarını içermelidir. Kanalın seçimiçok önemlidir.
İıetişim kanallarının seçimi ve belirlenmesi, tanıtma' nın ulusal m ı yoksa
uluslararası düzeyde mi yapılacağına göre değişir.

e ) Türkiye aleyhine veya lehine olmak üzere uluslararası alanda ortaya

çıkan ve çıkabilecek olayların hızına uymalıdır. Bunun için devlet dıŞı
özel örgüt|enmeler özellikle tercih edilmelidir.

f ) Tanıtma açık olmalı ( uzun vadeli sosyal-kültüreltanıtma ), gizliliğe yer
verilmemeli ve propaganda niteliği taşımamalıdır. Zira gizlilik ve pro-

paganda öğeleri; kapalılık, taraflılık, güven yaratamama, baskıcıve zor-
layıcı gibi olumsuzlukları da içeren kavramlardır.

g ) Politika ve planlaması menfaati etkilenen taraflar olarak devlet ve devlet
dışı örgütler tarafından birlikte yapılmalıdır.

h ) Bütüncülük taşımalıdır. Bütüncüllük : Reklam, duyurum, lobicilik, kişisel

( 1" ) KAYNAK : Bayram Kaya, Modern pazarlama vç tanİmada lobiciliğin rolÜ ve önemi a.g.e.

- M. Ali Birand, Milliyet Gazetesi ( 14.12.1989 )
Bayram Kaya, Türkiye Diinyaya Nasıt Tanıtılmatıdır, modern pazarlama ve tanıtmada lobiciliğin rolÜ ve önemi,

s.240-241.
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görüşme, halkla ilişkiler, enformasyon vs. gibi ayrı ayrı görülen etkinlik-
lerin ve faaliyetlerin amaç birliği ve birbirini tamamlayıcıIığıdır. Amaç
birliği ve tamamlayıcılık, mikro ve makro tanıtma bazında, dış politika
amaçları ve uluslararası hedef|er çerçevesinde eş güdümü içermelidir.

ı ) Tanıtma, olaylara dayanması, güncel olması, dış politika hedef ve a-
maçlarına uygun olması yanında, ayn I zamanda yaptırım gücüde i-
çermelidir,Yaptırımlar ; Ekonomik, siyasal, sosyal ve turistik nitelikli
olabilir. Örneğin: Amborgo, protesto, geri çekilme, mal satıp almama
gibi.

l ) Esneklik özelliği göstermelidir. Esneklik özelliği, tanıtmanın uzun ve kısa
vadeliliği ayırım ı içinde düşünüImelidir.

Uzun Vadeli Tanıtma : Genel nitelikte olup, Türkiye' nin dünyadaki olumsuz
görünümünü ( imajını) düzeltmek, saygınlığını artırmak, prestijini sağlamak gibi olumlu
imaj yaratmaya dönük sistemli etkinlikleridir.

Kısa Vadeli Tanıtma : Siyasal, sosyal-kültürel, ekonomik ve turistik kapsamda
kısa vadede ortaya çıkan olay, fırsat, menfaatlerin değerlendirilmesi amacıyla, krato-
politika tanılma yöntemlerinin kullanılmasıdır. En genel anlamı ile tanıtma, burada güncel
olaylarla uğraşmalıdır. Güncel ile uğraşmak, bir olaya, ortak menfaate ve tecrübeye
dayanmak, hedef ve kaynak ülkenin kitle iletişim araçlarında yer almayı kolaylaştıracak ve
tanıtma' nın etkinliğini artıracaktır.

Örneğin:AT'|uğuna üyelik sürecinde kurumsalve yasal değişiklik|eri gerçekleştirirken
ve sosyal-kültürel kapsamda enformasyon yayarken, kısa vadeli tanıtma kapsamında,
diğer bir deyişle ekonomik, siyasal ve turistik tanüma faaliyetlerini:

- Türkiye karşıtı kararlara,
- Hedef ülkede baskı gruplarının aleyhte faaliyetlerine karşı çıkmaya,
- Yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesini teşvik etmeye,
- Dış ticaret enge|lerini kaldırmaya,
- AT ülkeleri yerel parlementolarını, hükümet birimlerini ve kamuoyunu

etkilemeye,
- AT Parlemento gruplarınıdayandıklarıyeşiller, işçisendikaları, çevreciler,

yerel dernekler yönünden etkilemeye,
- Önemli karar birimlerinde, komisyon ve komitelerde alınmasımuhtemel

kararları, önerileri vs. önceden öğrenerek enformasyon alıp vermeye,
- Turistik talebi artlrmaya,
- Yurtdışı işçi sorunlarının çözümüne,
- Kit|e iletişim kanallarına yöneltir.

TANIMA_TANıTMA yöııreu ı-en i :

Günümüzde, uluslararası a|anda kul|anılan pek çok yöntem vardır. Bu
Yöntemlerin bir kısmı tanıma yöntemlerini, bir kısmı tantma yöntemterini ve bazı|arı da
süreç olarak tanıma-tanilma yöntemlerini oluşturur.

1. Tanıma yöntemleri :

a ) Diplomasi,
b ) Halkla i|işkiler ve lobicilik,
c ) Kitle iletişim araç|arını izlemek,
d ) Formel veenformel araştırmalardır.

2. Tanıtma yöntemleri : Tanıtma yöntemleri üçlü olarak gruplamak mümkündür.
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A- TEMEL TANİTMA YÖNTEMLERİ :

a ) Diplomatik yöntemler,
b ) Enformatik yöntemler (uzun vadeliolarak )

c ) Katmanlı politika yöntemleridir.

Bunlara temel tanıtma yöntemleri de denir.

Burada diplomatik yöntemler işlenmeyecektir. Resmi kanalda onun özelyöntem_

leri vardır ve devlet görüntüsü birinci plandadır ve formel kurallarıvardır,

- ENFoRMArix yÖı.ıreMLER :

Bu yöntemler kitle iletişim araçlarını kapsar. kitle iletişim araçlarıise gerek hedef

ülkelere d6nük yurtiçi iletişim araçlarını gerekse hedef ülkedeki kitle iletiŞim araÇlarını

kapsar. Yurt içindekiler kontrollü iken, hedef ülkelerdeki kontrol dışıdır.

Bunlar:

ba ) Basılıaraçlar : Gazete, dergi, damga, afiş, pul, broşür, kitaplar, yıllık rapolar,

bü|tenler, periyodikler vs. sayılabilir,

bb ) Görsel -işitselAraçlar : T.V., radyo, video, kaset, film; konulu ve dökümanter

olabilir, kullanarak kitlelere ulaşılmaya çalışır,
bc ) Sosyal, kültürel, sportif olaylar ve faaliyetler : festival, folklor gösterileri,

tiyatro, bale, müzik, sergi, opera, resmitoplantı, resmigözlem Ve zıyaretler,

seyahatler vs. sayılabilir.
bd ) Halkla ilişkiler firmalarının hizmetlerinden yararlanmak : Bu aynızamanda kat-

manlı politika yöntemleri içinde de sayılabilir,

-KATMANLı PoLiTiKA ( Krato-Politıka ) YÖNTEMLERi :

Diplomasi ile uzun vadeli, sosyal_kültürel ağırlıklı salt enformasyon yayma arasında

kalan yöntemlerdir, Bu yöntemler baştaABD'de kullanılmaktadır. Ve 1970'lerin baŞından

itibaren uzakdoğuda Japonya, Kore, Taivan, Tayland gibi ülkelerde yaygınlaşmış ve aynı

yıltardan itibaren Avrupa' dİ da yoğunlÜk kazanmıştır. Bu yöntemler, kurulan profesyonel

İanıtma örgütlerinin ( devlet dışı ) ve aracı halkla ilişkiler firmalarının hizmetlerinden

yararlanılaİak uygulanır. Bu aracıfirmalar ( halkla ilişkiler ) dört alanda faaliYet gösterirler,

Diğer bir deyişle dört fonksiyonlarıvardır.
1. Halkla ilişkiler ( PR ve publici§ ) faaliyetleri,

2. Reklam ( advertising ) faaliyetleri,
3. Danışmanlık hizmeileri ( consultancy ) ve haber aktarma ( communucation )

faaliyetleri,
4. Lobicilik ( lobbying ) faaliyetleri.
Ben burada dahaçok lobicilik yöntemleri üzerinde durmak istiyorum. Çünkü en az

bilineni odur. katmanlı politika yöntemleri lobicilikten başka birşey değildir.

- uogicİı_ix:

Lobi : Hol, koridor, kulis gibisözlük anlamlarında kullanılır. operasyoneltanımları

ise geniş anlamlıdır. operasyonel tanımları birbirinden farklı üç şekilde yapılır, Daha

doğrusu lobici kavramından giderek lobicilik tanımları yapılır,

}
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§ a ) LOBİCİ : Temsil ettiği grupların ekonomik, siyasal ve sosyal menfaatlerini
korumak üzere grubu adına, yerel yönetim birimlerinin, devlet organları olan yasama,
Yürütme Ve yargı gücü kararlarınıve uluslararası kurum ve kuru|uşların karar organlarını
etkilemek iÇin tanıma ve tan[ma kapsamında faaliyet gösteren kişiveya kişilerdir. Hedefe
ulaşmak için gösterdikleri faa|iyetlerede lobicilik denir.

b )Dar anlamı ile |obici : Bir kimse, bir grup, bir ülke veya bir örgüt adına genellikle
bir ücret karşılığında yasama üyeleriyle ( parlementerler ) temas kurmak yoluyla onları
etkilemeye teşebbüs eden kişi veya kişilerdir.

c ) Daha dar anlamıile lobici :ABD'de 1946 federal lobiciliğidüzenleme yasası
uYarlnca senato ve temsilciler meclisi sekreterliğine lobici olarak kaydolan ve 500 doların
üzerinde aldığı ücreti ve faaliyetlerini üç ayda bir rapor eden kişi anlamına gelir.

Hemen hemen tüm ülkelerde ulusalve uluslararasıtanilma kapsamında katmanlı
politika alanında kullanılmaktadır,

Devlet dıŞı kuruluşlar ve özel kesim örgütlenmeleri ön planda olduğundan devletin
rahatlıkla faaliyet gösteremediği ( katmanlı politika ) alanında etkiiidir. Bütün tanıtma
yöntem Ve tekniklerini kullanabilir. Türkiye' de AT ülkelerine yönelik olarak Havas-
Gruner-Jung şirketleri ile anlaşma imzalamıştır.

TürkiYe' nin asıl Şansı Avrupa' daki Türk nüfusunu, grup birleştirici|iğine kavuşturarak,
güÇ yaratarak Avrupa ülkelerine yönelik etkili lobi faaliyetlerinde bulunmaktır.

LOBİSTRATEJİLERİ :

- Hedef ülkelerde geÇerlihukuk sistemi içinde yasa|yollara başvurma ( dava açma)
stratejisi : uluslararası konferanslar, adalet divanına başvurma hakemlik vs.

- Hedef ülkelerde Türkiye'nin bir menfaatine karşı, resmi ve resmi olmayan karar
birimlerinde oluŞacak olumsuz vaziyetalışlara karşı" Enğelleme ve karşıolma,,stratejisi,

- Hedef ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarıveya ortak mendate sahip olunan
grup|arın desteğini kazanıp kullanarak ( siyasi partilere kampanya bağışı gibi) siyasal
süreÇte desteklenen veya karşıo|unan politik adaylara-gruplara karşı ,,seçmen etkİsive
baskısı " stratejisi,

- Tanıma Ve tanıtma boyutunda hedef karar verici veya hedef kamuoyuna yönelik
" enformasyon " stratejisi,

-Hedef ülke|erde, ortak menfaate sahip ülkelerle veya ülke azınlıklarının işbirliğine
dayalı " koalisyon işbirliği '' stratejisisayılabilir.

Lobicilerin, her strateji altında geliştirdikleri farklı durumlara uyguladıkları taktikleri
vardır. (1*)Bunlar,

LoBiTAKTİxı_eni

a ) Doğrudan iletişim kurmaya yönelik taktikler ve teknikler.
- olaya veya menfaate ilişkin düşüncelerin veya kaynakların hedef ülkedeki kararvericilere kişisel sunumu.
- Uzmanlık bi|gisi ile önem|i oturum, komisyon, komite ve toplantılarda bilgivermek-tanıklık etmek,
-Hedef karar vericilere, yardımcılarına karar oluşturmayA veya karar sonuçtarınayönelik araştırma sonuçlarını sunmaktır.

( l| ).fayram Kaya. Türkiye Dtinyaya Nasıt Tanıtılmatıc!ır ? a.g.e. S.43.
- J. M. Berry, Lobbying For rhe People, ( N. Y. Princeton lJiiversity Press-l976 ) S.214.
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b ) Aracılar yoluyla hedef karar vericilerle iletişim kurmaya yönelik taktikler Ve

teknikler :

-Hedef karar vericilerin politik seçmenleriveya arkadaşları-yakınlarıyoluyla iletiŞim

kurmak,
_ Mektup, telgraf, telefon kampanyaları ile karar vericileri etkilemek.

- Halk|a ilişkiler kampanyaları ile oyunu etkileyerek karar vericiler üzerinde etkili

olmak,
- Bir sorun, olay veya ortak bir menfaate ilişkin bir kararın tutanaklarınıyorum-

layarak veya olumsuz olarak kamu oyuna duyurmak.
c ) İletişim kanallarını açık tutmaya yönelik taktik ve teknikler :

- Eğlence ve yaptiler düzenlemek,
- Menfaat sağlamak, rüşvet vermek,

- Politik kampanyalara pa,a yardımı yapmak ya da yaptırmak,

- Diğer gruplarla ortak menfaat temelinde işbirliğine gitmek,

B- lLAvE TANıTMA yöıtreuı-Eni :

a ) Konuşma platformları ( speaking platforms ) :

Bir konuşma platformuna konuşmacı gönderilir. İyi dil bilen, konusuna hakim kiŞileri

göndererek Kıbrıs sorunu, ekonomik yatırımlar, turizm üst yap§ı veya alınan bir karar

konusunda bilgi verilir. Türkiye'de hep aynı kişiler etrafında dönülmektedir. OR : TürkkaYa

Ataöz, Mümtaz Soysa|, Zülfü Livanelivs.
b ) yuvarlak masa toplantıları : ( Roundtables ) : Yirmi-otuz kiŞi belli bir konuYu

ğrtışırlar. Tartışma esnasında mesaj verilir. Kitle iletişİm araçlarına da yansıtılabilir.

c\ Ziyaretler : çeşitli konular etrafında tartışma açmak için karşılıklı gazeteciler

veya heyetler gönderilir.
d ) News Letters : periyodik olarak belli fikirleri ifade etmek için çıkarılan küÇük

gazeteciklerdir. Daha çok örgüilü gruplar çıkarır.
e ) Syndicate-Articles : İmza sahibitanınm§ kişilerin satın alınması : Para karŞılığl

olarak % 70 lehte o/o30 aleyhte yazılarak objektif ve tarafsızmış izlenimi verilerek bir konu

savunulur veya kamuya karşı gelinir.

f ) Basın dosyaları ( press-fact-files ) : İanıtım dosyaları : Hedefin düŞünce ve değer

yargılarİoikkate alınarak hazır|anan dosyalardır. Çok dikkatli hazırlanmalıdır. Or: PiYanisti

bıyİnr,ya folklor ekibini Mısır'a gönderirseniz etkili olmaz. Tereciye tere satılır.- 
s ) Çevre geniş|etme programları ( Contact Visiting program ) : Çeşitli vesilelerle

menfaat taraflarını bir araya getiricifaa|iyetlerdir.Ne kadar tanışıklık sağlanırsa oylama-

larda o kadar olumlu sonuçlar alınır.

h ) Reklam ve fi|m yaplm l : Mahalli ya da yerel şartlara uyulmak, araŞtırma yapılarak

( hedefe yönelik ) konulu ya da dökümanter filmler yapılır,

ı) Yüzyüze temas etmek.
i j rixir.ıuriıeri ve danışma kurulları : Hem tanıma hem de tanıtma yöntemidir. KarŞı

karşıya kalınan bir sorun hakkında fikir üretmeleri için halktan kimseler veYa konusunda

uzman kişilerden oluşur.
ııalı< oesteginin sağlandığı, tarafsız kişilerin de aynı konuda olumlu ya da olumsuz

düşündüğünü göstermek, yaratılmak istenen imaja destek sağlamak için başvurulan bir

yontemoir. Dar çerçeveli bir yöntem olmakla birlikte kitle iletişim araçları ile kamu oyuna

yans*ıldığıtakdirde etkili bir tanıtma yöntemidir. ÖR : Ttirkiye' de tatilini geçirmiş turistler-

oen oıuşİn grubun T.V., de tartışması ya da AT üyeliği konusunda bilim adamlarının
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tartışmasıve olumlu görüş bildirmeleri gibi.
j ) Odak grubları : Konuşma platformlarına benzer. Olay-eylem yaratma yöntem-

idir, Belli bir konuyu kitle iletişim araçları önünde tart§ırlar ve konuyu hem tanıtır hem de
asıl mesaja destek sağlamış o|urlar.

k ) Örnek testi yöntemi : Tanıtma materyalinin kitle üretim ve dağıtımıyapılmadan
önce hedef kitleyi temsil ettiğine inanılan kişilere veya küçük gruplara mesajın iletilerek
tepkilerinin ölçülmesidir. Sonuca göre kitle üretim ve dağıtım yapılır. Amaç yanlış bir
anlamaya meydan vermemektedir.

SoNUc

-...-.Tanıtma, tanıma boyutu da olan bir süreçtir, Bir tutum ve davranış kazandırmaya
yöneliktir.

Tanıtma iki boyutta görülür, Bunlar : Mikro ve Makro tanıtmadır.
MlKRO TANITMA : Bireysel örgütsel düzeyde tutundurma öğelerinin hedef kitlel-

ere yöneltilmesidir. Yabancı ülkeler sözkonusu olunca konu :

-Pazarlama sorunudur,
-Güç sorunudur,
-Örgüt ve uzmanlık sorunudur,
- Finansman sorunudur.
Bir firma bireysel düzeyde, tutundurma çabaları içinde reklam ve halkla ilişkiler

faa|iyetleri i|e tanıtma çabası gösterir.
-PR faaliyeti ( publicity )

-Reklam
-LobiciIik
-Profesyonel tanıtma örgütleri hizmetlerinden yararlanılır
Türkiye bireysel-örgütseldüzeyde firmaları güçsüzdür. Özellikleturizm sektöründe

kitle iletiŞim araçları, reklam ve tanıtma için çok pahalıdır. ( Publicity ) tanıtma (duyurum)
bir yerde mümkündür. Fakat yurt dışında zordur.

lŞletmeler sektörel olarak örgütlenmeli, finansman yaratarak, uzmaniık bilgisi
sağlamalıdır. Yani güç kazanmalıdırlar. Özel turizm alanında otelciler birliği, seyahat
acentaları, tur,oPeratörleri, restoranlar birliği, diğerturistik eşya üreticive satıcıları (işletme
faaliYeti gösteren ve varlığıturizme bağımlıher firma ) örgütlenerek başta finans yaratıp
güç kazanmalıdır. Devlet ise bu örgütlü güce yardımcıolmalıdır.

MAKRO TAN|TMA : Devlet ve sektör işletmelerinin, devlet dışı örgütlenmeler ön
planda olarak yaptık|arı tanıtmadır.

Tanıtma, ülke hedef ve dış politikalarından bağımsız değildir. Uzun, orta ve kısa
vadeli hedeflere ulaşmak için yapılır.

Uzun vadeli tanıtma, sosyal-kültürel ağır|ıklı olarak pasif niteliklidir.Asıl etkili olunan
alan orta ve kısa vadeli hedeflerin konu o|duğu alandır. Tantma, kısa vadeli olay, menfaat
ve sorunlara yönelmelidir. Böylece dinamiklik niteliği ka2anır. Dinamiklik güç kİzanmakla
mümkün olur. GüÇ unsurları ise : Büyüklük, karlılık, üye sayısı ve örgütlülük ile uzmanlık
yeteneğidir.

Tanıtma Politikaları ; Siyasal, ekonomik, sosyal kültürelve turistik içeriklidir. Başta
bu içerikte politikalar oluşturulmalıdır.

Tanıtma, tanıma boyutu da olan bir süreç olarak;
-Diplomasi,
-Enformasyon,
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- Katmanlı politika gibi temel tanima yöntemlerini kullanır.
Enformatik yöntemler, kitle iletişim araçlarıyla uzun vadeli amaçlara dönük, sosyal-

kültürel ağırlıklı tantma yöntemlerini içerir.Uzun vadeli ve pasiftir.

orta ve kısa vadede dinamik tanıtmayı ise katmanlı politika yöntemleri sağlar. Bu

alandaki örgülenmeler profesyonel uzmanlardır. Dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu yöntemler için mikro düzeyde, sektörel bazda dış ilişkiler çerçevesinde özelve kamu

örgütlenmeleri kurularak güç yaratılmalıdır. Ayrıca profesyonel PR firmalarıhizmetlerin-
den de yararlanılır. Özel örgütlenmeler ön planda olarak, devlet arka planda kalınarak
daha dinamik tan[ma yapılabilir.

Tanıtma' da oyun kurallarına göre oynanmalıdır.

ı

,

r._

t

9q



I

üı-xEMizrunizuiııiıı TANıTıM soRuNLARı vE çözüM yoLLARı

Yrd. Doç. Dr. Nurettln İlılnr
Cum huriyet Ü niversitesi
Tokat Meslek yüksek okulu

" Güneş ve tenha bir yer mi arıyorsunuz? O halde Türkiye'yitercih ediniz. Türkiye'
de güneş var, eğlence var, emsalsiz güzellikteki manzaralarla süslenmiş sahillerde
sonsuz plajlar uzanryor. Doğuda ise emsalsiz tarihi kalıntılar mevcut. Bütün Avrupa, kar ve
buzlar altında inlerken, Türkiye' nin Akdeniz sahillerini sıcak kış güneşi ısıtıyor. Marmara
Bölgesi veya İç Anadolu' ya gelen turistler Bursa yakınındaki Uludağ veya Kayseri
yakınlarındaki Erciyes dağında kayak yaparken, Akdeniz sahillerindekituristler ağaçlardan
muz, mandalina, portakaltoplamaktadırlar. Türk Riviyerası, Batıda Fethiye'den Doğuda
lskenderun'a kadar devam eder. Hemen hemen bin mil kadar ılık güneş altında, masmavi
denizin yanısıra uzanan plajlar Kuzeyinde Toros dağları veya alçak tepeler, bazan kumlu
plajlarla içiçe girmişlerdir. Türk Riviyerasının tabii güzellikleri, aynı zamanda binlerce
senelik tarihi ve arkeolojik harabelerin kalıntıları ile rekabet halindedir. Çünkü buraları
tarihte pek çok dinlerin ve medeniyetlerin kurulup ortadan kalktığı, çeşitli büyük harplerin,
aşkların cereyan ettiğiyerlerdir. Burada dünyanın parası karşılığında kalınan oteller, |üks
kumarhane|er ve gece kulüpleri yoktur. Burada güneşin ve insanların sıcak alakası, iyi,
rahat ve ucuz oteller, ihtişamlımanzaralal, tarihigüzellikler ve sükunet sizibeklemektedir."
(1*)

Bu tanıtım yazısını 1986 yılında ilk okuduğumda Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek
Öğretmen Okulu 1. sınıf öğrencisi idim. Doğrusu yazıdan çok etkilenmiş ve bahsedilen
yerleri görmediğim için de merak etmeye başlamıştım. Bir yıl sonra okulun Gezi Kolu
başkanı olarak ilk tertiplediğim gezi 4 günlük Akdeniz gezisi olmuştu. Gördüğüm güzel-
likler karşısında mutlu olmuş ve merakımı da gidermiştim,

Bugün dıştanıtım ve turizm, ülkemiz için diğerülketerden dahafazlasiyasal, sosyal,
ekonomik ve kültürel bakımdan büyük öneme haizdir. Özellikle turizmde son 9 yılın
rakamlarına bakıldığında ( 19S0-1989 yılları arasında ) Dünya Turizm Örgütünün en son
yayınına gÖre turizm girdisinde0/o62D'lik bir artışla ülkemiz ilk sırayıalmıştır. Bu hiçbir rakip
ülkeye nasip olmayan bir gelişmedir. Turizmimizdeki bu hızlıgelişme elbettekiyanısıra
birÇok sorunu beraberinde getirmiştir, İşte bu sorunlardan biri ve en önemlisiİanıtma
sorunudur.Her nekadar yukarıdaki girdi rakamıyüksek görünüyorsa da ,t 989 yılında, turist
sayısının artan yatak saysındaki oranıyla aynı paralelde artmadığı, bunun da en önemli
nedeninin başta tanilım ve pazarlama olmak üzere alt yapı ve çevre hizmetlerindeki
olumsuz izlenim olduğu anlaşılmıştır.

Turizm Bakanı Sayın İlhan Aküzüm'de son yaptığı konuşmaların birinde özetle :

" Ülkemiz, doğalve kültürel potansiyeli ile bugün varılan hedeften daha ilerisıne |ayıktır.
Yeni hedefimiz, u|uslararasıpazarda Türkiye'yi layık olduğu en iyi noktaya kısa zamanda
ulaŞtırmaktır. Ülkemiz 8300 kilometrelik temiz kıyılarıylİ şu İnoa dünyanın en temiz
denizlerine sahiptir. Yine 2500 tarihi-kültürelve doğalvarlığa sahiptir. Coğrafi yapısıve
doğa zenginliği ile, kış sporlarından kuş gözetlemeye, golften termalturiztne kadar her
tür|ü turizme yı| boyunca elverişlidir. Bu imkanlarımızı elbette yabancı turizmcilerde
görmeye başlamıştır. Ancak, turizm sektörü olarak bizim de örıcelikle dikkat etmemiz
gereken hususlar bulunmaktadır, Bunların başında da üç önemli konu gelmektedir. Doğal
ve kültürel çevremizi korumak, yurtdışında ülkemizi layık olduğu şekilde tanıtmak ve

( 1* ) Ayten Torun, Daktilografide Sür'at Artırımı, Öz Akın Matbaası Ankara, S. 20
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sektörün ihtiyacıolan eğitilmiş personelaçığını hızla kapatmaklır. İşte bu temel amaÇlarla,

199o yılı bütçemizde tantmaya ayrılan pay, bir önceki yıla oranla 5 katı düzeyinde

ytiı<seıİiımiştir, Bununla da yetinilmiyerek, daha çok turist getirilmesi için seyahat acentalarına

1sso y*, başında yayınlanan kararname ile pazarlama teşvikleri getirilmiŞtir (1 * 
)

demektedir. Bu açıklamadan da yıllarca ihmal edilen tanıtım konusuna öncekiyıllara göre

daha fazla önem verme zorun|uğu olduğu anlaşılmaktadır. Elbette sevindirici bir durum-

dur. Ancak, neden bu tanıtım konusu yıl|ardır ihmal edilmiş, ya da gerekli çalışmalar yeterli

oranda yapılmamıştır, Hatta şu son yıllarda tüm çabalara rağmen bilimsel kurallar ve bir

sistem içinoe etı<in nir çözümgetirilememiştir. Bu düşünce seyahat acentasltemsilcisin_

den, Turizm Bakanına, yerli turistten yabancı turiste, yabancı bilim adamı politikacı ve

gazeteci-yazarından bizim bilim adamlarımıza, yazar-çizerimize kadar tanıtımımızın

yeterli olmadığı konusunda bir ortak kanaat, ortaya çıkmıştır, Bu kesindir, Bugüne kadar

tantım konusunda neler yapılmıştır, ya da yapılmamıştır. Doğrular ve yanlışlar nelerdir ?

Sorunların çözümü için önerilerimiz nelerdir, izninizle onlarıvermeYe ÇalıŞaYım. Bir defa

tanıtımı, tantma ve tanıma olayı olarak ele aldığımızda turistik tanıtımıdıŞ tanıtımdan aYrı

düşünmek yanlış olur. Bu açıdan dış turizmimizi geniş kapsamlı bir tanima Politikasından
ayrı değerlendirmemiz gerekmektedir.

öncelikle en büyük eksikliğimizi, geçmişe baktığımızda Turizm olayına geç

girişimizde aramamız gerekmektedir. Daha Turizm Bakanlığımızı 1963'de kurmuşuz,

ÖyİaHomşumuzyunanistan DışTanıtım ve Lobicilik konusundaişe bizden Çok dahaönce

başlamış, çol< yol almış. Diğer turizm ülkeleri de turizm pazarna bizden önce girmişler,

augün lçin nell<i tanıtım sorunlarını bize göre çoktan halletmişler ama erken başlamanın

g"tİroıgl brz sorunlardan da bizim alacağımız dersler oldu, Çevre düzenlemeleri, doğanın

tahribi, betonlaşmaya doğru gidişin kötü sonuçlarıbize ışık tuttu. Tantlm konusunda biz

bir defa ülke olarak bilimselliğiVe sistematik tanıtımı baştan beri benimsememiŞiz. Her Şey

oluruna bırakılmış. Belli bir tanfım politikası ortaya konulmamış, Tantım faaliyetinde

bulunan özel ve kamu kuruluşları arasında belir|i bir hedef tespit edilmediğinden bir

işbirliğide olmamlş, tantlm stratejilerinin belirlenmemesisonucu da baŞarısızlık doğmuŞ-

İÜİ, oİsa ornrn yerine ortak bir tarİıtma polilikasıtespit edilmeli, Bu poliükayıgerçekleŞtirecek

araçlİr ortaya konmalı, bu araçları sağlayacak finansal kaynak|ar bir araya getirilerek bir

tanıİım fonu oluşturulmalıdır. Bunun için de acilen bir koordinasyona ihtiyaç vardır, Bu

konular elbette bir çok bilim adamı_ uzman tarafından zaman zaman yazılmış, anlatılmış

ama maalesef gereken ilgiyi o dönemler hemen görmemiş, ancak bugün o zaman

yazılanlara yen| yeni kulakverir olmuşuz. Bir örnek vermek gerekirse ; Sayın hocamız

Frof. Hasan Olalı, nın ve diğer bilim adamıve uzmanların çalışmalarlnı içeren " DıŞ Tanıtım

Turizm Araştırma " kitabında yukarıda bahsettiğimiz tüm konular enine boyuna ele allnıp

Avrupa ve Amerika' daki örnekleriyle verilmiş, ancak o zaman hemen gerekli fayda

sağlanamamış. Bunu da bir Bakanın açıklamalarından, kitabın yayınından 3 yıl sonra

yrğt,6, bir özeİeştiriden anlıyoruz. Türsab' ın Mayıs 1986 tarihli dergisindeki Yazryl aYnen

oı,rv6rr, : 
,,z-8 Nisan 1986 tarihleriarasında " DışTanıtma " toplantısıAnkara'daYaPıldı.

oevıet Bakanı Mesut yılmaz " Türkiye'nin bir dş tanıtma stratejisinin bulunmadığını tesPit

ettik. 20-30 seneden beri dış tanıtım konusunun önemi Türkiye' de iyice anlaŞllmıŞtr.
yakın zamana kadar bu alanda iazlacabirşey yaptığımızı söyleyemeyiz. Haziran aYında

bir kanun çıkarüık. Tanıtma Fonu TeşkiIi Hakkındaki kanun. Bu kanunlaTürkiye'dÖ ilk defa

bir fon kurulmuştur. " diye açıklama devam ediyor. Bu örnek bile tanıtım konusuna Şu son

yılllarda yeni önem verdiğimizi kanıtlamıyor mu? Oysa tantma faaliyetleri, sonuÇları hızla

alınacak bir işlev değildir_Olumlu sonuçlar, gereğinde yıllarca sürecek devamlıve etkin bir

( 1* ) Turizm Dünyası, Eyliil 1990, S.9
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tantma faaliyetine bağh olabilir. Ama her şeye rağmen yeni bir koordinasyona gidilerek
tantım yapan kuruluşlar bir araya getirilir. Bir tanıtım politikasıtespit edilir. Araçlar tespit
edilir. Finansal kaynaklar birleştirilir. Her kuruluşun yapacağıgörev, iş bölümüyle paylaştırılır,
Böylece hem sistemli, hem de tek elden finans kaynaklarıçarçur olmayan, stratejisi belli
birtantımkampanyasıbaşlatılmışolur. Tabiibuaradabenimbukonudabirdileğimdevar.
Tespit edilecek Tanıtım Politikası çalışmalarına çeşit|i tanıtım kuruluşlarının üst düzey
yönetici|eriyanı sıra Milli Eğitim Bakanımızın yaptğıgibi, Turizm Bakanımızda tüm eski
Turizm bakanlarınıda bu görüşmelere mutlaka davet etmeli, katılımlarını sağiamalıdır. Bu
gerçekten önemli ana tanıtım sorunundan sonra diğer sorunlara ve çözümierine göz
atmaya devam edelim : Politikası belirlenen tanıtımın p|anlanmasıda üç aşamalıolabilir;
kısa, uzun ve orta vadede tantım planlaması. Bu da yine yukarıda bahsedilen kuruluşların
ortak kararları sonucu belirlenmelive yürülüğe zaman kaybetmeden konulmalıdır. Bunı.ın
içinde, tanıtm yapacağımız ülkelerdeki geçerli metot ve tekniklerden fayda|anılmalıdır.Gerçekte
bir ülkenin gerek mal, gerekse turizm hizmeti ihracından başarı kazanması, büyük ölçüde
o ülkenin dş ülkelerde çeşiüi yönleriyle tannmasma bağlıdır. Fizik ürünlerin dış pazarlamasında,
ürünlerin dış ülkelerdeki tüketicilerin ayağına götürülmesi söz konusu olduğu halde,
turizmde tüketicilerin turistik ürünün üretildiğiyere getirilmesigibidaha güç çabanın olması
bu sahada tanıtım ve pazarlamaiaa|iyetlerine ne derece önem verilmesi gerektiğini ortaya
koymaktadır. ( 1* )

Yıllardır, tanıtıma ayırdığımız pay oldukça düşüktü. ,t 989 yılında, 4 milyar 68 rnilyon
TL. 1989'da,6 milyar600 mi|yon TL.'ya çıktı. 1990'da ise bu miktar beş katı yükseltilmiştir.
Tanıtım masraflı bir çalışmadır. Tanıtıma önem veren Avrupa ve ABD' de bütçe|erinden
tanıtıma ayrılan pay % 0.3-0.5' i bulmaktadır. Bazı ülkelerde ise bu pay turizm gelirlerinin
o/o2' ne ulaşan rakamlara varmaktadır. Oysa bizde ise yıllardır bu oranın çok gerisinde
kalınmıştır. 1990 yılında 1989'a göre tanıtım payının 5 kat artırılmasınispeten geçmiş yıllara
göre iyiye gidişi müjdelemektedir. Ama yeterlideğildir, Rakamın daha da artması gerek-
lidir, Hele körfez krizinin güncelliğini koruduğu zamanda tanilımımız her zamankinden
daha fazla harcama ve etkili kampanyalar yapmamızı gerektirmektedir.

Geçtiğimiz yılTanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğü'nce ülkemiziçeşitli dillerde
tanıtacak tanıtıcı ( broşür ) yayın tirajı 5 milyondan bu yıl 15 milyona çıkarılmıştır. E|bette
geÇen yıllara göre iyi bir artıştır. Ancak daha da çok o|malı bu sayı. Ayrıca bastırılan
broşürlerde eksik ve yanlış bilgilerin olması yabancı turistlerin ve seyahat acentalarının
tepkisiniçekiyor, Turizm merkezlerindekidanışma bürolarındakieskibasımlarıkaldırılmalı,
yenilere de değişen telefon numara|arı mutlaka yazılmalıdır,İyi ve etkili bir tanıtım dağıtım
kanallarında bol ve sürekli tanıtma dökümanlarınm olmasını, dağıtım imkanlarının sağlannıasını
gerekli kılmaktadır. Bir futbol maçı 90 dakikada sona erer, fakat tanıtım hiç bir zaman
bitmez. Devamlılığı gerektirir. Rek|am ve ilan konusunda da geçmiş yıllarda yeterli
harcama yapıldığı söylenemez. Bu konuda en son Tanıtma ve pazarlama Genel
Müdürlüğü' nün 1989 Faaliyetleri Raporunda 12 milyar 284 mi|yon TL. olan Genel
Müdürlük bütçesinden 1. 6 aylık süre için 377 milyon TL. 17 yurt dışı bürolarında reklam
ücreti olarak ödenmiştir. Turizmi Geliştirme Fonundan 1989 yılı için ödenen reklam
ödeneği ise 659 milyon 395 bin 693 TL. dır. Reklam faaliyet|erinin parasal dağılımı ise
şöyle: Kitle İletişim Araçları ( 41 gazele,8 dergi ) : 218 milyon 291 bin 600 TL. Afiş
Kampanyası : 615 bin 518 TL. Film Dia ve Video Gösterileri : 29 milyon 4o7 bin 44oTL,
Panolarda reklam : 68 milyon 832 bin 516 TL. Seyahat Acentaları ile reklam : 6 milyon 589
bin 939 TL. Toplam :323 milyon 737 bin TL. dir. Bütçenin yetersiz olduğu durumlarda
Turizmi Geliştirme Fonundan çeşitli taniım faaliyetleri için 2 milyar lira sağlanmış, bunun

( 1- ) Y. Doç. Dr. İrfan Şüer, 'Turizmde Verimlilik " Ticaret ve Turizm Dergisi, Şubat 1990, Sayı .2

101

i

a



1 milyarı 17 yurt dışı büromuz için transfer edilmiş, diğer 1 milyarı da 5 önemli uluslararası

fuar İçin narcanmığtır. (lTB B;rlin, SMTV Paris, BİT Milano, TOUR 90 Göteborg, World

ıraveı Market, Londra fuarları ) Ağırlama faaliyet|eri olarak 1 989 yılında 4O5 kiŞilik TV ekibi,

gazeteci, yazar, seyahat acentasl ve tur operatörü yetkilileri ağırlanmış, 2332 yabancı

İonuk onuruna yemek ve kokteyl verilmiştir. Seyahat Geliştirme Faaiiyetleri sonucu ise

950 Tur Operat5rü Türkiye'yi programına almıştır. Yukarıda da bahsedildiği gibi 5 milyon

civarında tanıtıcı yayın 
-basılmış 

ve dağıtılmıştır. 4O0O adet video-kaset üretilmiş ve

dağıtılmış, yurt dışı bürolarınca 30 adet sergi, 181 Türk gün ve gecesi, 147 adel konferans

ve seminei faaliyetleeri gerçekleştirilmiştir. Dış basında Türkiye hakkında olumlu imaj

yaratılması için iilkemizoe i6ırıanan gazeleci-yazar, grubunun yayınlanan olumlu "

lrr},1ye " yazılarının toplam Oeğeri 23 mi|yar 367 milyon 647 bin lira, yayın adedi 2688,

sayta aaeoi ise 1432 dii. Bürolarımızın görev bölgelerindeki gazeteci-yazarlarının ülkem-

izin tarihive turistik değerleriyle ilgili yazılarının toplam değeri 651 milyon 901 bin Tl,dir,

Ayrıca Türkiye ilgili 58 adet kitap yayınlamıştır. yabancı Radyo ve Tevlevizyonların

ül,'kemizle ilgili yaptıkları yayın süresi ise 2741 dakika olup reklam değeri 120 milyon 386

bin 548 TL. dir.
En güzel reklam araclnln ülkemize getirebileceğimiz turistlerin buradan memnun

otarak ayr,lm"s, olduğunu asla unutmamalıyız. Turizmde gelişmişliğin bir göstergeside "

Tekrar Ğeıme ,, yüzdesinin yüksek olmasıdır. İngiltere'de bunun o/o 60 seviYelerinde

olmasına karşılık Türkiye,de 7o 10' un altındadır. Kısavadeli düşüncelerden arınarak " fırsat

bu fırsattır,, clüşüncesini terkederek turistlerin ülkemize tekrar gelmelerini sağlayacak bir

anlayış hakim iılınmalıdır. Bunun için de temelöge güvenilirliğin yaratılmasıdır. Tanıtmada

oeıırlı Lır imajın verilmesi, öncelikle güven ortamının sağlanması atılan ilk adımlardan

olmalıdır. Malların pazarlamasında olduğu gibi hizmetlerin pazarlamasında da tüketici

İİrİİİt ı farklı|ıklar drar. İanıtma faaliyetlÖri je farklılık ima|ı üzerine yapılmalıdır. Hizmetler

Türk örf ve adetleri çerçevesinde, en iyi şekilde, Türkiye'ye has misafirperverlik anlayıŞı

içinde sunulmalıdır. Turist ülkemize Türk yap6ını, hizmetini, yaşantısını görmeye ve

hissetmeye gelir, Esas gaye kendi benliğimizi kaybetmeden, rahat ve huzur ortamıiÇinde

turiste fa*lı bir dünyayı, çevreyive hizmeti sunmak olmalıdır, Bu,amaçla Türk turizmine

has imaj yaratılmaİı, İ"rı,ı,l,ı,l", ortaya konmalıdır. ( 1* ) Ya da İtalyanlarda olduğu gibi

benzer karakterler değerlendirilmeli. Türkiye, nin Roma Büyükelçiliği Turizm Müşaviri

Güman Kızıltan " italya,daki Türkiye imajı fevkalade, çünkü her iki ülke de benzer

karakterleri taşryorlar. İliç nl, sorun yok, tarihsel hatıralardan dolayıgene|de sempati ile

n"l,,volur. İtulvun turizın acenteleri Türkiyeden huzurlu bir seyahat, aldatılmama, çok
kaliteli turlar, oteller ve bilhassa yatlar. Paraya önem vermedikleri iÇinde fevkalade kaliteli

yemek, içki ve eğlence arıyorlar. " diyor. ( 2" )

yapılan araştırmalar Türkiye'ye turisti getiren tantım kanallarının baŞında seYahat

acentalarının geldiğini, onu reklamın, turizm ofislerinin, ticari birliklerin, konsoloslukların

takip ettiğinigöstermekıedir. Turizm BakanıSayın ilhan Aküzüm'ün birçok açıklamalarında,
.ısso yııı başında, ülkeye daha çok turist getirmeleri için bir kararname ile seyahat

acentalarına tanıtma ve pazarlama teşviki getirilmiştir. Buna göre ülkemize turist getiren

seyahat acentelerinin de tüm hizmetleri, yatırımlara uygulanan teşvik kapsamına alınacak,

turizm sektöründe yeni bir model oluşumu hızlanacaktır. Bu sayede dÜnya turizm pazarından

aldığımız pay artacak, küçük finanslı acentelerde bu arada 1 milyar sermayeli tur oPer-

atörleri konumuna ulaşacaklardır. " Seyahat acentaları yapılan toplantılarla buna hazır

olmadıklarınIgöstermişlerdir. Teşvik tüm acentalarca ilgive destek görmemiştir.

( 1* ) y. Doç. Dr. irtan Süer, Turizmde Verimlilik, Ticaret ve Turizm Dergisi, şuhat 1990

İ z"j rurizm oi,inyası Dergisi, " İtaüyan TuristleriCezbetmenin Yolu Kaliteden Geçiyor, Mart 1990, SaYı :2, S.37
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_ Yapacağımız tanıtımı ülkelerin yapılarına göre uygun statejilerde gerçekleştirmeliyiz,
orneğin;Avrupa ü|kelerine göre hazırlanmış bir reklam Ve tanıtlm programıAfrikave islam
ülkelerinde.yeterli ilgiyi uyandırmayacağı gibi ülkedeki mevcut yasa ve geleneklere de ters
düşebilir. Öte yandan Japonlar daha sakin ve romantik tanıtım filmlerinden etkilenirken,
Amerika'da hareketli kampanyalar tercih edi|melidir. Kullanılan motifler, renkler, araçlar
da ülkelere göre değişiklik göstermelidir.

Ulkemizin tanıtımı yapı|ırken ü|keierin ilgi alanlan profesyonel örgütlerce araştırılarak
belirlenineli, alınan sonuçlara göre tanrt|m yapılmalıdır, İlgi alan|arının say§mı da artırabiliriz,
Örneğin: Mavi Yolculuk, Güney'de bir sembol olmuş artık. Bir ima;dır deniz yolculuğu için.
KuzeY'de neden yeni bir imaj " Yeşil Yolculuk " la yaratılmış olmasın? İşte size yeşııin ner
tonunu sindirecek yepyenibir turizm kaynağı. Sinop'tan başlayıp Sarp'ta Kaçkar dağlarını
da iÇine alan bir tur bugün artık düşünceniö ötesinde gerçekleştirilmelidir.yine tüm
AvruPa'lı sedef hastaları için olağanüstü bir " Balıklı Göl " e sahibiz ama krymetinin farkında
değiliz. Ya da İtalyanlar dünyaya taniım reklamını yaptıktan sonra bile v"nl v"nl o1.rİİ
olmaya başlamışız.

llgi olmayan alanda, mekanda yapılan faaliyetten verim almak güçleşir. Seul
OlimPiYat oYunlarında bütün dünyanın gözü ve kulağısporda iken Naim §ııleymanogıu,
nun ŞamPiYon olmasımilyonlarca dolar karşılığındayapılacak bii reklam kampanyasından
daha etkili olmuştur ülkemizin adınıduyurmakta. Muhteşem Süleyman Sergisi iİk s;rgilendiği
Amerika sergisinden buyana ülkemizin adınıve Osmanlı Devletini hem Avrupa,oahem de
Amerika'da etkin bir tanıtım göreviniyerine getirmiştir. Elbette bu sergi gibi faaliyetleriıı
sayısını artırmamız ve devamlılığını sağlamamız gerekmektedir.

Tanıtımın daha etkili ve inandırıcı olmasını sağlamada yabancı gazeteci-yazar ve
temsilcilerden yararlanmak devamlı kullanılan yollardan biri olmalıdır. İster ülkemizdeki'temsilcileri, isterse yabancıülkelerden bizzat davet edilerek, ülkemiz hakkında olumlu imaj
Yaratacak, onu tiarihi turistik ve doğal zenginlikleri ile tanıtacak gazeleci-yazar ve yayıncılar,
televizYon ve radyo yapımcıları olsun, mutlaka yararlanılmalıdır, Ayrıca Avrupa ve Ameri-
ka'da Türk dostu olan bu grup'tan insanlara, köşe yazarlığı sağlanmalı, yada oralarda
YaYınlanan bir gazete veya derginin sahibi olma yolları bulunmalıdır. Ç ünkü bu yolla onların
Yazı haber ve mesajlarlnda bizim yapacağım ızdan daha çok inanacak ve güven duyacaktır
insanları.Bu konuda bazıortak çalışmalarımızda olabilir; Örneğin ortak film çalığmaları,
Program YaPmaları, bu çalışmaların bir bölümü dışarda yapılırken bir bölümün de
ülkemizin çeşitli mekanlarında yapılmaları sağ|anmalı.

TürkiYe' nin liberalist dünyaya demokrasi, üçüncü dünyaya bağımsızlık, islam
dünyasına dindaşlık mesajlarına eskiden olduğu gibi bugünde Atatürk, ün ,, Yurüa Sulh
Cihanda Sulh " ilkesinede bağlıkalarak yak|aşımlarınısürdürmesi bu alandaki istikrarının
göstergesi olacaktır. Lobicilikte son yıllardakiTürk dostlarısayesinde yıllardır haklı olduğumuz
davalarda artık haksızlığa uğramıyor, burukluk çekmiyoruz. Amerikalı Senatör Brdth
örneğinde olduğu gibiTürklerinde meselelerini Rum-Ermeni lobicilerine karşı savunan
Amerikan senatosunun yanlış yönlendirilmesini önleyen lobici dostları var. Ancak bu
dost|arın sayısıe|bette yeterlideğil. Bunu artırmak için de çalışmalar ve yaklaşımlar devam
etmelidir. Bunu yapabilmek için de öncelikle o ülkelerdeki enformasyon, halkla ilişkiler ve
lobi hizmeti veren kuruluşlardan faydalanılmalıdır. Hatta son yıllarda Almanya örneğinde
olduğu gibi Özel radyo ve televizyon istasyanlarıkurulmalı, yayınlar programa sokulmalıdır.
Bu alandaki tanütım konularında yabancı ülkelerdeki Türk öğrenci etkinliklerinden de
Yararlanılmalıdır. Türkoloji enstitüleri yönlendirilmeli, Türkiye'ye ilişkin araştırmalar teşvik
edilmelidir. Devlet kanalıyla yapılan kültürelanlaşmalarla büyük şehirlerde Türk kütüpha-
neleri kurdurulmalı, çevreye açılmalıdır,
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yine yabancı ülkelerdeki milyonlarca Türk işçi ve ailelerinden tan[lm konusunda

katılımları sağlanmalı. Türk kültürünü ve turizmimizi anlatan yayınlar, ülkemizi tanıtıcı

broşürler gönderilmeli, tanflm için örgütlenme tamamlan*{ y9 bilinçli bir kampanya

bulundukları ülketercle başlatılmalıdır- Yarışmalar yaparak Türkiye' yi en iyi anlatan

yabancıları ülkeınize daveİedip ağırlamalı, ya da her işçi Türkiye'ye tatile gelişlerinde

yakın çewelertndeki bir turisti yanındİ geürerek belli bir süre Türkiye'de Türk misafirperverlğini

göstermelidir,
uluslararası bazı sportif faaliyetlerin ülkemizde düzenlemelerini sağlamakta bir

başka tanıtım yoludur, ılatta ou mevsimlere ve ylllara uygun olarak da düşünülebilir,

0ııemizoeı<i kayak merkezlerinde Avrupa veya Dünya şampiyonalarının düzenlenmesi,

ya da 2000 yııınoa olimpiyatların istanbul,da yapıImasına talip olmak gibi.

yabancıların ülkemize gelme nedenlerinin başında merak, arkeolojik değerler ve

diğer nedenler gelmektedir. yemeklerimizden müziğimize, kıyafetimizden folklora, ma_

naİli OayramlarJan, dini ve milli bayramlara, geleneklere göreneklerimize kadar birçok

orijinaliieye sahibiz, Ayrıca doğal harikalar temiz deniz ve doğaya sahip olmam ız turistlerin

şrıeratını cezbeden tarihi arkeoloiik değerlerimiz, ayn ayrı ilgi alanlarımızdandır,

Bahsettiğimiz alanların herbiri yabancı turistler için birer tantlm kaynağıdır, Bu

kayn4kları çoı< iyi değerlendirmeli, korumalıve tanıtmalıyız, Bunu yaparken de tüm ülke

çapınoa geneı oir kamuoyu oluşturulnıalı, millet-devlet elele örneğini gerçekleştirmeliyiz,
" SunOa 

-gazetecisinden y ur^rrn^, sinemacısından televizyon yapımc§ına, sokaktaki

vatandaşian evdeki Fatmi kadına, öğrenciden öğretmene işçiden çiftçiye, bilim adamına

kadar tam bir seferberlik ilan etmeıi, bilinçlendirilmelitüm ülke insanları. Bu iş için de sözlü

ve yazılı iletişlm araçlarına büyük görev düşüyor elbette. Gazeteci her gün ülkemizitantrcı

oir'xoİ" nu.,4amalı. Hatta ounu yİnancıbir dil|e de yayınlamalı. Turizm i|aveleriverilmeli,

Radyo ve televizyondan sık sık yapılacak yayınlarla halk bilgilendirilmeli, Tanınmış kişiler,

siyaset adamları ve shnatçılar sık sık bu konularda mesajlar Vermeli, Hatta turizm

m'evsimlerinde turistler için belirli saatlerde hergün radyo ve televizyon yayınlarıyapılmalı.

Gerekirse Avrupa ve Amerika'ya bu yayınlar ulaştırılmalıdır. Bu yoğun tanıtma faaliyetini

halka kabul ettirmenin bir başka yolu da iç turizme önem vermek, onu ihınal etmemektir,

Sağlıklı bir dış turizm için önce iç turlzm cahlanmalı düşüncesini de gözardıetmeme|iyiz,

Dıİtanıtım'dİ ticaret heyetlerimİzden ve iş adamlarımızdan da yararlanmak zorundayız,

Onlara ülkeyiönce tanıtığ sonra gittikleri yeİlerde ülkemizitanıtmalarını sağlayacak tanıtıcı

yayınlar ve kaynaklar vİrmeliyii, Örneğin ; " Ünlü işadamı şevket SabancıTürkiye,yi
'ıİiİİ"İ",o" ranıtacax ,,ya da ibrahim Tatlıses' in bantıArap ülkelerinde ekmek-PeYnir gibi

saİılıyorsa, gerekirse İbrahim Tatlıses' i oralara tanüma elçisi gibi göndermeliyiz,Yine

tanınm,ş deİıet adamlarımızıda dış ülkelere tantım için gönderebiliriz. SaYın AYdın Valisi

Recep iazıcıoğlu, nu Türkiye roı<İtvaıiıi5i dönemindekidinamik ve iş bitiriciliği, koyduğu

,u g"İiroi5iy"nİİikl"rı" tunıjı.o yıllardaTokat İli necep Yazıcıoğlu ismiyle adeta özdeŞleŞti,

Ma-halli yönetimdeki yeni düşünceleriyle de dikkatleri çeken Sayın Recep _Yazıcıoğlu
Amerikai ya da davet edildi. V; Yazrcıoğlu, Türkiye'yi ve Tokal' ıorada tanıttıdöndü. Hala

Tokat' lıların gönlünde Tokat valisidir o.

Körfezkriziyleilgiliolarakdakarşıtanıtımdan,bahsedeyimbirazda.
Karşıtanıtım ; rakiplerimiz tarafından aleynimize başlatılan tantmanın etkinliğini azaltmak

,e düny. kamuoyunun gerçeklerianlayarak objektif yargrya varmasına yardımcı Ölmak '

amacıyla yapılan tanıtma faaİıyetleridir. Bunun için; rakip|erin kullandığıstratejileri, iŞledikleri

temayıteİpİt etmeı, karşı propagandadanın gerçeklerle olan çelişkileriniolaYlarla ortaYa

koymaktır.'( 1* ) Örnek : Yunanistan' ın Körfez krizini bahane ederek " Tatilinizi harbin iÇinde

( 1* ) Prof. Dr. Hasan olalı v.d. Dş Tanrtm ve Turizm, iş Bankası Kültijr Yayınları, Ankara 1g8g, s. oo..sı
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9eÇirmeYin " sloganıY|aTürkiye aleyhine bastırdığı afişlere karşı, Turizm Bakanlığı.Türkiye
SavaŞın iÇinde değil " gibi broşür|erin hazırlandığı Bİkan tarafından bizzat açıklandı.

Son olarak Şu anda tüm ortadoğu Avrupa ve diğer ülkeler gibi körfez krijinden bizde
elbette turizimde Çok büyük bir kayba uğradık. Ama bu boşa bekİememizi gerektirmemeli.
Aksine, eskiTurizm Bakanı, Turizm Yatırımcılar Derneği İaşkanıSayın Barlas Küntay,ın
deyimiyle " Türkiye' nin tantılmasl için kampanya açmanln tam zamanıdır. ÇünküdünYanın her tarafında körfezkrizi nedeniyle Ttlr-kiye konuşulmaktadır. yapılacİx şeytanıtım yapılacak ülke|erin profesyonel tanıtma bürolarınca ülkemizin tanıtılmasının hemen
başlatılmasıdır. "

Körtez krizi baŞlamasından belli bir süre sonra savaş endişesiyle tur iptallerine
sebeP olmaYa baŞlamıŞtır.26 Ey|ül 199Otarihiitibariyle TÜRsRs,a geıen, 103 acentaya ait
tur iPtallerindeki kiŞisayısı 'l5 ülkeden 123.569 kişidir. Bu iptaııerin ğtığıgelir ı<ayoı lse eee
milYon 873 bin doları bulmaktadır. TÜRSAB krizin etkisini azaltmak amacıyla çeşitliAvruPa TV' lerinde gösterilmek üzere Türkiye'de bulunan değişik uluslardan turistler|e
YaPılmıŞ röPortaj|ardan oluşan 3 dakikalık bir tanıtım filmi hazırÜttı. ingilizce, Almanca veFranszca hazırlanan film, Belçika, Almanya, Fransa, italya ve Hollanda,ya gönderildi.
Film ayrıca TRT aracılığıyla da yabancı TV istasyonlarına u|aştırıldı. ( 1* )Türsab BaŞkanı Sayın Bahattin Yücel ise krizle ilgili o|arak : 

,,Türkiye,nin düşüşten
en az etki|enmesi iÇin yapacak|arı basiı. En çok turist ğönderen ilk ,l0 ülkede yoğrn nı,tanıtlm kamPanYası düzenlenebilir. Reklamdan çok o İlı<eıerin kamuoylarınıe*iıemeye
Yönelik bu kamPanyalarda halkla ilişkiler şirketlerİnden yararlanmak doğru 

"ırİ. 
o16"ğİ,

Almanya kamuoyu için şu anda en güncel konu birleşme ise, birleşmeye önayak olan
9neml!bir kiŞiYi örneğin Sayın Genscher'i birtoplant,d, İonrşmacıolaİak konuk edersiniz.
Böylelikle hem doğru tantım yaparsınız hem de soyut reklam kampanyaıarı için boşuna
Para harcamamıŞ olursunuz. (2*) Elbette bunlar yapılmalıdır. Ancak oııeğımiz Lı, 

"urlş,nÇıkmaması, ülkemizin de turizmde kaldığıyerden yükselişine devam etmesive insanlarımızın
daha mut|u bir yaşama kavuşmalıdır.

İ

( 1*,2r ) Gazete ve Dergi Haberleri
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TANİTİM VE PAZARLAMA

Nurettin USTAOĞLU
Otel Atadan, Selçuk

. İşletme Müdürü

Turizn.ı cjünyasında başarı tablolarında isimleri devamlı olarak yukarı sıralarda Yer

alan ülkelerin kısa geçmişlerine bakıldığında görü|en temeldeki müşterek nokta : Turizm,

in gelişmesi için yapılmış uzun vadeli planların bulunmasıdır- 'iımi 
ve'tecrıi6e veİilerine göre hazırlanmış, uygulanmakta olan bu Planlar Ulkeler'

in mevcut Turizm potansiyelleıini kademeli olarak ve alternatif imkanlarla degerlendirilmelerini

sağlamakta, dengeli bir tempo içerisinde onları adeta mükemmele götürmektedir,

Bu planların temel maddeleri : Alt yapı,tem izlik, pazar ataştırması, doğal görünüm ün

korunmasİ, çevre kirliliğini önleyici sert kurallar, cezalardaki acımasız rakamlar ve Turist

şikayetlerini önleyici tedbirlerdir.
Ülı<emizoe çeşitli ihracat dallarında olduğu gibi Turizm'de de birÇok fakat kısa

vadeli kendi yaratıcı zeka modetleri ve mantığıiçerisinde yapılan uygulamaların mem-

lekete çok zarar verdiği, hatta pazar kaybına neden olduğu kaçınılmaz bir gerçektir,

Türkekonomisi p|ansızveprogramsızbirTurizm gelişmesinin sıkıntılarınıduymaya

başlamıştır. Bunun en çurp,", Örneği : Şu an içinde bulunduğumuz talep ve kapasite

,yrm"rİır6rnun yarattığısorunlardır. Ör : 1990 yılıitibariyle işletme belgeliyatak kaPasitemiz

ı7a.ooo._, yatırım belgeli ise 312.0OO.-'e ulaşmıştır. Buna karşılık Turist girdimiz ise't989

yılı itibariyle bir öncekiyıla göre o/o8, lik bir artışla 4,5 milyon civarında gerçekleşmiştir,
yani büyük umuİlar bağladığımız Turizm sektöründe belgesiz tesislerimizi dikkate

almamak kaydı iIe, şu an hizmet veren belge|i tesislerimizle turist girdisiarasında bir orantı

yapacak olursak, teİislerimiz bir yıl boyunca ful kapasite olarak sadece 26 gün çalışabilecek

iiroıy" sahibiz. oysa büyük bir artışla 1991 sezonuna 312.000.- yatağın daha hizmete

ğirm'esi bekleniyoİ. Bununla birlikte Ege ve Akdeniz sahillerinde 37 yerleŞim merkezinde

leteri derece su, kanalizasyon, arıtma ve çöp imha tesisi bulunmamaktadır.

Turizm politikamızda mümkün olduğu kadar zengin turist çekmek iÇin sahillerimizi

beş yıldızlı lüx tesislerle donattık. Hala da büyük bir hızla devam ediyoruz, Ama bu

teslsıeroe çalışabilecek kalifiye elemanımız yok denecek kadar az.

Had-oim olmayarak siİleri bir gerçeğe dikkatinizi çekmek istiyorum. 1985 ile '1989

yılları arasında Bakanlığımızın 1.245.600.000.00O.-TL teşvikiyle toplam 84,577, yalak

İinan." edilmişlir. 1990 yılİnda ise 600 milyar tahsisle 38.000. yatağın finansesi öngörutmüŞtür.

Hatta Bakanımız bu 
-kapasitey|e 

de yetinilmeyeceğini, " bununla birlikte de yıllardır

Turizm,e hizmet veren otellerimizin iyileştirme yatırımlarınıda teşvik edeceğiz. Yani adam

yeni klima sistemi koyacaksa, kapalıyüzme havuzu yapacaksa, tefrişatıyenileyecekse",vs,
i Bunlarda teşvik edeceğiz beyanında bulunmuştur. Biz hala"/o 15 kapasitelerle çalışan
tesislerimizi artırmaya çalışıyoruz. Eğer bir tesis kendini yenilemek iÇin kredi ihtiYacı

duyuyorsa zarar ediyor demektir. Yapılması gerekense verimi arttırma ÇalıŞmalarına
yoneİmeı< olacaktır. Bunun içinde önce yatak kapasitemizi teşvik yerine caydırıcı tedbirler

İlmak zorundayız. Bunlar alt yapı, çevre düzenleme, kanalizasyon, arıtma ve çöp imha

tesisi kurma zorunluluğu olmalıdır.
Verimi artırmak için yeni pazarlat bulmalı ve tanıtımımızı daha aktif yürütmeliYiz.

Bunun içinde istatistik|erle övünmek yerine zirveye bakmalryız. Buna da layık zengin bir

tarihimiz, mükemmel doğal yapımız, büyük bir kültür hazinemiz var. Bir istatistikte 89' un

ilk altıayında bir önceki yıla göre Turist girdisi bizde %8'lik bir art§ gösterirken, bu oran
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Portekiz'de 6, İspanya'da 1, İta|ya'da ise 2 olmuştur. Ama İspanya' nın o/o1' lik artışı sayı
olarak bizden çok.daha fazlad ır. Dikkate almam ız gereken bir başka istatistik ise Avusturya
nüfusunun 3 katı, İsviçre 2 katı, İspanya 15 katı, İtalya ve YugoslJvya'yı nüfusu kadar Turist
ziyaret etmektedir. Bu oran Türkiye'de ise "/o 10'un bile altındadır.

Önemli olan malı üretmek değil pazarlamaktır. Doğal ve ulusal çevre açısından
zengin değerlere sahip olan Türkiye hatayı nerde yapryor. Dünyada 5 milyar insan
yaşamaktadır. Bunun hepsine ulaşabilmemiz mümkün deği|dir. Ama Türk dili 5 kıtada 25O
milyon kişi tarafından konuşulmakta, bununla birlikte bir çok bölgenin özelliğini taşryan
insanların yaşadığı bir konumda bulunmaktayız.

Kendimizi tanıtma gereği neden duyuyoruz :? Birincisi toplumlara gerek doğal
gerekse ulusal çevre yönünden bilgilendirmek, hakkımızda bir düşünce sahibi olmalarını
sağlamak olduğu gibi hakkımızdabiraz bilgisi olan, az tanryanlardan oluşan olumsuz
izlenimleri, düşünceleri, yan|ışlıkları değiştirmekde olmalıdır.

Çağ iletişim çağıdır. Artık keşvedilmeyen Amerikalar olmadığı gibi tanınmayan,
bilinmeyen, yan|ış bilinen, tan|nan ülkeler Türkiye' lerde vardır, Buna karşın Türkiye gibi
Akdeniz' in, Orta doğu' nun, Asya' nın tüm özelliklerini taşıyan insanların yaşadığı bir
ülkenin üzerinde olumsuz imajların olduğu bir gerçektir. Bu nedenle de tanıtım olgusu
doğal olarak zorlaşmaktadır.

Ne yapmalıyız? Tanıtıma kendi içimizden başlamalıyız ki ülkemizi ziyaret eden
Turist'leri bir canlıreklam aracı görüp Ülkemizden olumlu imajlarla ayrı|masınısağlamalıyız.
Ülkemizden ayrılan Turist' lere Türkiye için ne düşünüyorsunuz,? dİye sorduğumuzda her
Şey çok iyi, çok güzel ülkeniz bir cennet diyorlar ama Ülkelerine döndüklerinde hazırladıkları
rehber kitaplara aman dikkat simsarlardan, komisyonculardan ve hatta alış verişten
kaÇının, kesinlikle otel ve alış verişlerinizde pazarlık yapın demektende vaz geçmiyorlar.
TabiAvrupa'lıların hiç alışık olmadıklarıbu olaylardan haklı olarak tedirginlik duymaktadırlar.

Bunların en canlıörneklerini sık sık görmekteyiz. Ülke ekonomisinde büyük bir payı
olan deri ve halı sektörü tamamen kapkaççıların, fırsatçıların eline düştüğü bir gerçektir.
Hatta dükkan kapılarına " Eğer kapıkapalıise içeri girilmez " yazmaklanda çekinmiyorlar,
KaPalı kapılar ardında alış verişe zorlanan bu kişiler aman bu dükkanlara girmeyin
demelerine sanırım hak verirsiniz. Bir gecelik konaklama fiyatı kadar ayakkabılarını
boyattığı boyacıya vermek zorunda ka|an kişi hakkımızda fırsatçıdemesisanırım doğaldır.

Bıı pob|emlerin çözümünü yerel yönetime bırakmak gerekir. Ama önce özellikle
Turizm bürolarını emekli bir kadro görünümünden çıkartmak ve daha aktif görevler
yüklenebilecek bir kadro ile donatmalıyız.

Bununla bir|ikte konaklama tesislerinden tutunda ayakkabı boyacısına kadar bir
standaro|izasyona gitmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bu da bakanlık ve yerelyönetim işbirliği
ile sanıldığı kadar zor olmasa gerek.

Şikayet konusu olan iç problemlerimizi hallettikten sonra akla ge|en tek iş dışarıya
nasıl açılabilir. Tanıtım ve Pazarlamamızı nasıl yapabiliriz. Öncelikle kendimize pilot
bölgeler seçmemiz daha sonra ise şimdiye kadar tanıtım ve pazarlama kiçin en büyük
sorunumuz olan kaynak yetersizliğini halletmek o|acaktır.

Bunun için bizlere özellikle ote| ve seyahat aventelerine büyük görevler düştüğü bir
gerÇek, Bunları seve seve yerine getireceğimize inanıyorum, Bunun içinse birinin yani
Turizm Bakanlığı' nın bize öncülük etmesi gerekir.

Şu anki yatak kapasitemizi talebe göre çok fazla olduğu düşünü|ürse Bakanlık'ça
verilen teşvik kredilerinin tanıtıın ve pazarlamaya aktarı|malarıolumlu bir sonuç alacağına
inanıyorum, Sonuç olarakta yapılan reklam çalışmaları Turizm gelirini artıracağından
mevcut tesizlerimizr yaşatabiiİnek için işletme, kendiniyenilemek isteyen tesizlerde tesvik
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kredisine ihtiyaç duymayacaklardır.
Tanıtım ve pazarlama deyince önce|ikle UluslararasıTurizm fuarlarındaki tanıtım ve

aktivitelerimiz akla gelmektedir. Fuarlar woksshop'lar Ülkelerin ve özel şirketlerin ÇeŞitli

ürünlerini tan[tıkları UIuslararası piyasada pazarlamaya ça|ıştıklarıve birbirleriyle tanıŞıP

yeni iş imkanlaıı bulduklarıTicari danışma temsilcilikleri, Tur operatörleri Seyahat acen-
İeıeribtinya'nın dörtbiryanındayapılan bufuarlara katılarak hem Ülkelerinihemde kendi

tanıtımların ı yaparlar.
Bakanlığımız bu onca fuar içinden beş tanesini ana hedef olarak seÇmiŞ Fransa,

ingiltere, Almanya, İsveç ve İtalya'da düzenlenen bu fuarların resmiorganizatörü olmuŞtur,

Bu fuar, lara ayrı ayrı baktığımızda katılım ve tan|tım oranları iÇinde büYük farklılıklar

görüyoruz.
Örneğin : Almanya' da düzenlenen lTB fuarında gerek dekorasyon gerekse

aktivite ve taniım oranlarında yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından seÇilen " En baŞarılı

stand ,, Türkiye, nin olurken, diğer fuarlarda tam tersine battal ve kimsenin kolaY kolaY

ulaşamıyacağı köşelerde sevimsiz, silik yerler olmuştur.

Amacımız daha çok fuara katıtmak ve aktivitelerimizi artırıp en az lTB gibi olmalı.

Kitle turizm,den e|de edilen gelirlerin % 51'isatıldığı ülkede kaldığı göz önüne

a|ınarak Elektronik iletişim teknolojsinden yararlanılarak bireyselVe yarl organize Turizm'

i geliştirme çalışmaları yapılmalı.
AT, ye bağlı ülkelerin AT ülkeleri kapsamında verilen seyahat kredileri TürkiYe'

ninde kapsama alınması sağlanmalı.
Tanıtım için pilot bölgeler seçilmeli çalışmalar bu ülkeler üzerine yoğunlaŞtırılmalı.

Bu çalışmalar yapıİırken ürünün pazarlanmasında o ülkenin özellikleridikkate alınmalıdır,

Örneğın : sezon içive sezon dışı hitap edebileceğimiz ülkeler belir|enmeli. KıŞlarıılıman

g"ç"n sahillerimizde Milyarlarca dolarlık tesislerimiziyalnızlığa terk etmek yerine, kıŞları

Joğuı geçen ülkelere hitap edebilme|i, bunu cazipleştirmek içinde ülkesinde ısınmak iÇin

ooÖoığİ pİrayıa ülkemizde tatilini yapma imkanı sağlayarak bir yandan hitap ettiğimiz

p^.^r, genişietmiş ve geleceğe yatırım yapmış olacağız. Bir yandan da kapılarımızı

İ,iıitı"m"ı, y"İine vJrimliğİmiziartırıp, personellerimizide kaderlerine bırakmıŞ olmaYacağız.

Tanıtım bir süreç olduğu tezinden yola çıkarak işe gerekirse sokaktaki Mehmet

Efendi' den başlamak göze alınmalıdır.
olumlu yönleri tanıtırken olumsuz yönler görmezlikten gelinmemeli aksine olumsuz

yönlerin düzeltileceği imajı bütün açıklığıyla verilmeli.

Görsel sanatlar ön plana çıkarak Tarih' imiz, Kültü/ ümüz, doğal çevremiz,
denizlerimiz, göllerimizle tanıtıcı belgesel nitelikli fi|m' ler hazırlanmalı, slaYt, dia ve

broşürlerle gösterime sunulmalıdır.
Belirlenen pilot bölgelerden başlamak kaydı ile ekipler oluşturulmalı, o ülkedeki

konsolosluğumuz aracılığıyla, gerekirse işçi ve öğrencilerimizden de yararlanılarak ÇalıŞmaları

hızlandırmalıyız,
Üıxe içınde okulve Belediye'|erin örnek davranışlarınıprensip kabu|edip, Turizm

alanında da Uluslararası kardeş okul ve Belediyeler ilan edip karşılıklı ilişkilerle tanıtım

yaygınlaştırılmalı. Bu çalışmalar ışığıaltında da, Ülkemizidaha yakından tanımaları iÇin

onları ülkemize davet edebilir, bu şekilde karşılıklı bilgi alış verişi sağlayabiliriz.
Turistik yerleşim birimlerimizde ziyaretçilerin hoşça vakit geçirebilecekleri, bu

esnada da kendimizden birşeyler empoze edebileceğimiz ses, ışık, slayt gösterileri,

festivaller, konser|er düzenlenmeli.
Sadece sahilTurizm'ideğilspor, sağlık, kış, yaylaturizmigibikapsamıgenişleterek

tÜketiciye sunmalıyız.
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Pazar çerçevemize uzakdoğu Ülkeleri ve demir perde Ülkelerini alıp açımızı
genişletmeliyiz.

Yabancı ziyaretçilere hitap edebilecek yabancı dilde yayın yapan bir TV kanalı
tahsis edilmeli.

Tanıtılacak Türkiye kadar, tanıtımın yapılacağı Ülkeler ve İnanların da önemli
olduğu hiç bir zaman unutulmamalı. Türkiye'dekiolumsuzlukların giderilmesi çabalarınh
paralel olarak daha olumlu imajların yaratılabileceği., Tanıtımda kalıcılık sağlanabilmesi
için istikrarlı davranılması 9erektiği unutulmamalıdır.
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KoNAKLAMA lşLETM ELERlND E iç seı_ vE DışsAL eroıtouiı_en

Prof. Dr. Aıp T|MUR
Dokuz Eylül Üniversitesi
ıktisadi ve İdari Bilimier Fakültesi
Aydın Turizm İşletmeciliği ve
otelcilik yüksek okulu

Konaklama endüstrisi; insanların kendi konutlarının bulunduğu yer dışında değişik
nedenlerle yaptıkları seyahatlerde birinci planda geçici konaklama, ikinci pıanoa yeme ve
iÇme gibi zorunlu ihtiyaç|arın karşı|anması için hammaddeden veya yarı mamul mad-
delerden yararlanarak mal ve hizmet üreten ticari nitelikteki işletme faaliyetleridir. Bu
faa|iYetlerin amacı, insanların sadece ekonomik (maddi) ihtiyaçlarının değil, aynızamanda
sosyal (manevi ) ihtiyaçlarının da karşı|anmasıdır.

Konaklama endüstrisini oluşturan işletmeler belirtilen amaçlara yönelik faaliyetler-
inisürdürürken bazı içsel ve dışsal ekonomilerin olumlu etkilerinden yararlanırken, bazen
de bu ekonomilerin olumsuz etkileri ile karşıkarşıya kalmaktadır|ar,

Bu araŞtırmada konak|ama işletmelerinin içselve dışsal ekonomiler, mikro-eko-
nomik bir YaklaŞımla işletme bazında incelenecektir. Özellikle dışsal ekonomilerle ilgiii
YaklaŞımlarda makro-ekonomik bakımdan turizmin yarattığıetkileİ sosyalyarar ve tayıp
açısından ele alınmayacaktır.

|. KoNAKIAMA iŞLETMELERi
Konaklama iŞletmeleri, turistlerin konaklama ve yiyecek-içecek, kısmen eğlence

ve diğer bazı sosYal ihtiyaçlarını karşı|amak amacıyla üretim elemanıarını süreklive bilinçli
bir Şekilde bir araYagetiren, kar amacıyla turistik malve hizmetleri ekonomik prensipleİe
uYgun olarak hazırlaYan, üreten, arz eden ve sonunda katma değer yaratan ekonomik
birimlerdir.

Bu tanımdan hareketle konaklama işletmelerinin ortak özelliklerini şu şekildesıralayabiliriz.
1. Konaklama iŞletmeleri kuruluşları ve faaliyetleri sırasında büyük sermayeye

ihtiyac gösterirler,
2; Ekonomik ve Politik faktörlerdeki değişiklikler karşısında elastik bir turizm talebi

lle ı(arşllaşan konaklama işletmelerinde risk ihtimali yüksektir.
3. Konaklama iŞletmelerinin endüstriyelöze|liği hizmet üretiminden kaynaklandığından

geniş bir işbölümüne ihtiyaç duyulur.
4, Bu iŞletmeler hem ulusal, hem de uluslararası turizm piyasasının ihtiyaçlarını

karş ılam aya yönelik old uklarından, hizmetlerin satış ı önem ı<azaiıi,
5, Doluluk oranı arttıkça, maliyet giderlerinin belli bir sıra kadar indirilmesi,

işletmeye.optimum kapasiteden yararlanmİ imkanı verir,
6,.Üretimde.tiPleŞme, normlaşma ve spesiyaliteye belirli ölçülerde yer verilebilir,
7, lŞletme Yönetimlerinde çal§tırılacak kalifiye peİsonelle yönetim işinin dağıtımına,or9!913s,Vo1 tekniğine, finansman ve kontrol faaİiyetlerine daha geniş yer verilebilir.8, lstihdam edilen P ersonelin sayısın ın tazla oluşu sosyJl sorunlar|n ön plana

QÜDasına neden olur,
9, MüŞterinin maddive manevi ihtiyaçlarının karşılanmasısöz konusu olduğundan,

1personelin.turizm bilinci ve toleransın" ranip olması gerekir,
10. lstihdam edilen persone| arasında işbirliği ğerekir.Sayısı daha da arttırılabilecek bu tür ortak özelliklerin hakim olduğu konaklama

Jıf-
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işletmelerinioluşturanelemanlariseşuşekildesıralanabilir:
1 . konaklama işletmesi anonim bir kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulur,

2. konaklama işletmesi, turistik malve hizmet üretimini gerçekleştirecek faktörlerin

sürekli, bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirildiği yerdir, 
..

3. kai amacı ile kurulan ve faaliyet gösteren bir ekonomik ünitedir,

4.Finansalözerkliğesahipotonombirkararmerkeziveorganizmadır,
5.Konaklamaişletmesininfaaliyetıeriekonomiksonuçlardoğurur.
Turistlerin seyarıat nedenleri, seyahat şekilleri, konaklama işletmelerinden beklen-

tileri, gelir düzeyleri, zevk ve tercihleri nlrbirinden farklı olduğundan konaklama işletmeleri

de bu eğilimlere uyum sağlamak amacıyla farklı uygulamalara girmişlerdir, Bu farklılık;

Yönetim tiplerinde;

-Ticari amaçlı konaklama işletmeleri,

-Sosyal amaçlı konaklama işletmeleri,

Kullanım tiplerinde;
-Herkese açık olan ticari konaklama işletmeleri,

- Belirli müşteri gruplarına rezerve edilen özeltipteki konaklama

işletmeleri.
Faaliyet sürelerinde;

-Bütün yıl faaliyet gösteren konaklama işletmeleri,

- Mevsimlik konaklama işletmeleri,

Konfor ve fiyat bakımından;

-Lüks oteller,

-l,, Il. ve lll Sınıf oteller.

Yapıtiplerinde;
-Sabit yapılı konak|ama işletmeleri,

-Sabit yapılı olmayan konaklama işletmeleri,

Normlarının tesbitinde ;

-Turistik işletme belgeli konaklama işletmeleri,

-Belediye normlarına uyan konaklama işletmeleri,

olarak ortaya ç ıkmaktadır.
Turizm sektörünün konaklama, yiyecek-içecek, yerel ulaştırma, eğlence ve allş-

veriş gibi a|t faaliyet dallarını oluşturan turistik amaçlı işletmeler arasında, özellikle

konaklama endüstrisinde faaliyet göİteren işletmelerin, ürettiklerituristik malve hizmetlerle

ilgili olarak karşılaştıkları turisiik tiıenin hassas yapısıve etken olumsuz faktörler sektörün

gelişme hızınıfren1eyen etkiler yaratmaktadır. §ektörde etkıli olan bazı olumsuz faktörler;

1 . Konaklama işletmelerinin ortalama doluş oranı yeterli bir seviyede olmadığından,

var olan kapasiteden tam olarak yararlanılamamaktadır,

2. yetersiz rantabilite ve riikler, sektörde yatırım isteğini azaltmaktadır,

3.Turistlerin eğilim, zevk ve tercihlerindekideğişmelerin ortaya çıkardığı donatımın

yenilenmesi ,orrnırirğr, bunun getirdiği finansal yükler, sektörün çekiciliğini kaybet_

tirmektedir,
4. kalifiye personel teminindeki güçlükler hizmet kalitesini düşürmektedir,

5.Konaklamaişletmeıerinoeıiyuı<sekpersonelücretleri,sendikalbaskılardan
doğan problemler yatırımcıIarın hevesini kırmaktadır,

6. Turistlerin dost ve akraba yanında konaklama alışkanlıkları haksız bir rekabeti

ortaya çıkarmaktadır.

ı'
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ıı. içsEL EKoNoMlLER vE içsel exsi exoıtouiı-en

ı. içseı- exoııouiı_en
Mikro ekonomik açıdan iş|etmeyiolumlu yönde etkileyen içselekonomilere (inter-

nal economies ) ölçek ekonomileri de denilmektedir.
En basit tanımıyla " Bir firmanın iç bünyesindeki değişmelerin firmaya sağladığı

avantajlar " olarak ifade edilen içsel ekonomiler diğer bir ifade ile işletme büyüklüğİ veya
üretim ölÇeğindekiartış nedeniyle firmaların kendi içinde sağladığıolumlu gelişmeleri ifade
etmektedir. Böylece firma içindeki büyüme ile birlikte hem bölünmezlik, hem de ihtisaslaşma
sonucu birim maliyetlerde bir azalma görülecektir. Bu eğilim, içselekonomiden yararlanan
bir iŞletmenin uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin ( LRAC ), yani zarf eğrisinin azalan
aŞamasında görülecektir. Çoğu kez " Ölçek Eğrisi " olarakta adlandırılan uzun dönem
ortalama maliyet eğrisinin şekli, üretim tekniğindeki ve üretim faktörlerinin fiyatlarındaki
değiŞmelerden etkilenmekte, eğrinin azalan kısmıfirma için " Ö|çeğe göre artan getiri ,,

aŞamas|nI ifade etmektedir. Bu bakımdan optimal işletme büyüklüğü, işletmenin çeşitli
büYüklükleri arasında en tazla etkin|iğe sahip olan büyüklüğü ifadoedeİ. Teknik olarak
uzun dönem orta|ama maliyet eğrisi ( LRAC ) minimum noktasında, bu eğriye teğet olan
kısa dönem ortalama maliyet eğrisini ( SRAC ) bünyesinde taşıyan büyüklük optimrm
büyüklüktür.

Diğer iŞletmelerde olduğu gibi, konaklama işletmelerinde de karşılaşı|an içse|
ekonomileri " Reel lÇsel Ekonomiler " ve " Parasal İçsel Ekonomiler " şeklinde ikiİna başlık
altında toplamak mümkündür.

1. Ree| İçsel Ekonomiler :

Maddi ProkdüviteYi, yani kullanılan faktör birimlerinin outpuvinput oranınıyükseltici
içsel tasarruflardır.

a. Üretim Ekonomileri ; kendi içinde işgücü ekonomileri, teknik ekonomiler ve stok
ekonomileri olarak üç grupta toplanabilir :

i, lŞgücü Ekonomileri : Konaklama işletmesinin üretim ölçeğiarttıkça yapılan
faaliYetlerde özelleşme, zaman tasarrufu, üretimin otomasyonu görülür, gıoeİek teı(nıı(
personelin becerisinde artışlar izlenir.

ii. Teknik Ekonomiler: Sabitsermaye ile ilgiliolarak sermayenin bölünmezliği
giderilir, baŞlangıÇ sabit maliyetlerinde avantajlar sağlanır, büyük ölçekıİ üretimin sağladığı
olumlu etki|er ortaya çıkar, giderek sermaye yoğun üretime geçilir.

iii, Stok Ekonomileri : Firmaların stok oluşturarak girdi çıktı aşamasındaki
tesadüfi değiŞmeleri önleyici etkiler ortaya çıkar, Talep açısından ise, İşıetml büyüklüğü
arttıkça talepteki tesadüfi değişmelerin boyutları azalır.

b. Satış Ekonomileri :

i. Reklam Ekonomileri,
ii. Diğer ölçek ekonomileri,
iii. Malın satışı, pazarlaması, dağılımındaki ekonomiler.
iv. Model değiştirme ekonomileri,

c, Yönetim Ekonomileri : Yönetimin belirlikonularda ihtisaslaşmasıve işbölümü ile
YÖnetimin fonksiYonel m_eianizasyonu sağlanır ( Haber araçları, oiığisayaıar vu. )2. Parasal lçsel Ekonomiler

OutPuVinPut oranını yükseltici tedbirler, maliyetler, işletme geliri veya
muhasebe aÇısından değerlendirildiğinde gerçekleşen içsel ekonomıı-er paraslaloır.

a, Uretim faktörlerinin temininde işletme büyüklüğü arttıkça daha büyük

_ 
rniklarlar da al ım ların sağ lad ığ ı avantajlar,

r
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b. Düşük maliyetli finansman,
c. Reklam maliyetlerindeki azalma,
d, Taşıma masraflarındaki azalma,

e.Düşükücretvemaaşverilmesi(Nadirenrastlanır,ancakdiğerşartlarda
elverişli ise, monopson durumunda söz konusudur, )

Ayrıcakonaklamaişletmeleriiçinyatırlmaşamasındaortayaçıkanbağımlılıklarda
sözkonusudur : :"

1.zaınanBakımındanBağımlılık:Konaklamaişletmesineyöneliktalebin
zaman içinde artacağı tahmin ediliyorsa, mevcut talepten daha büyük kapasiteler kuru_

larak, birim başına maliyetler içselekonomilerden yararlanılarak düşürülebilir,

z. ruruıujierİ, Bakımından_BağımIılık : Kuruluş yerinin sahip olduğu

özellikler, turistik yoğunlaşma, işletmeye sagıanin öncelikler, sübvansiyonlar ve faktör

birikimi olan yerler içsel ekonomi sağlar,

s. Gıroı-b ıktİİİişxıı"rİnae Bağımlılık : Faktör temini ve üretilen turistik mal

vehizmetlerinsürümübakımındanvarolanavantajlardır-- - 
iç."ı ekonomilerin en önemli nedeni, kapaiitenin, bu kapasitenin kurulması için

gerekli ğlrOilerinCen daha hızlı artmasını sağ|ayan teknolojidir,

Sağlanacakiçselekonomilerbakımından;nerkonaklamaişletmesitipininkendine
özgü spesifik özellikleri, bu tür içinde yer alan işletmelere bazlavantajlar sağlamaktadır,

Konuyu büyük otel işleime|eri iie orta ve küçük otel işletmeleri olmak üzere iki grupta

.incelemek mümkündür:
Büyük Ote|.İşletmelerinin ÜstünIükleri :

1. Finansal Üstünlükleri :

a. Kolay kredi bulabilme ve elverişli finansal imkanlar yaratma,

b. yüksek kar elde etme imkanı,

c. Hisse senedi aracılığıy|a kapital piyasasından fon elde etme,

2. Satına|ma Gücü Bakımından Ustünlükleri :

a.Büyükmiktardaalımlardaayırlmlıfiyatlarveindirimlerdenyararlanma,
b. Giderleri azaltan merkezi ve orgahize edilmiş satınalma faaliYeti

c. Dayanıklı tüketim malları alımında toptan satın almalar,

d.organizasyonüstünlüğüi|esatınalmafaaliyetlerinderasyonelleştirme'
3, Piyasaya Girme ve Reklam Yapma Üstünlükleri :

a,Makinevedonatımcihazlarlnınkullanılmaslndaetkin|iğiartırma,
b. Etkin reklam kampanyasıyapma,
c. Müşteriye çeşitli turistik ma| ve hizmet arzedebilme,

d. Rezervasyon yapmadaki etkinlik,

e.Kişiselvebağımslzçalışanotellereoranladahaçoktoplamsatışgeliri
elde etme, düşük maliyetlerle çalşabi|me,

4. Yönetim Bakımından Ustünlükleri :

a. Nitelikli personel istihdam edebilme,

b. Çalışanlara yükselme imkanı,

c. Personele prestij kazandırma,

d. Konaklama işletmesi bünyesinde mesleki kurslar,

e.Tatminedicibirorganizasyonveişbirliğisonucugörevvesorumlulukların
dengeli dağılımı,

orta ve rüçÜr oteİ İşıetmelerinin Üstünlükleri :

1. Hevesli ve dinamik müteşebbisleri yatırıma teşvik eder,

z.personelsaylslazolduğundanetkinbirkontrolsistemiuygulanabilir.
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l
3. kararların hızla alınıp, uygulamanın kolaylığı
4. Müşteri isteklerinin kolayca karşılanabilmesi,
5. personelin değişik departmanlarda çalıştırılması,
6. Rantabilitenin diğer tiplere oranla daha rantba! çalışması ;

Personel iltiyacı az,
İşbir!iğl güçlü,
Müşteri politikasına uygun,

B. içsEL EKsl EKoNouiı_en

Firmalarda büyüme i|e birlikte ortaya çıkan olumsuzluk ve dezavantajlar olarak
tanımlanan içseleksiekonomiler, firmanın uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin (LRAC)
artlŞ eğilimine girmesi ile birlikte ortaya çıkar. Diğer bir ifade ile, ölçeğe göre azalan getiriyi
ifade eder,

Firmanın büyümesinin prodüktiviteyi düşürmesi ve maliyetleri artırması, firmanın
sorunlarının karmaşıklaşması, kontrolün azalması, iç gerginliklerin koordinasyonu
güÇleŞtirmesi, işletme içi bürokrasinin yoğunlaşması, yönetim boşlukları ve parkinson
Kanunun etkili olmaya başlamasıgibiolumsuz|uklar içseleksiekonomilere örnek olarak
verilebilir.

Konaklama İŞletmelerinin mevcutve gelecek dönemlerdekitalebe adaptasyonunun
sağlanmasıamacıyla ilave yatırımlara gidilerek büyütülmesi yanında , turizm mevsiminde
artan talebin karŞılanması amacıyla istihdam edilen personelin arttırılması giderek işletmenin
iÇsel eksi ekonomilerde karşılaşmasına, maliyetlerin yükselmesine, idari bakımdan bir
takım boŞluklara ve koordinasyonda bazı zaatların ortaya çıkmasına dolayısıyla hizmet
endüstrisinin en temel özelliği olan hizmet kalitesinin düşmesine neden olur.

ııı. DIŞSAL exoıtouiı-ER VE DışSAL rxsi exoıtouiı-rn
Ekonomi tarihinde ilk defa Cambridge Okulu kurucusu İngiliz iktisatçı Alfred

Marshall (1842-1924 ) tarafından değinilen ve " endüstri işletmelerİndekigenelgelişme
Şartlarına bağlı olarak firmaların elde ettikleri istifade|er " olarak tanımlanan dışsal eko-
nomiler, mikro-ekonomik analiz içinde firmanın karını arttırıp azaltabildiği gibİ, makro-
ekonomik aÇıdan da sosyal hasılanın maksimizasyonunda etkili olmaktadır. Ancak dışsal
ekonomilerin firma bakımından ve ekonominin bütünü açısından ortaya çıkardığısonrçüar
birbirinden farklı nitelikte olduğundan bu çalışmada sadece firma açısındun sonrçl",
değerlendirilecektir,

A. DışsAL exoııouiı-en
Firma dıŞı ancak endüstri içi elde edilen avantajlar olarak ifade edilen dışsal

ekonomiler, endüstrinin genel gelişimine bağlı olar ak azalan maliyetli endüstrilerde ortaya
çıkar.

Firmalar için, sanayi ve hizmet kollarında kaydedilen gelişme ve büyümenin
kazandırdığı ölÇekten yararlanma olarak da ifade edilen oışsaı ekonÖmiler ,, Bir firmanın
diğer bir firmaYa veYa firmalara sağlam ış o|duğu ve karşılığı piyasa fiyatları ile ödenmeyen
öze|Yararlar " Şeklinde tanımlanabilir, Teknik olarak, bir enoüİtri kolunda meydana geıen
geliŞme ve büYüme sonucu, firmaların ma|iyet|erinin düşmesi dolayısı ile bedeli öden-
memiş yararlardır. Bu etki ile firmanın uzun dönem ortalama maliyet eğrisi ( LRAC ),bütünüy|e aşağı kayıyorsa, dışsal ekonomiden bahsedilebilir.
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LRAC

LRAC 1

q

Aynızamanda, herhangi bir malveya hizmet piyasasında endüstrilerin yoğunlaşması

sonucunda, endüstriye v"ni 
-gir"n 

firmanın, daha önce girmiş olan firmaların ortalama

maliyetlerinde bir azalmay" n-"o"n olması dışsal ekonomi yaratır, Diğer bir ifade ile bu

durum, bir ekonomik birimin üretim ve tüketim faaliyeti sonucu, başka ekonomik birimlerin

fayda ve maliyet foksiyonlarının olumlu yönde etkiiemesidir. Böylece, ödenmeyen üretim

faktörü olarak açıklanan dışsaı ekonomiler, işletmenin kendi faaliyetleri dışında, öteki

işletmelerin veya devletin faaliyet|eri sonucu ,i5ıad,ı,la,,avantajların tümünü ifade eder,

Bir ülkede turizm sektöriinün gelişmesi, ekonomi politikalarında turizm sektörünün

öncelikli sektör olarak kabul edilmesi, sektörün yararlanabileceği ekonomik göstergeler_

deki değişiklikler ve benzeri dışsal ekonomi yaratibilecek faktörler konaklama işletmelerinin

bunlardİn yararlanmasına neden olur,

Mümkünolduğukadardışsalekonomisağ|amayayönelmişkonaklamaişletmeleri
kuruluşlarını ve gelişmelerini, klndilerine faaliyetleri ile dışsal ekonomi sağlayan diğer

işletmelerin bulunduklarıve devletin iaaliyetleri ionrc, işletmelerin maliyetlerinidüşürücü

bir takım hizmetlerin sağlandığı onceıiı<ıi yörelerde gerçekleştirirler, o halde işletmeler

dışsal ekonomilerden yaLıaniıaı< için alt yapıve üit yapının tamamlandığı, ekonomik

canlılığın başladığı, eionomi plan ve politika|arında bir takım teşviklerle desteklendiği

yerlerde toplanırlar. _!r__::ı_: ^_^ ^
konaklama işletmelerinin sağladığı dışsal ekonomileri iki ana grup altında toplamak

mümkündür;
1. Diğer işletmelerin faaliyetleri sonucu sağlanan dşsal ekonomiler ;

Piyasadansagıanandışsalekonomilero|arakdaadlandlrllabileceğimizbudurum
işletmelerinpiyasadan,..,,u,"malı,işgücüvekapitalteminindeortayaçıkar.

a. Satınalınan yarı işlenmiş mamüllerden sağIanan dışsal ekonomiler;

Ara maliüreten işletmelerin yeniyatırımlara giderek üretim ölçeğini arttırma_

larısonucu sağıanan içsel ekonomilerin, bu işletmelerin maliyetlerini düşür_

mesi, onlardaİ o, .uİırr,alan işletmelerde dışsalekonomiYaratlr. Bir an-

lamda,içselvedışsalekonomilerinkarşılıklıetkileriortayaçıkar.
b.Yetişmişişgücüsağlanarakortayaçıkandışsalekonomilerhazıryetişmişişgü-

cünün sektörden temini dışsal ekonomi yaratır,

c. Kolay sermaye temini i|e sağlanan dışsa| ekonomiler ;

Sektördefaaliyetgösterenkonaklamaişletmelerineyatırlmveişletmeaşa_
malarında r"ğıunin teşvikler, selektif kredi polititaları, çeşitli muafiyetler ve

indirimler v.s. dışsal ekonomi yaratır,

2, Kamusal Faaliyetler Sonucu Ortaya Çıkan Dışsa| Ekonomiler ;

Devlet veya devıete bağlı kamu kuiuluşlarının sağIadığı mal ve hizmetlerle,

tesislerden iş1etme|eİin, üretimin çeşitli aşamalarında dolaylıve dolaysız olarak yararlan-
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_maları dışsal ekonomi yaratır.
Bölünmezlik özelliğine sahip alt ve üst yapı tesislerinden bazen hiçbir karşılık

ödemeden, bazen de maliyetinin a|tında bir fiyatla yararlanmaları, böylece önemli maliyet
avantajları sağlamaları dışsal ekonomi yaratır.

a. Alt-yapı hizmetleri :

UlaŞım, haberleşme, elektrik, su, kanalizasyon, atıkların temizlenmesi,
itfaiye, mesleki kuruluş hizmetleri gibi,

b, Mahalli vergi ve özendirme tedbirleri ;

Yerel yönetimlerin aldıkları, vergi reslm ve harçlarda yöresel farklılıktar,
yörese! teşvik önlemleri, vergisel farklar ve avantajlar.
Konaklama iŞletmelerinIn kuruluşları ve faaliyetleri sırasında, onların ma-
IiYetlerinde değişmeler yaratan piyasadan ve piyasa dışındaki uygulama_
lardan kaynaklanan dışsal ekonomilerle ilgili örnekleri daha da arttırmak
mümkündür.

Özellikle 1980 sonrasında Türk Turizminin gelişmesini olumlu yönde et-
kileyen faktörler arasında yer alan ;

1. 1980 Sonrası sağlanan huzur ortamının etkisi,
2. Türk Ekonomi politikalarında turizmin öncelikli sektör olarak e|e

alınması ve sağlanan teşvikler,
3. Türk parasını koruma kanunundaki değişiklikler, dövizle fiyat be-

lirleyebilme imkanı,enflasyondan korunabilen istikrarlı pazar oluş-
turma çabaları,

4. Türk parasın|n yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi sonucu
ortaya çıkan turistik tüketici rantını bünyeterinde tutan yabancı se-
yahat acentalarının kar marjlarının artması nedeniyle Türkiye'ye
yönelik seyahat talebinin artması,

5. TürkiYe'de turizm bilincinin gelişmesi, demokrasiye dönüş çabaları
uluslararası entegrasyonlarda Türkiye' nin daha fazlayer alması,

6. Turizm ile ilgili mevzuat, fiziki planlar, makro gelişimin projelerigibi
çalışmalar sektörde faaliyet gösteren konaklama işletmelerin dış-
sal ekonomi sağlamalarına neden olmuştur.

B. DışsAL EKsi EKoNouİı-en

iıı oefa Jacop Viner tarafından incelenen dşsal eksi ekonomiler, bir ekonomik
birimin üretim veYa tüketim sonucu başka birimlerİn fayda ve maliyet fonksiyonlarını
olumsuz etkilemesi olarak tanımlanabilir. Bunun sonucu optimal ıaynak oağııımınJa
saPmalar görülür. Diğer bir ifade ile daha önceleri gelişmesi dışsalekonomiler yaratan bir
sektörün aŞırı geliŞmesi ve gelişmenin kontrol ğdilememesi, sektörde faaliyeİ gösteren
firmaları olumsuz yönde etkiler. Ve firmaların uzun dönem ortalama maliyet eğrileri
( LRAC) bütünüyle yukarı kayar.

sektördeki gelişmenin ve bir yörenin sağladığı avantajlar, bu yöredeki gelişme
belirli bir Yoğunluğa ve yığılmaya ulaştığında, dezİvantaj şekline dönüşerek ı;retimgiderlerini arttlran bir özellik kazanabilir. konaklama işletmeie;i açısından;

1. Bir turistik istasyondaki aşırı yığılma girdi fiyatlarını arttırır.
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2. Yetişmiş işgücünü korumak güçleşir,

3. Sektör içi işgücü transferleri yoğunlaşır,

4. Alt-yapının yetersiz kalması maliyetleri arltırır,

5. Turizm sektörünün bazı bölgeler açısından, belirli bir üretim ve tüketim düzeyi

aşıldıktan sonra yaptığıtahribat, ç"ure ıirliıi6i, doğanın ekolojik yaplslnln bozulması, pislik,

girültü, betonlaşma, yoğun trafii< ve benzeri sosyal maliyet yaratlcl etkiler işletmeleri de

olumsuz etkiler.
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Ko N A K LAM A s E KTÖ R Ü N D E YÖt?E;LlT'- BAşA R ı LA R lN l ETKİ LEYEN

Yrd. Doç. Dr. Ömür (Timurcanday ) ÖZMEN, i;;"3t ??i,.HŞii.,
Dokuz Eylül Üniversitesi
İl<tisaOi ve İdari Bilim|er Fakültesi

\
Konaklama sektörü deyiminden; bi|indiği gibi, kişilerin sürekli konutları dışında\

geçici olarak konaklama, yeme-içme, dinlenme ve rekreasyon ihtiyaçlarınıücret kaşılığında,J
en uygun bir ortamda tatmin eden, otel, motel, kamping, oberj, tatil köyü, pansiyon,v./,
türden işletmelerin içinde yer aldığı sektör anlaşılmaktadır7

Ulkemizde modern konaklama işletmeciliği, son yıllarda kaliteli hizmet kavramının
giderek öncelik kazandığı, hızla gelişen bir sınaisektör durumuna gelmiştir. Diğer alanlarda
olduğu gibi, bir yanda yönetenler, diğer yanda yönetilen|erin bulunduğu konaklama
işletmelerinin organizasyon yapılarındaki her tür faaliyetin temelinde yönetim fonksiyonu
yer almaktadır. Bütün sektörlerde geçerli olduğu üzere, bu sektörde de işletmeler varlıklarını
sürdürebilmek için başarılı olmak zorundadırlar. Başarıkriteriolarak; karda artış lzararda
azalış veya yatırımlarda artış sözkonusu edilebiIir. Belirli bir yüzdenin üzerindeki karlılıklar,
işletme sahiplerine, devlete ve üçüncü şahıslara menfaat olarak aktarılırlar.

Konaklama sektöründeki işletmelerin kendi bünye|erinde faaliyeileri süresince
ÇalıŞtırdıkları personeli organize etme, yönetmö ve genelde insan unsuruna yaklaşım
felsefeleri nasıldır? Başarılarını ya da başarısızlıklarını etkileyen faktörler nelerdir?
Araştırmamızda bu sorulara teoride ve uygulamada cevap verebilmeye çalışılmıştır.

Ülkemizdeki iç ve dış turizm hareketlerinde önemli rolü bulunan konaklama
işletmeleriınizin günümüzde kamuoyunun tart|şma konusu haline gelen finansal olandan
personelle ilgi|i olanına kadar, pek çok sorunları bulunmaktadır. Bunların belirlenmesini,
tartışılmasınıve söz konusu işletmelerimiz açısından da uygulanabilir çözüm önerilerinin
getirilınesini amaçlayan bu kongrenin, konak|ama işletmeciliği literatürüne de önemli
katkıları olacağı düşüncesindeyiz,

1.1 Genel Değerlendirmeler

Türkiye' de 't988 yılı sonrası konaklama sektöründe, arz ve talep dengesinin
bozulınası sonucunda, üç, dört ve beş yıldızlı bir otel enflasyonu ortaya çıkmıştır. Açılmış
olan büyük kapasiteli yeni konaklama tesisleri karşısında küçük kapasiteli tesisler hayatta
kalma mticadelesi içine girmişlerdir.

Bunun yanısIra, Avrupa Topluluğu' nun benimsediği, kendi bünyesine dönük iurizm
politikası ve Doğu Bloku' ndaki son gelişmeler sonucunda, Avrupalı turistler açısından
ülkemiz dezevantajlı bir duruma düşmüştür.

Ayrıca, son aylardaki Körfez krizi nedeniyle, Türk konaklama sektöründe önemli
ölçüde sıkıntılarla karsılaşılmıştır. Bir taraflan, kredi kuruluşları alacaklarını tahsil için
işletmelerizorlamışlar, diğertaraftan da, finansalyatırım yapan ve riskegiren paysahipleri,
yatırdıkları fonlara makul bir kazanç beklentisi içinde işletme yönetimlerini sıkıştırmaya
yönelmişlerdir.
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1.2. Sektörün Özelliği

Günümüzde Türkiye' deki modern konaklama işletmeciliği, dünyadaki en ileri

teknoJojik boyqtları izler dtıruma gelmiştir. Gün geçtikçe dev adımlarla ilerleYen ÇağdaŞ

bilim,ve teknikten payını alan konaklama işletmeleri, genelde emek-yoğun özelliğinden

ötürü yine de sınırlı ölçülerde otomasyona gidebilmektedirler. Böylelikle beklenen verimli-

lik art§ları da sınırlı ölçülerde kalmaktadır.
Konaklama endüstrisinde satılmayan yatak / yemek, bilindiği üzere, o gün iÇin gelir

kaybı demektir. Başka sanayi.kollarında ise, gününde satılmayan mal, enflasyon ile birlikte

değer artışına uğramaktadır. İşte bu nedenle, konakIama sektöründe müŞterilere sunulan

niz]met mİıiyetlerinin (üretim+pazarlama ) ve genelyönetim giderlerinin sıkı kontrolü, sözü

geçen işletmelerin hayatiyetlerinin devamıya da sona ermesinde etkin rol oynamaktadır.

Ü jiyetıerin ve giderlerin düşürülmesi, özellikle gelirleriniarttıramayan işletmeleraÇısından

daha da zorunlu ve önemli bir toplumsal sorumluluk haline gelmektedir.

Konaklama işletmeleri, yatırılan _sabit sermaye miktarının diğer sanayi kollarına

kıyasla daha fazla olduğu yatırımlardandır. Toplam sermayenin önemli bir bölümü,

yİııaşıı< o/o 90, tsabit varlıklara bağlanmaktadır. Sermaye-yoğun ieknolojilerin ürünü olan

İabit fiziki tesislerin genelde uzun vadeli ipotekli borç ya da diğer şekillerde borÇlanmalar

ile finansmanıgerekli olmaktadır. (Turizm Yıllığı, 1986 : 136 )

Kaynak,7e 1u|İanım dengeleriiyikurulamadğındave işletmeye böylece baŞlanıldığında,

borçlanılan meblağın zamanında geriödenmesigüçleşmektedir. Ancak, maliYükümlülüklerin

yerine getiriıememesi gibigeçicitürden olanfinansal güçlükler ile, kalıcıtürde olan finansal

|aşarıJızlıklar birbirleri ile karıştırılmamalıdır. Başarısızlıkta, işletme faaliyetleri durma

noktasındadır, işten çıkarılmalar söz konusudur. Başka bir deyişle, konaklama iŞletmesinin

artık iflası aşamasına gelinmiş demektir.
Finansal başarısızlığa yol açan nedenler, işletme-içi ve işletme-dıŞı olmak üzere

iki grupta toplanabilir. Birincisinden kaynaklanan bhşar_ısızlıklarda, yönetimde ihmal,

görJvi kötüye kullanma ve yönetim yetersizliği gibi faklörler başlıca rol oynamaktadır.

|şletme_dışı nedenlerde ise, sıyasal ve ekonoınik konjonktürdeki olumsuz geliŞmeler,

örneğin bir savaş tehlikesi, kur farkları sorunu, aşırı enflasyon ve bundan kaynaklanan öz

sermaye erozyonu sayılabilir.

2. YÖNETSEL BAşARıYı ETKiLEYEN FAKTÖRLER

yönetim en basit anlamıyla insanlara işgördürebilme sanatıolarak ifade edilmekte-
dir. Bu bağlamda, yönetim, belirli amaçlara yönelmiş bir faaliyetler dizisi olarak karŞımıza

çıkmaktadır.Konaklama işletmelerinde yönetimin başlıca amacıyapılmasıgereken günlük

işleri, işletme politikaları ve kuralları dahilinde personelin yürütmesini teşvik edecek bir

ortamı hazırlamak olmalıdır.
Genelde yönetici, işletmenin amaçları çerçevesinde üretim girdilerini yönlendiren

kimsedir. yönetici, kendisine bağlı olarak çalışanların işlerini planlar, koordine ve kontrol

eder. Yönetici, birlikte çalışacağı kişileri seçerek, onlara işlerini Öğreterek ve onları her

bakımdan geliştirerek teşvik eder. işletmeyi saptanan amaçlarlna ulaştırmaya ÇalıŞır.
( Akat ve Uner, 1987 )

" Başarı Nedir? " sorusuna cevap arandığında, başarının evrensel bir tanıtımın

olmadığı ortaya çıkmaktadır. Kişi ve işletme başarıyı kendi amaçları doğrultusunda

tanımlamaktadırlar. Ancak önemli olan kişinin ve işletmenin tanımları arasında bir uYum

sağlanmasıdır. Bu açıdan başarı, örneğin bir yönetici için yalnzca örgütün en üst basamaklarına
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tırmanmak değildir. Yönetimin tüm alanlarında amaçların elde edilmesini içermektedir,
Genel olarak, yönetimdeki başarının ancak sonuçlarla kendini gösteren bir özelliği
buIunmaktadır.

Konaklama sektöründe yöneticinin başarsını etkileyebilecek faktörleri, beş grupta
incelemek mümkündür. (Gannon, 'l980; Bedeian, 1989 ) Bun|ar, finansalfaktörler, kişisel
faktörler, örgütiçi ortam faktörü, işin özel|iğifaktörü ve kişilerarası ilişkiler faktörü olarak
beliriilebilir.

2.1 . Finansal Faktörler

a. Finansal başarının birinci yolu gerçekçi varsayımlara dayalı etkin bir finansal
planlamadan geçmektedir. Başka bir ifade ile, finansalgirdiler i|e finansalçıktılararasındaki
denge, finansalgirdiler a|eyhine hiçbir zaman bozulmamalı, fonlar iyi kullanılmalıdır.

l. İkinciolarak, finansal planlamanın değerlendirilmesineyönelll< bir kontrolsistemi
kurulup, işletimelidir. Böylelikle amaçlardan sapmalar olduğu takdirde bunlar araştırılabilir.

c. lŞletmenin finansman ve nakit darboğazlarına uğramaması için gerekli önlem-
ler zamanında alınmalıdır. Şartların gerektirmesi halinde, gerek personel sayısı, gerekse
fiziksel iş hacmiaçısından işletme boyutlarının küçültülmesi gerekebilir. Böylelikle konaklama
işletmesinin faaliyetlerinde daha verimli ve etkin olması ve daha yüksek karlılık elde
edilmesi mümkündür.

2,"2. Kişisel Faktörler

Bir yöneticinin, başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesini etkileyen kişisei
faktörler şunlardır (Gannon, 198O; Bedeian, 1989 )

a, Yönetici işin gerektirdiği becerilere ve bilgiye sahip olmalıdır. Çalışma a|anı ile
ilgili her türlü yeni fikri geliştirebi|meli ve uygulayabilmelidir. Yöneticinin sahip olması
gereken beceriler daha çok teknik, beşeri ve kavramsal becerilerdir. Alt düzey yönetici-
lerde teknik, üst düzey yöneticilerde kavramsal beceriler ağır basmaktadır. Değişik
kademelerdeki yöneticiler, düzeylerinin gerektirdiği becerilere sahip oldukları oranda
başarıları artabilecektir.

b. YaPılan araştırma|ar, yöneticilerde başarı ve güç güdüsünün yüksek olması
gerektiğini göstermektedir.( Gannon, 1980; Robbins, 1986; Bedeian, 1987 ) Başarı
güdüsü, bireyin daha önce yaptığından daha iyi ve verimli bir şey yapma arzusudur. Güç
güdüsü ise, baŞkalarını etkileme ve kontrol isteğidir. Bu güdü|ere sahip olan bireyler,
Problemlere Çözüm bulabildikleri, başarılarıile ilgiligeribildirim alabildikleri ve amaçlarını
oluşturabildikleri sorum luluğu ağır ortamları aramaktadırlar.

2.3 Örgüt-İçi Ortam Faktörü

ÖrgütiÇi'Ortam Faktörü bireyin örgüt içindeki davranışını etkileyebiImektedir. Bire-
Yin davranıŞı örgüt içinde birey için varolan fırsatlarla sınırlandırılmaktadır, yapılan bir çok
araŞİırınada yöneticinin ilerlemesine olanak tanıyan örgüt iklimi incelenmiştir. (Campbell,
Dunette, Lawler, Weick, 197O ) Bu araştırmaların sonuçlarına göre yöneticiler bağİmsız
olmalıdır. Böylece işletme içinde ne olup bittiğini ve neyin çalışıp, neyin çalışmao,g,n,
kolaYlıkla öğrenebilirler. Ayrıca, örgüt ortamıyöneticilerin kararlara katılmalannısağıaya"aı,
kiŞisei ve nıes|eki gelişmelerine olanak tanıyacak, destekleyici bir ortam olmalıdır,
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2.4. İşin Özelliği Faktörü

işin özelliğifaktörü belirli bir görevin gerektirdikleridir, Yöneticilik mesleği;yaratıcılık,

çeşitlilik ve birbirinden farkll çalışma yöntemlerinin kullanılmasını geroktiren bir görev

yağısına saniptir. İşin bu özelliği ile, bireyin özelliklerinin uyumlu olmasıdurumunda başarı

İrtabilir (Gannon, 1980; Robbins, 1986; Bedeian, 1987 )

2.5 Kişilerarası İllşkiler Faktörü

yönetici başarısını etkileyen faktörlerden biri de kişilerarası iliŞkiler faktörüdür,

Astlar, üstler ve iş arkadaşlarıyla iyi ilişkilerin kurulmasıve işbirliğinin sağlanmasıyöne-

ticinin başarılarını doğal olarak etkileyecektir,

3. ARAşTıRMANIN AMACı

Bu araştırmanın amacıTürkiye'de özellikle son yıllarda hızlı bir saYısal geliŞme

gösteren konaklama tesislerinin yönetiminde karşılaşılan bazı sorunlara lşlk tutmaktlr, Bu

irnuç ç"rç"vesinde iki konu üzerinde durulmaktadır. Birincisi, yöneticilerin, başarılarını

etıiıeyöoiıecek kişiselve kişinin dışındakifaktörlere ilişkin algılamalarınısaptamaktadır,

İl<lnciİl ise bu faktörlerle ilgili öneriler ortaya koyabilmektir,

3,1 Örneklem

Araştırma örneklemini izmir' de 2,3,4 ve 5 yıldzlı otellerden seçilen 25 Üst dÜzey

yönetici oluşturmaktadır. Üst düzey yöneticiler turistik belgeli otelsahiPleri ile genel müdür

ve genel müdür yardımcıları olarak belirtilebi|ir," 
Örneklem olarak üst düzey yöneticilerin seçilmesinin nedenleri Şöylece aÇıklanabilir.

Üst düzey yöneticiler işletmelerin ğenel karakterlerini, yönetimin düşünce yapısınıve tipini

oeıiıemeı<iedir. Bu kişiler örgütün imaçlarını şekillendirirler ve bu amaçları elde etmek için

ne yapılması gerekiyorsa en iyi biçimde yapmaya çalışırlar,
Araştırmanın örneklemini seçebilmek için önce, " Türkiye otel Rehberi " nden,

izmir,de z,s,q ve 5 yıldızlı oteller belirlenmişİir. ikinci olarak, bu otellerin yöneticileri

saptanmıştır. Daha sonra kendilerinden te|efonla randevu alınmış ve her bir katılımcı ile

yuzyüze görüşme yapılmıştır. Her bir görüşme 2o_3o dakika sürmüştür. Örneklemi

blrştur"n yöneticilerden anketle ilgili yanıtlar anında alınmıştır,

3.2. VeriToplama YöntemiVe Ölçme Aracı

Araştırmanın verileri öznel veri toplama yöntemi ile elde edilmiştir. AraŞtırmacılarca,

araştırmanın amacıdoğrultusunda bir soru kağıdı geliştirilmiş ve doğrudan yöneticilerin

alg ılamalarına başvurulmuştur.
Soru kağıdı iki bölimden oluşturulmuştur. Birinci bölümde yöneticinin başarı

düzeyinietkileyebileceğidüşünülen22soruyera|mıştır,Bunlar;
a ) yöneticinin inaniaı araçlara verdiğl önem ve kullanabilme sıklığına ilişkin

algılamaları,
b ) Yöneticilerin becerilerine ilişkin algılamaları,

c ) Yöneticilerin güç ve başarı güdülerinitatmin edebilmelerine iliŞkin algılamaları,

d ) Örgütselortama ilişkin algılamaları, ve

\
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e ) Yöneticilik görevinin özelliklerine ilişkin algılamalarını be|irlemeye çalışarı
sorulardır.

Buradaki soruların, biri hariç, hepsi 5' li ölçekle ölçülmüştür. Yalnız, 22. soru açık
uÇludur ve yöneticilerin kendileri açısından başarı düzeylerini etkileyebilecek faktörleri
önem sırasına göre sıralamaları istenmiştir. Bunun nedeni, yöneticilerin başarısını
etki|eYebilecek faktörlerle ilgili olarak doğrudan onların yorumlarına başvurulmak isten-
mesidir.

Soru kağıdının ikinci bölümünde yöneticilerin demografik özelliklerine ilişkin sorular
Yer almaktadır. Bunlar; görev ünvanı, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyive çalışma süresidir.

ARAŞT|RMANİN BU LGULARİ

Konaklama sektöründe yöneticilerin başarılarını etkileyebilecek faktörlerle ilgili
o|arak YaPılan bu Çalışmadan e|de edilen bulgular aşağıda sunulmuştur, Ulaşılan bulgu-
lar iki gruP halinde verilmektedir. Birinci grupta, örneklemin demografik özelİikleri, ikİnci
grupta ise başarıyı etkileyen faktörler yer almaktadır.

4.1. Örneklemin Demografik Özetliklerlne İllşkin Bulgular

AraŞtırma örnekleminioluşturan yöneticilerin demografik özelliklerine ilişkin bulgu-
lar aşağda özetlenmektedir.

4.1.1. Şimdiki Görevde Çalışma Süresi

Çizelge 1, yöneticilerin şu andaki görevlerinde çalışma sürelerini göstermektedir,

Çizelgeden de anlaşılabi|eceği gibi, yönetici|erin 0,48' i, ,t-5 yıl arasında bu
görevde ÇalıŞtıklarınıbelirtmektedirler. Örneklemin 0.28'i ise, 6- 1O yı|süresince yöneticilik
görevini yürüttüklerini ifade etmektedirler.

4.1.2. İşletme Çalışma Süresi

ÖrneklemioluŞturan yöneticilerin 0.44'ünün, 6-,lO yılsüresince şimdiki işletmelerinde
çalıştıkları belirlenmektedir. Yöneticilerin 0.28' i de ,t -5 yıl boyunca aynı işletmede
ÇalıŞtlklarını ifade etmektedirler. Bu sonuç, örneklemi oluşturan İşletmelerin önemli bir
çoğunluğunda yönetici devir oranının düşük olduğunun göıtergesi olabilir.
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çizeı_GE 1. GönEVDeri çALışMA suRELERiı.ıırt onĞıLıMı

RNEKLEM
N Yüzde

1 Yıldan Az 2 8

1-5 Yıl
12 48

6- 10 Yıl
7 28

11-15Yıl

15 Yıldan Fazla 4 16

ToPt-,AM
?5 100

ç izelgeden de anlaşılabileceği gibi, yöneticilerin o.48, i, 1_5 yıl arasında bu görevde

çalıştıklarını belirtmextediiıLr. orneı,Iei1ın d.zo, i ise, 6-1O yıl süresince yöneticilik görevini

yürüttüklerini ifade etmektedirler.

+.l.z. İşletmede Çalışma Süresi

Örneklemi oluşturan yöneticilerin 0.44, ünün, 6_1O yıl süresince şimdiki işletmelerinde

çalıştıkları belirlenmektedir. yöneticilerin o.28, i de 1-5 yıl boyunca aynı işletmede Çalıştıklarını

ifade etmektedirler. Bu sonuç, örneklemioluşturan ışletmelerin önemli bir Çoğunluğunda

yöneticideviroranınındüşükolduğunungöstergesiolabilir'
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İ çizeLcE 2. işLETMEDE çALışMA sünesi

önNEKLEM

sünesi
N Yüzde

1 Yıldan Az 4 16

1-5 Yıl 7 28

6- 10 YıI 11 44

'I 1-15Yıl 1 4

15 Yıld an Fazla 2 8

ToPl-,AM
25 100

4.1.3.Cinsiyet

Araştırmanın örneklemini oluşturan yöneticilerin 0.76' sı erkek, o.24'ü kadındır.
Örneklemimiz Çok küçük olmakla birlikte bu sonuç, kadınların halen çok düşük bir oranının
yönetici düzeyine çıkabildiğini ortaya koymaktadır.

çizelcE 3. öRNEKLEMiıt ciıtsiyer DAĞıLıMı

önNEKLEM
N Yüzde

ERKEK 19 76

KADıN 6 24

ToPLAM 25 100
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4.1.4. Yaş
Yöneticilerin yaş dağılımı Çizelge 4'de verilmektedir. 

_ :
çizeLGE 4. ORNEKLEMıN yAş DAGıLIMı

\

oRNEKLEM

YAş
N Yüzde

25'an altında 1 4

25_34 6 24

35-44 12 48

45-54 2 8

55 ve üzeri 4 16

ToPLAM 25 100

çize|ge 4 incelendiğinde örneklemde yer alan yöneticilerin 0,48' inin 35-44 YaŞ

grubunda yoğunıaştı5ı görülmektedir. Yöneticilerin0.24'ünün de 25-34 yaŞ grubunda Yer

aldı5ısaptanmaktadır, Bu bulgular yöneticilerin şimdiki pozisyonlarında ve çalışma süreler-

iyle karşılaştırıldığında daha da anlamlı olmaktadır. Yöneticilerin çoğunluğu orta YaŞ

grubundadır, bu nedenle yöneticilik pozisyonunda da yenidirler,

4.1.5. Eğitim Düzeyi
Örneklemoeı,ı yöneticilerin 0.72' si yüksek öğrenim, 0.28' ide lise mezunudur.

yüksek öğrenim mezuniyet alanları farklıdır. Şöyle ki, mesleğin gerektirdiği ote|cilik,

siyasal niığler, işletme v.b. gibi alanl3rın yanısıra, ziraat mühendis|iği, endüstri mühendisliği,

v.b. türü değişik alanlara da rastlanmaktadır.

çizğı_'ce s. önııexı_euiıı eĞiriu oüzeviı.ıe iı_işxiıı oıĞıı_ıuı

eĞiriıu
N Yüzde

ı_İse 7 28

YUKSEKOKUL 1B 72

ToPLAM 25 100

+.z. vÖı,ı ericiı_eniN BAşARıLARıtı ı erri ıeoiĞi oÜşÜııÜ ı_eN

rı rrö n ueniH aı_cıı-ıNMAsıNA i ı-işxiıı Bu LG u LAR
Bu kısımda yöneticilerin başarılarını etkileyebileceği düşünülen faktörleri nasıl

algıladıklarına ilişkin bulgulara yer verilmektedir.
4.z.ı . riNıHsıı_ rıxröR ı_rne iı-işxiıı su ıc u ıın

Finansal faktörler finansal planlama yapmak, geçmiş dönem|ere iliŞkin mali du-

rumları gözden geçirmek, finansal planları kontrol sistemi geliştirmek, fiziki tesislerin

finansmanıve finansal darboğazları önleme yöntemlerini içermektedir. İzleyen sahife de

bu faktörler tablo halinde verilmektedir.

126

Ja

a

}

önNEKLEM

a

a



lı ,, ı \
I

çizeı-GE s. FİHANsAL rıxröRLER

r\)
N

rİııııısAL
FAKTÖRLER

güvüK öLçüoe
( sÜRExı_İ
oıARAK )

oLDuKçA
( sıK sıK )

oRTA
DEREcEDE
(ARASıRA )

Az

( SEYREK )

Hıç ToPLAu

riııııısAL

Pı-ANı.AırA

n 7 9 5 4 25

Yüzde 36 20 16 100

uıı-i DuRU]uLARı
cözoeıı
GEçinrıe

n 7 6 4 6 2 25

Yüzde 28 24 16 24 8 100

KoNTRoL
sisreui
KULı-ANilA

n 7 7 1 10 25

Yüzde 28 28 4 40 100

rizixi

resisı_enix

riııırstAiıı

uzUN
vaoeı_i

n 1 1 3 18 25
yüzde 4 4 12 72 100

'KısA

vıoeı-İ
n 1 2 3 16 25
vüzdc 4 8 12 6zt 100

oz
sERilAYE

n 14 4 6 1 25
yüzdc 56 16 24 4 100

riıııusAL
DARBoĞız
öııLEuEDE
vÖııretLER

İşgücü
sayısı
kıs.

n 2 5 15 3 25
yüzde

8 n 60 12 100

iş
Hıcml
Kı3.

n 2 1 8 14 25

viizdc 8 4 16 56 100

28



Yöneticilerin 0.36'sı oldukça, 0.28'i büyük ölçüde finansal plan yapabildiklerinibe-

lirtmektedirler. Finansal planlama yapabilme|eri başarı düzeylerini artırabilir,

Örneklemdekiyöneticilerin ancak 0.28,isürekliolarak işletmenin geçmiştekimali

durumunu incelediklerini ifade etmektedirler. Bunun yanında sık sık ve araslra Şıklarını

işaretleyen yöneticiler o.24, er olarak belirtilebilir. Mali durumu araslra inceleyen 0.24,

öhemli oir ı<esimi oluşturmaktadırlar. Yöneticilerin geçmiş dönemlere ilişkin mali durumlarını

sürekIi olarak inceleyebilmeleri başarılarının daha fazla olmasını sağlayabilecektir,

Çizelge 6 incelendiğinde yöneticilerin 0.40' ının finansal planları kontrol sistemi

kullanmadık1arıgörülmektedir. Buoldukça önemli bir orandır. Örneklemin 0.56,sı (büyük

ölçüde, 0.28; oldukç ao.28 ) kontrol sistemi kullandıklarını belirtmektedirler.

Yöneticilerin yine 0.56, sıfiziki tesislerin finansmanında büyük ölçüde özsermaye

kullandıklarını ifade etmektedir.

çizelge 6, yöneticilerin o.60,ının, finansaldarboğazları önlemede nadiren personel

sayısında daraltmaya gittiklerini göstermektedir. Yöneticilerin 0.20,si araslra, 0.08,ide slk

.,i p"r.on"l sayıiında daraltmaya giderken,0.12,si hiç bir zaman bu yönteme

başvurmamaktadır.

4.2.2. Kİşisel Faktörlere iıışrın Bulgular

Kişisel faktörler, yöneticinin sahip olması gereken beceri, başarıve güç güdülerini

içermektedir.

4.2.1 . Beceri Faktörü

çizELG E7. BEcERl FAKTÖnÜrıe iı_işKiN BuLGuLAR

J
irıoELER Büvüx

öı-çüoe
)LDUKçA oRTA

DEREcEDE
Az Hıç ToPLAM

YENı
rixiRLER
GElişrinr-
giLue

N 6 3 5 11 25

Yüzde 24 12 20 44 100

)LuMsuz
İoNUç LA-
RıN
rişioert
KAYNAK-
LANMASı

N 1 3 1 14 25

Yüzde 4 12 4 56 24 100
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Yöneticilerin 0.44'Ü, çalışma alanları ile ilgiliyeni fikirieri az ölçüde geliştirebildiklerini
ifade etmektedirler. Yenifikirlerin geliştiriIebilmesiyöneticilerin başarılarınıartırabilecektir.
Bu nedenle de yenifikirlerin üretilebilmesine önem verilmelidir.

Öte Yandan, yönetici|ere, işlerinde karşılaşabilecekleri olumsuz sonuçıarın ne
ölÇüde kendilerinden kaynaklanabileceğini düşündükleri sorulmuştur. Bu soruya alınan
Yantta, Yöneticilerin 0.56'sı olumsuz sonuç|arın az da olsa kendileıinden kaynaklanabileceğini
be|irtmiŞlerdir. Bunun nedeni olarak ise sahip oldukları beceri düzeylerini göstermekĞ-
dirler,

4.2.2.2. Başarı ve Güç Güdüleri Faktörü

çizelge 8' de başarı ve güç güdülerine ilişkin bu|gular sunulmaktadır.

çizELGE s. BAşARı vE Güç cüoüı-eniııe iı-işxiıt BuLGuLAR

Çizelge 8, örneklemdeki yöneticilerin 0.40'ının idari pozisyonlarının gerektirdiği
yetkiye büyük ölçüde sahip olduklarını göstermektedir, Ancak, o.2a, lik bir kesim ise ortaderecede bir YetkiYe sahip olduklarını belirtmektedir. Örneklemın çoğunıukla genel müdürve genel müdür Yardımcılarından oluştuğu dikkate alınırsa nu oĞnın oldukça önemliolduğu söYlenebilir. Bu durum da y«ıneİiciıerin başarı düzeylerini etkileyebilecek birfaktör.Fir.

4.2.2.3. Kişilerarası İllşl<ller Faktörü

KiŞiler arasıiliŞkilerin ne ölçüde kolaylıkla kurulabildiğine ilişkin bulgular aşağıdaki
çizelgede gösterilmektedir.

GÜ
LERi

çoK
( süREKLl)

oLDUKçA oRTA
DEREcEDE

(ARASıF

çoK Az

A) (çoK A2

Hiç

) (Hiç)

ToPLAM

yerxi
ıüzeyi

N 10 4 7 2 2 25

Yüzde 40 16 28 B 8 100

AMAÇLARIN

(oNTRoı_ü

N 9 B 4 2 2 25

Yüzde 36 32 16 B B ,l 00
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iraoeLER

raxröRLER

üyüx oLDUKçA
oRTA
DEREcEDE

Az Hıç ToPLAM

ASTLARLA
YAK|N
isainuiĞi
İeı_işrineeiu-
ME

N 19 4 2 25

Yüzde 76 16 8 100

ASTLARıN
işninuiĞi
isreci

N 6 16 3 25

Yüzde 24 64 12 100

R**orro"J
iı_e vAKıN ]

işainı-iĞi
crı_işrineaiı--
ME

N 12 B 3 2 25

Yüzde 48 32 12 B 100

çizeı_GE 9. KışiuenıRAsı iuişxiLERe iuiŞriru BULGULAR

Çizelge9incelendiğinde,yöneticile-rin.0.76.sınınastlarlaişlerikonusundabüyük
ölçüde yakın işbirliği ıiinol oıJrila1 oörülebilmektedir, 

yönetcııerin 0,64, ü, astlarının

kendileri ile oldukçayakın işbirliği isteğinde olduklarınıbelirtmektedirler, 
yöneticilerin 0,48,

i, iş arkadaşlarıyla da n,ivtiı, oıç1o" ğkın işbirliği geliştirebi1diklerini ifade etmektedirler,

4.2.2.4.Örgüt-İçi Ortam Faktörü

örgüt_içi ortam faktörü, amaçlarakatılmayı, kişisel ve mesleki gelişme olanağınıve

bağımsız çalışma ortamını içermektedir,
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çıZELGE 1o. öRcür-içi oRTAMn iı_işxiıt BuLGuLAR

Çizelge 10, yöneticilerin 0.52' sinin idari pozisyonlarındaki amaçlara oldukça
katkıda bulunduklarınıgöstermektedir. Ömeklemdekiyöneticilerin 0.32'si, idari pozisyonlarının
kişisel ge|işmelerine orta derecede katkıda bulunduğunu belirtirken, örneklemin o,44, ü,
idari Pozisyonlarının mesleki gelişmelerine büyük ölçüde katkıda bulunduğunu ifade
etmektedir|er. Yöneticilerden ancak 0.36'sı, idari pozisyonlarında işleri ile i|gili konularda
büyük ölçüde bağımsız çalıştıklarını ileri sürmektedirler,

4.2.2.5. İşin ÖzelIiği Faktörü

Çizelge 
,l1' de işin özelliğine ilişkin bulgular verilmektedir.

irapELER
öncürs
oRTAM

eüyÜr
öı-çüoe oLDUKçA

oRTA
DEREcEDE çoK Az Hıç ToPLAM

AMAçLARA
KATKıDA
BuLUNMAK

N 7 13 2 2 1 25

Yüzde 28 52 B B 4 100

KışıSEL
GEı_İşue
oLANıĞı

N 3 6 B 2 6 25

Yüzde 12 24 32 B 24 100

MESLEKı
GEıjşue
oLANıĞı

N 11 B 3 2 1 25

Yüzdt 44 32 12 B 4 4

BAĞlMsız
ç|LışA-
BıLME

N 9 7 5 3 1 25

Yüzde 36 28 20 12 4 100
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irıoELER

FAKTORLER
çoK oLDUKçA ginız Az Hıç ToPLAM

OLAYLARİN

BENzenı_iĞi

N 12 7 6 25

Yüzde 48 28 24 100

FARKLı
çALışMA
vöıırEMı-eni

N 3 6 10 6 25

Yüzde 12 24 40 24 100

ceni

eiupiniu

N 6 12 6 1 25

Yüzde 24 4B 24 4 100

çozuMu
BULUNMAYAN
PROBLEMLER

N 1 6 5 11 2 25

Yüzde 4 24 20 44 100

BAşKALARı-
NA
BAĞİMLİLİK

N 11 4 4 3 3 25

Yüzde 44 16 16 12 12 100

4

çizELGE 11. işiıı ÖzerLlĞiııe iuişriN BuLGuLAR

Çizelgellincelendiğinde,yöneticilerin0.48,ininişlerindekarşılaştıklarıolayları
birbirine benzer oIarak algıladıklarıgörülmektedir. işleriniyaparken karşılaştıkları olayların

birbirine benzemediğini n-eıirten yönetici oranı0.24,1ür. Halbukiyöneticilik birbirıne benzer

olayların az olduğu bir iştir.' 
Örneılem-deki y6neticilerin 0,64, ü, işlerini yaparken farklı çalışma yöntemleri

uygulamak durumunda kalmadıklarını belirtmektedirler,( çok az diyenler = 0,40; hiç

diyenler = o,24 ) Esasında yöneticilik, niteliği gereği, farklı çalışma yöntemlerinin

uygulandığı bir 9örevdir. 
yönet;iıik kariyerini seçen birey bu özellikler kendine sağlandığında

başarılı olacaktır.
yöneticilerin 0.48,i işlerini nasılyaptıklarlkonusunda, işlerinden " biraz " geribildirim

aldıklarını belirtmektedirler. Asıl olan şudur ki;yöneticiler işlerinden.mümkün olduğunca

fazla geri bildirim almalıdırlar. Aldıkları geri-6iıdirime göre de işlerinde başarılı olup

olmadiklarınl belirleyebilir ve çaIışmalarını ona göre sürdürebilirler.

Örneklemin 6,5z'si 1az=o,++; hiç= 0,08 ) çözümü bulunmayan problemlerin az

olduğunu algılamaktadırıar. İşlerini tamamlamada başkalarına bağımlı olduklarını belirten

yöne-tici oraiı 0.44,tür. Anca'k genelde yöneticiler bağımsız olarak çalışmak isterler,

yöneticilik kariyeri, nirn,ıiinoen farklı olayların olduğu, farkh çalışma yöntemlerinin

ı
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kullanıldığı, geri bildirimin hemen alındığı, çözümü bulunmayan problemlerin oldukça çok
olduğu ve bağımsız olarak faaliyet gösterilen bir iştir. Yöneticilik kariyerini seçen bir birey,
bu özellikleri algı|adığında daha başarılı olabilir.

4.2.3. Yöneticilerin A!gıIamalarına iıışıın Bulgular

Yöneticilerin kendilerinin başarılarını etkileyebileceklerini düşündükleri faktörleri
belirtmeleri istenmiştir. Yöneticilere açık uçlu sorulan bu soruya alınan yanıtlar, araştırmanın
modelindeki faktörlerle karşılaştırıldığında temelde ortak bir noktaya varıldığıgörülmekte-
dir. Belirtilen maddeler önem sırasına göre dizildiğinde; kendini yenileme, tam yetkiye
sahip olma ve kalifiye personel bulma olarak ortaya çıkmaktadır,

Başarıyı etkileyen diğer fatörler ise; halkla ilişkiler, konusunda uzmanlık, bürokra-
tik engeller, modernizasyon, piyasadakidengesizlik, müşteri problemlerini halletmek ve
müşteriler|e ve personelle iyi ilişkiler kurmak olarak sıralanabilir.

5. soNuç VE ÖNERİLER

Bu çalışmanın amacı, yöneticilerin başarılarını etkileyebilecek faktörlere ilişkin
durumları tespit etmek idi. Yapılan çalışma, konaklama sektöründe yönetici başarısını
etkileyen faktörlerin olumsuz etkisinigiderme yöntemlerini belirlemeyiamaçlayan daha
detaylı bir çalışmanın ön araştırması niteliğindedir. Temel hareket noktası, konak|ama
işletmeleriolmuştur. Sözkonusu işIetmelerde yönetim olgusu, genel işletme yönetiminin
özelliklerini taşıması yanısıra, otelcilik mesleğinin gerekli kıldığı spesifik unsurları da
iÇermektedir. Bu unsurlara; çalışma saatlerinin uzunluğu, ekip çalışmasının gerekliliği,
demokratik çalışma ortamı o|uşturulmasının zorunluluğu, her 24 saatte bir-bazı durum-
larda daha da sık tamamlanması gereken faa|iyetler zincirinin varlığı örnek olarak
gösterilebilir.

Sözü edilen unsurlar, konaklama işletmelerinde " Başarılıyönetici " nin gerekliliğini
daha da arttırmaktadır. Yönetici, işletmeyiarzuIanan amaca ulaştlracak kişidir. Yöneticinin
başarısı işletmenin başarısıdır.

Araştırmanın bulguları topluca incelendiğinde şu sonuçlara varılabilir.
- Yöneticiler gerçekci finansal plan|ama yapmaya önem vermektedirler.
- Geçmiş dönemlere ilişkin malitablo|arin çok sık gözden geçirilmediği

görülmektedir.

- Finansal planlara ilişkin iyi bir kontrolsistemi kullanılmamaktadır.
- Fiziki tesislerin finansmanında daha çok özsermayeye başvurulmaktadır.
- Finansal açıdan darboğazlan önleyici yöntemlerin kullanılmasında işggücü

daraltılmasına nadiren gidilmektedir.
- Yöneticilerçalışma alanlarıile ilgiliyenifikirleriçok fazla geIiştiremediklerini

ifade etmektedirler.
- Yöneticilerin az bir kısmı, ortayaçıkan sorunların kendilerinden kaynaklana

bileceğini düşünmektedirler.
- YÖneticiler sahip oldukları yetkinin daha fazla olabileceğini öne sürerken

amaÇ|arını periyodik olarak gözden geçirdiklerini belirtmektedirler,
- Yöneticiler görev|erinin kişisel gelişme|erine imkan tanımadığı ancak

mesleki gelişmelerini sağlad ığını ifade etmektedirler,
- Örneklemdeki yöneticilerin görevlerini fazla çeşitliliği olmayan ve farklı

Yöntemlerin kullanılmadığı bir iş olarak algı|adıkları beli1enmiştir.
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_ yöneticilerin astları ve işarkadaşları ile genelde iyi iliŞkiler iÇinde olduğu

görülmektedir.
Bu sonuçlara göre başarıyı artırabilmek için ; , 

.

_ Geçmiş dönemlere ilişkin malitabloların finanşal değerlendirmelerde daha

çok kullanılması,
- Finansal tablolarla ilgili iyi bir kontrol sistemini kullanma atıŞkanlığının edi-

nilmesi,
- yöneticilerin çalışma alanları ile ilgili yeni fikirlerin geliŞtirilmeYe Çaba har-'

canmaSı,
_ yöneticilerin görev yapılarının çeşitlendirilmesi ve sorunların Çözümünde

farklı yöntemterin kullanılmasına dikkat ediJmesi,

- yöneticilerin idari pozisyonlarındaki yetkilerinin arttırılmaSı,

- yöneticilere kişisel gelişme olanağının sağlanması önerilebilİr.

',t ,
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Giriş

Türkiye'de 1983 yılından sonra, olağanüshi düzeyde lurist say§mda artış geçekleşince,

bu dönemde yatak say;arının yetersizliği konusu en 9üncel konu|ar arasına girmişti, Hem

özel sektörde, hem de kamuda en önemli sorun olarak yatak kapasitesinin kısa ve orta

vadede arttırılması gerekliliği üzerinde duruluyordu,

Diğer yandan turizmin ekonomik kalkınmayla ilişkisini kuran, GSMH'ye, ödeme-

ler dengeİine etkisini araştıran tez|er ve araştırmalar yapılıyordu, Turizmin yapısal olarak

geliştiriİmesi konusu ise, daha alt düzeylerde tartışılmaktaydı,

sağlanan teşvik, geliştirilen ara formüller sonucundaki destek ve yardımlarla yatak

kapasitesi artm§ ," şrinj, da bazıyatırımların projesi sürmektedir. yatak kapasitesi

hızla artarken, yeni yatırım çalışmalarıve bunların proje düzeyinde hazırlıklarısürerken,

birden nicelik ve nitelik olaral işğOren yetersizliğinden bahsedilmeye başlandı, lşgören ve

yatak sayısı arasında ilişki kurulmaya başlandıve bu ilişki yatak sayısının artmasından

sonra kurulmuş oldu.
Bu şekildeki sorun tesbiti için söylenecek iki şey vardır : Birincisi, TürkiYe'de ilgili

tarafların, her şeye sorun ortaya çıkİığı zaman duyarlılık göstermeleri anlamındaki "prağmatik"

yaı<iaşımıarıoır. jı<incisı, bu yaklaşım doğru olmakla birlikİe, gelecek bakış açısı içeren ve

ieıecexteı<i işler için ougıınıeroe neler yapılacağını kapsayan " stratejik " yaklaşımında

gerekliliğidir.
Türkiye' de bundan böyle diğer alanlarda gerekeceği gibi, turizm sektöründe de

konuya gelecek açısıyla bütünieşik yaklaşılmalı, fırsatlada birlikte olasıtehlikeler de analiz

edilerek, kuwetli ve zayıf yönler belirlenip, straİejik plan|ama çercevesinde strateji|er

geliştirilmesi gerekli ve zorunludur.
1. Düğada Genel Değişim Ve Transformasyon Hareketleri çerçevesinde Tu_

rizmin Bugünü ve Geleceği _

yirminci yüzyıl değişimlerin yoğun olarak yaşandığı yüzyıl olmuştur, oye ki, bu

değişim karşısında, yirmiicıyüzyıl değerlendirmelerinde bilim adamları ne diyeceklerini

şağırmışıarolr. Tüm değişmelerin ülkelerin genel olarak gelirlerini arttırıcıve insanlarında

ietan o,ıieyini yükselticietkileri sözkonusudur. yani değişimler, ülke ve insanların gelişimini,

refahlarını yükseltme yönünde gelişimler ortaya çıkarmaktadır. Bu süreçte doğal bir

gelişme olarak dünya toplam nüfusu da artış göstermiştir,

Bu yoğun değişim atmosferiortamında, tüm bunlarınturizm içindegerçekleşeceğini

söylemek kehanet olmaz. zira yukarıda belirtmeye çalıştığlmız değ§imler 2000, li yıllarda

şiddetini daha da arttıracağınıieyit eden değişimler niteliğindedir,_Bu değişim atmosfe-

rinde turizm adına geriye iontijoıacağını sbylemek mümkün değildir, Bu göstergelerin

başlıca|arı; doğu bl;ku;oaki gjlişmelJr refahın giderek artması, milli gelir artışları ve

izlenemeyecek düzeydeki tel<nololil< değişimlerdir. Dünya hizmet ve imalat sektöründeki

gelişmeler de bunu doğrular nite,ıiİ<teoir. İizmet ve imalat sektörlerinin hizmet alanı ağır

6asmaktadır . o/o 60, a ooğru bir çıkış hizmet sektöründe gözlenmekteidir,

AT,deki gelişmeler de yine bu boyuttadlr. Turizm artık küçük ölçekte kıvamlı kar

sağlayamay""rğ,r" bu nedenle, turizm yatırımlarının artık büyük ölçekte olması ve bu

büyüklüğün yaratacağı" ölçek ekonomileii " nden yararlanmak gerekmektedir, AT,de bu

Olç'el< el<6nomilerinden yarar'İanmak amacıyla turizm sektöründe de son on ydda yaygınlaşan

birleşme ve devralmalar yaşanmaktadır.

Bu gelişmeler orta yeroeyken, " Turizmin giderek önem kazanacağını ve ge|ecekte

de daha dİ gelişeceği " yargısına varmak pek hatalı olmaz,
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}. Turizmin geleceğine yöne|ik bu yargı, yada turizmin giderek gelişeceği yarg§ı
makro ve mikro alanlarda değişim planlarının, özellikle de mikro bazda stratejik planların
yapılmasını gerekli kılmaktadır. Son yıllarda hızlı gelişim gösteren ve şu sıralarda ABD,
Japonya ve AT'de en güncel konulardan birisi olan stratejik planlamaya " İşletmelerin
kalkınma planları " yakıştırmasını yapmak doğru bir yakıştırım olacağı kanaatindeyiz.
Stratejik planlamada yeni bir örgüt ( Fiziki anlamda ), yeni eleman, özde gerekli değildir.
Stratejik planlama üsı yönetim planlamasıdır, üst yönetim iş|evidir, komite işlevi olarak
düşünülebilir.

Değişimler, işletmelerin de çevre faktörleridir. Bu değişimlerde yapısal değişikliğe
ilişkin kararların alınmasınıgerektirmektedir, Yapısal değişikliğe ilişkin kararların alındığı
planlama türü stratejik planlamadır. Bu planlamada fırsatlar, tehlikeler gelecek açısıyla,
kuwetli ve zayıf yönler bugünkü duruma göre belirlenip, geleceğe yönelik çözüm stratejil-
eri geliştirilir, Buna da SWOT Analizi denilir.

Öyleyse sorun nedir, çözümler yani yapısal değişikliğe ilişkin kararlar nelerdir?
Gerçekte, Türkiye' de sorun tesbitleri yapılmıştır. Aynı mesayiyi burada tekrar etmeye
gerek yoktur. Sıra çözüm önerilerini geliştirmeye ya da geliştirilen çözümlere ciddi boyutta
eğilerek en uygun alanları seçmektir.

Yukarıda da belirtmeye çalıştığımız gibi Türkiye'de yeni yatırım, yeniyatak kapasite-
siy|e birlikte gelecek beş yılda, en çok, yeni işgören ihtiyacı ve bu işgörenin eğitilip
geliştirilmesini aynı potada tartışmalıve birlikte çözüm stratejileri geliştirilmeli, verilecek
teşvikler ve destekler işgören planlarıyla ilişkilendirilmelidir. AT ü|kelerinin bazılarında
işgörenlerde bulunması gereken özellikler yasalarla belirlenmiştir.

.. 2,Turizmi Geliştirme Koşullarıve Bu Koşullar İçerisinde İşgören Politika|arının Yeri
ve Onemi

Turizmin geliştirilmesinde üzerinde durulması gereken konular şunlardır:
* Altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi
* Turizm yatırımlarınırı gerçekleştirilmesi
* Turist çekimi propagandası
* lşgören eğitimi ve yetiştirilmesi
Bu koŞullardan yatırım alanlarının seçimi ve gerçekleştirilmesinde işgören eğitimi

ve yetiŞtirme konularının birlikte ele alınması gerekIidir. Çünkü diğer koşulların
gerÇekleŞtirilmesinde bu iki koşulun etkisi doğrudandır. Bu bildiride, işgören politikaları,
uygun yatırım alanları ile birlikte ilişkili olarak tartışılacaktır.

Bu iliŞkiyiTeknolojiçevre kirliliğiiIişkisine benzetmek mümkündür. çoğu ülkelerde
artık en son teknolojiye bile, dikkatle yaklaşılmakta ve son teknoloji çevre kirlenmesi ile
birlikte ele alınmakta ve değerlendirmesi bu şekilde yapılmaktadır. Çevre kirliliğini önleyici
tedbirleri de beraberinde getiren teknolojiye kabul verilmektedir.

3. Türkiye' de Turizmi Geliştirmede İşgören Politikalarının Rolü
3.1. Turizmin Gelişimi ve İşgören İhtiyacının Ortaya Çıkması

Turizmin gelişmesi, işgörenlerin geliştirilmesini, işgörenlerin geliştirilmesiturizmin
geliŞmesi sonucunu ortaya koymaktadır. Bu yönüyle bu iki konunun birlikte ele a|ınmasında
işgören seçimi, eğitimi, muhafaza edilmesi konusu dikkate alınmalıdır, zira turizmi
geliŞtirme Çabaları sonucunda işgören gereksinmesi şiddetlenir ve belki de sorun olarak
orta Yerde kalır. Bu nedenle sorun ortaya çıkmadan önce planlama ve politika olarak ele
alınması ve bunlara yönelik stratejik yaklaşımlar gerekli ve zorunludur.

3.2. lŞgören lhtiyacının Ortaya Çıkmasıve Eğitim ve Yetiştirme Planlarının
Yapılması

TürkiYe'de 1983-1988 yılları arasında turizm yatırımlarında yaklaşık % 3oO oranında
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bir artış, turizm gelirlerinde "/o 1O0'lük bir artış varken, işgören artışı % 30 oranında

gerçekleşmiştir.
Turizm eğitiminde yalnızca turizm sektöründe yer alan konaklama Ve ikincil har-

cama tesisleri gibi alanlarda çalışan ve çalışacak olan nitelikli işgörenlerin eğitimi ve

yetiştirilmesi değlı, aynı zamanda bu çalışmaların planlarınıyapanları, kararlarıverenleri,

İektorde yönelen seyahat acentaları, oteller, rehberler, trafiği yöneten Polis, gümrükte

giriş-çıkışİyöneten gümrük memuru, turistin sorduğu yolu cevaplayan vatandaş, konaklama

Ğsİsinın yöneticisi, yatakları düzelten kat görevlisine kadar büyük bir kitleyi düŞünmek

gerekir.
Turizm eğitimi bu boyutta ele alındığında geliştirilecek eğitim medyalarında da

değişjmler söz konusu olacaktır. Bu medyalardan bazıları bir gruba, bir baŞkasıbaŞka bir

gr;b; yoneıecektir. Burada işletmeler, üniversiteler, özel kuruluşlar, TRT rol alacak

6aşııca medyalardır. Bu medyaların tamamı bütün içerisindekilerin birine Ya da daha

fazl-asına yönelerek, tüm eğitim boyutlarına yönelik farklı medyalarla yaklaŞılarak Çözümlerde

de bütünleşme sağlanmış olacaktır.
Türkiye, delurizm eğitimi sorunlarının icerisinde bir başka boyut ta eğitimcilerin

eğitilmesi ve eğitimcilerin nicelik bakımından yetersizliğidir. Bu durumda geliŞtirilecek

Ğdyaıarın yöneleceğieğitilecek grubun tamamınayönelik olarak geliştirilmesiVe.zaman

ve mekan sorunlarının azalmasına neden olacaktır. B u şekilde bir öneriYi Fransa, ltalYa ve

ingiltere örnekleriyle açıklamaya çalışaçağız. Ka|dı ki Türkiye'de üniversite eğitiminin

nıĞıigioe bu boyuttadır. vuzyıiie eğitimlerde bile, eğitim kitle halindedir. Üniversitelerde

seçı<İn e|eman yetiştirme konularıartık üniversite bitirmeyle gerÇekleŞmemekte, kiŞinin

çabaları ve uygulama başarısıyla mümkün olmaktadır. Bu durum turizm için daha fazla

geçerlidir.
Dolayısry|a turizm eğitimi ve eleman yetiştirilmesi çok yÖnlü bir sorun olarak

karşımızdadır, Zira bugünün ya da yarının elemanlarının karşılanması ve eğitilmesi,

gelecekteki elemanlarının karşılanmasıve eğitilmesi, gelecekteki elemanların karŞılanması

ğorrnr, gelecekteki elemanların karşılanması için bugünden neler yapılacağı sorunu

karşımızJadır. Bu da konunun strateiik planlama boyutunu ortaya çıkarmaktadır, Zira

Tur-kiye,de belgeliyatak kapasitesinin aksine, ,l991 yılında 337.000 yatak kapasitesine

ulaşılacağı ifade edilmektedir. Yine Türkiye' de 1991 yılında yatak kapasitelerinin de

yetersiz Ülaca5ı endişeleri ortadayken, işgören yetersizliğinin boyutu korkunç ölçüler-

dedir, Türkiye, de büyük oranda artlş gösteren yatak saylslna rağmen bunun yetersiz

olabileceğine i|işkin stratejiler vardır. Akdeniz' de 2 mi|yon yatak kapasitesi varken,

Türkiye' deki yatak sayısı bunun 1/1 0' u kadardır. 1 60-2O0 bin arasındadır, Turizmden her

yıı isİanya 17 , Fransa ı8, italya 20 milyar dolar gelir elde etmektedir.

3.3, Turizm Elemanları ve Yöneticilerinde ğulunması Gereken Özellikler

Turizm işletmelerinin genellikle insanın psikolojik tatmin duygusu sağlamasına

yönelik hizmetler üreten işletmeler olduğu dikkate alınırsa, yöneticilerin bir takım özel

6ecerive yeteneklere sahip olmasıgerektiği açıktır. Yöneticilerin gerekli üretim girdilerinin

nitelik ve niceliğini belirlerken, bunlirıplanlar, örgütler, yönetir ve denetler. Burada sürekli

olarak hizmetin insancıl yönü gözönünde bulundurulmalıdır. Ayrıca turizmin çok yönlü,

karmaşık ve hızla değişen bir oİay olmasıda yöneticilerin farklıve üstün niteliklere sahiP

olmasını gerektirir.
Günümüzde, sahip-yönetici ve profesyonel yönetici türlerinin ÇeŞitli Şekillerine

rastlanmaktadır. Bu çeşitlİlil< Otlylk ölçüde işletmenin büyüklüğüne, konumunave sunulan

hizmetlerin türüne bağiı bulunmaktadır. Özellikle dağ ve deniz kıyısındaki küÇük sayfiye

otellerinde ve motelleide sahip yönetici tipi daha yaygın görülmektedir, Diğer bir deyimle
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işletmeyi kuran, karı amaçlayan ve riski üzerine alan girişimci, yönetim görev|erinide

üstlenmektedir. Girişimcinin eş ve çocukları ve yakın akrabalarıda işletmedeki çeŞitli
faaliyetleri yürütmektedir. Ancak turizm yöneticilerinin özel bilgi, beceri ve yetenek sahibi
olmaları gerekli|iği, büyük veya küçük turizm işletmeleri bakımından geçerlidir.Bazıtu-
rizme önem veren ülkelerde turizm işletmelerinin ve yöneticilerinde bulunması gereken

özellikler yasalarla belirenmiştir. Turizm işletmeciliğinde görülen gelişmelere paralel

olarak profesyonelyöneticitipi giderek yaygınlaşmakta ve bunun olağanca hızlanmasında
genel değişim nedeniyle devam etmesi gerekmektedir. Çünkü yöneticilerin değişim
nedeniyle artan işlevleri bunun ancak profesyonel bir iş olarak yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Bu arada büyüyerek veya birleşerek zincir işletmeler oluşturan turizm kuruluşlarında riske
katılan ve kardan belirli paylar alan bir yönetici tipi ortaya çıkmaktadır.

3.4. Modern Bir Konaklama İşletmesinde Hiyerarşi Düzeyine göre İşgörenlerde

Bulunması Gereken Özellikler
Bir otelya da lokanta işletmesinin çeşitli bölümlerinde yerine getirile.n işlerle ilgili

bilgi ve pratik olmaksızın, bu işletmeyi başarıyla yönetmek oldukça zordur. Orneğin, yeni
mutfak teçhizatının seçimiyle ilgili karar alan yöneticinin menü planlama, işin örgütü,
pişirme süreçleri, işgücü gereksinimi ve benzeri konuları tam ve doğru olarak bilmesi
gereklidir. Bir otel yöneticisinin teknik bilgi ve becerisi satınalma, üretim planlaması,
denetim, pazar|ama, gda hazırlama ve servis, muhasebe kayıt ve kontro|u, işgören
yönetimi, içki depolama ve eğlence hizmetleri sunumu, ilgili yasalar ve benzeri konularda

çok geniş bir alanı kapsamalıdır. Bu nedenle bir turizm işletmesi yöneticisinin eğitimi,
geleneksel olarak dört yıllık bir üniversite veya yüksek okuldaki eğitimden sonra, işletme
içinde gerÇekleştirilecek bir yönetim stajı ile bütünleştirilir. lşletme içi eğitim, genellikle
mutfak bölümünde bir sta! ile başlar. Bu aşamaya büyük önem verilir. Çünkü mutfak
hakkındaki genel bilgiler, satınalma, maliyetlendirme ve genel olarak yönetim bakımından
son derece değerlidir. Otel veya lokantanın en önemli çekiciliğinin yemek hazırlama ve
sunma i|e ilgiliolduğu kabuledilir. Bunun yanısıra, bu stajiş disiplinive uygulamayıtanıma
gibi konuları da kazandıracaktır, Mutfak stajını tamam|ayan bir yönetici adayının daha
sonra lokanta bölümüne gelmesi, olağan kabul edilir. Bu deneyiminde adayıtüketici ile
karşıkarşıya getirmesi bakımından özel bir önemi bulunmaktadır, Ayrıca aday burada bir
turizm işletmesinin temel özelliklerinden kabul edilen giyim, tavır, nezaket, görgü ve
hizmet konularında kişisel disiplininive değer verilen karakter bütünlüğünü kazanır. Diğer
bö|ümlerde de deneyim kazanması istenilen aday, resepsiyonda ve örgütün yönetim
basamaklarında sırasıyla çeşitli görevler alır. Bu yönetim stajı çeşitli bölümlerde geçirilen
çalışma dönemleri ile yaklaşık beş yıl kadar sürebilir. Otelcilik endüstresindeki bazı
işletmelerde dış ülkelerde staj olanaklarıyaratılır. Kısa dönemli o|makla birlikte bu stajlar
adaya deneyim kazandırır.

Modern bir otel işletmesinde hiyerarşiye göre bulunması gereken işgören ve
bunIarın özellikleri şu şekilde açıklanabilir:

* Üst Yönetim Düzeyi
Ticari direktör: Satış yöneticisi, Halkla İlişl<iler Yönetimi
Teknik direktör: Planlama ve organizasyon
Bu hiyerarşik düzey, üniversite eğitimi gerektirmektedir.Yani üniversite eğitiminden

önce veya bu eğitim sırasında temelteorik ote|cilik bilgilerive temel işletmecilik, ekonomi
bilgisinin bulunması gerekir.

* Orta Yönetim Düzeyi
Garsonlar, ahçılar, resepsiyon memurları, barmen , kahya, ticaret memurları vs.
En az ortaöğreniminden sonra, bir otelin bütün kısımlarında elde edilmesigereken
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uygulamalıbir öğrenim ve ilgiliolunan dallarda da uzmanlaşmayıgerektirir. Pratik öğrenim,
tam gün çalışma yerine kısmi bir çalışma uygulayan meslek okullarında elde edilen
öğrenm ile tamamlanmalıdır.

*Alt Basamak yönetim yardımcıları ı

Hamallar, hizmetçiler, oda bakıcıları, mutfak yardımcılarıve bulaşıkçılar vs.
Özel bir öğrenim gerektirmez, yapılan iş mekaniktir. Sadece yapı|acak işi bir kaç

kez göstermek yeterlidir. Yani burada eğitimden çok yetiştirme gereklidir.
3.5. Türkiye' de Otel, Konaklama, Lokanta ve Seyahat Acentalarında Çalışanların

özellikleri
Turizm sektöründe çalışanların o/o 60' | 30 yaşın altındadır. Konaklama ve lokanta

işletmelerinde çalışanların 3/4 15-34 yaş grubu iken, seyahat acentaları grubunda

çalışanların 2l3' il15-34 yaş grubudur. Alt kademe işlerinde ça|ışanların yaş ortalaması
düşük iken, üst yönetime doğru, yaş ortalamasıyükselmektedir.

Turizmde çalışanların o/o 40-50 arası lise ve ortaokul mezunudur, Ust kademelerde
üniversiteden mezun olanlar artmaktadır.

Turizmde çalışanların küçük bir yüzdesiturizm eğitiminden geçmiştir. Ön büroda

çalışan|arın 1/4'ü bir yıl ve daha az süre ile çalışanların oranı o/" 4O'lt. Bu oran üst
kademelerde en düşük, alt kademelerde ise en yüksektir.

Konaklama iş|etmelerinde, eleman bulmada zorluk çekilen alanların oranı o/o 58,

lokantalarda o/o 51, seyahat acentalarındao/o 47' dir. Konaklama işletmelerinde, ön büro
hizmetlerinde, muhasebe ve mutfak hizmetlerinde eleman zor bulunmaktadır.

Lokantalarda mutfak hizmet|erine, seyahat acenta|arında ise seyahat işletmesi
personeli i|e rehberlik hizmetlerine zor e|eman bulunmaktadır.

Konaklama işletmelerinde çalışan personelin eğitim ihtiyaçlarının önce|ik sırasıise
şu şekildedir.

* Önbüro hizmetleri
* Muhasebe, yönetim
* Lokanta/bar hizmetleri
Lokantdbar hizmetleri birçok işletme tarafından öncelikle eğitime ihtiyaç gösteren

bölüm olarak gösterilmektedir.
Konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin eğitim ihtiyaçlarının yönetim kade-

melerine göre sıralamasında 4. sırada yeralan vasıflı işçiler en fazla eğitilmesine ihtiyaÇ

duyulan elemanlar olarak gösterilmiştir. İkinci sırada yöneticilerin yer alması ise son
derece anlamlıdır.

Lokanta sektöründe eğitim ihtiyacı sıralamasında lokanta hizmetleri 1. sırada,

mutfak ve üniformalı hizmetler 3. sırada yer almaktadır. Vasıf|ı eleman en fazla eğitime

ihtiyaç duyulan kitledir. Bu da bundan sonraki projeksiyonda lise eğitimine daha fazla
önem verilmesini gerektirmektedir.

Seyahat Acentalarında ise, seyahat işletmeleri elemanları "/o 621 ile en fazla

eğitime ihtiyaç duymaktadır. Rehberlik ikinci sırada yer almaktadır.

Turizm sektöründe çalışanların eğitim düzeyleriaşağıdakitabloda özetlenmiŞtir.

Sevahat Acentaları
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3,6. Turizm İş|etmelerinde İşgören Seçimi ve Türkiye Uygulaması
, 3.6.1. Turizm İşletmelerinde İşgören Seçimi

Turizm işletmelerinde işgören yönetiminin temel amacı, işgücünden en etkin bir
şekilde yararlanmak ve iş ortamını işgörenlerin ve işletmenin ortak yararlnı sağlayacak
şekilde düzenlemektir.

Tüm işletmelerdeolduğugibi,turizm işletmelerindedeiş9ören yönetiminin başarısı,
büyük ö|çüde işgörenlerin seçimine işe alma ve yetiştirme süreçlerinin etkinliliğine
bağlıdır. Turizm işletmelerinde işgörenlerin sürekli olarak müşterilerle yüzyüze ilişki içinde
olmaları nedeniyle bazıözelliklere ve yeteneklere sahip olmalarıaranır. Bir turizm işletnesinde
ÇalıŞacak olan kişinin; uygun birfizikselyaprya sahip, genç ve enerjik olması, görünümüne,
kılık ve kıyafetine özen göstermesi, uygun bir mesleki eğitim ve deneyime sahip olması,
en az bir yabancı dili günlük basit konuşmaları sürdürecek kadar bilmesi, ciddi ve
soğukkanlıolması, dürüst olması, temizliğe ve düzenliliğe önem vermesi, uyum ve insanla
kolay geÇinebilme yeteneğinin olması, işinisevmesive görevlerini istekle yapması, görgü
kurallarını bilmesi ve farklıdavranış ve düşünceleri anlayış ve hoşgörüy|e karşılamasıgibi
öze||iklerinin bulunmasıgerekir. İşgören seçimisırasında bu özelliklerin aranmasıhalinde
ileride çıkabilecek sorunlar önemli ölçüde azaltılmış olur. Şüphesiz bu özeiliklerin ve
Yeteneklerin büyük bir kısmının daha sonra kişilere eğitim yoluyla kazandırılmasıoıanağı
da bulunmaktadır. Turizm işletmelerinde üsi basamaklardaki görevlere işletmede çalışan
iŞgörenler arasında başarılı görünenlerin yükseltilerek getirilmeleri en uygun yaklaşımlardan
birisidir. BaŞarılı işgörenlerin işletmeye bağlı|ığının kazandırı|masıda böylelikle sağlanmış
olur. Çalışanlar arasında yükselme beklentisi ve buna bağlı olarak ta moral ve verimlilik
artacağıgibi üst basamaklara gelen kişiler işletmeyi, çeşitli görevleri ve işgörenleri daha
iyi tanıdıklarından başarılı olacaklardır.

Buna karşılık, işletmenin alt basamak işgörenlerinin komi|erin, temizlik ve kat
görevlilerinin v.b.' nin ve burada resepsiyon, santral ve muhasebe yardımcıları gibi özel
bi|gi ve Yeteneklere sahip olmaları gereken işgörenlerin işletme dışından işgören
sağlanmasında başvurulacak başlıca metodlar;

* Turizm meslek okulları ile ilişki kurulması ve başarılı öğrencilerin işe alınması,
* Çevredeki diğer işletmelerde çalışanların veya buralardan ayrılanların işletmeye

çekiImesi,
* Gazete ilanlarıyla yetenekli kişilerin başvurularının sağlanması,* iş ve işçi Bulma kurumu yoıuyıa işgören sağlanması ve işletmede çalışan

güvenilir ve başarılı işgörenlerin yakınlarının ve tavsiye edebilecekleri kişilerin işe alİnması
olabilir,

Bu arada , bazıturizm işletmelerinin önemli bir işgören kaynağınıda turizm meslek
okullarından gelen stajyer öğrenciler oluşturmaktadır.

Konaklama iŞletmelerinde, endüstri işletmelerinden farklı olarak yakın çevieden
kiŞilerin alınmamasına özen gösterilir. Turizm işletmelerinde çalışma saatlerinin genellikle
uzun olması, düzenli bir aile yaşamına olanak sağlayamaması işgörenlere yaİacak yer
Verilebilmesi ve çalışanların yakınlarının ve arkadaşlarının sık sıkİşletmeye gelmesinin
arzulanmaması bu uygulamanın temel nedenlerini o|uşturmaktadır,

Turizm iŞletmelerinde çalışmak üzere çeşitli kaynaklardan başvuruda bulunan
kiŞilerin değerlendirilmesinde olabildiğince tarafsz davranılması ve işe uygun adamın
seÇilmesi ilkesinin benimsenmesi ve uygulanması gerekir. İşe alınmasına karar verilen
kiŞiYe öncelikle görev, yetki ve sorumluluklarının neler olduğu örgüt içindeki yerini ve ast-
üst iliŞkilerini, iŞletmedeki ücret ödül ve cezasistemlerinin işleyişini açık ve kesin bir dille
anlatmak ve eğer olanak varsa ayrrca yazılı olarak bildirmek gereklidir.
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Turizm işletmeteri özellikle mevsimlik çalışmalarıhalinde istenilen niteliklere sahiP

işgörenleri bulmakta zorluk çekebilirler. Bu nedenle,.bu işletmelerde işgörenlerin eğitimi

yetiştirilmesi ve geliştirilmesi büyük önem kazanır. İşletmede yeni işe a|ınan bir kiŞiYe

önceleri kolay görevler, dar yetki ve sorumluluklar verilir. lşgörenin deneyim kazanması ve
görevlerinde başarılı olması halinde, bu kişiler daha zor işlerde görevlendirilir ve kendile-
rine daha geniş yetki ve sorum|uluklar verilir. İşletme içindeki eğitim ve geliştirme çabaları
sonucunda görevlerini daha iyi yapabilir duruma gelen işgörenlerin maddi ve manevi
olarak ödüllendirilmesi, daha yüksek bir maaş ve ücretle daha önemli bir göreve getirilmesi

veya daha üst bir basamağa yüksetilmesi gerekir.
3.6.2. Fransa, İngiltereve İtalya'daTurizm İşgören İhtiyacınıGidermede Politikalar

( Kurumlar, Okullar, Üniversiteler )

3.6,2,1. Fransa
Fransa, da turizm eğitimi yapan üç tür öğretim ve egitim kurumu bulunmaktadır.

Bunlar:
* Temel Turizm Eğitimi Sağlayan Kurumlar
Bu kurumlarda turizm eğitimi ilk ve orta öğrenim gören veya sadece ilk

öğrenim görmüş 14-16 yaş arasındaki gençler içindir. Öğrenim proğramlarının o/" 50 si
pratik, "/o 50 si ise teorik derslerden oluşmaktadır. Bu okullarda pratik öğrenim genellikle

önbüro restoran, mutfak ve kat hizmetleri bölümleriyle i|gilidir.
* Turizm Eğitimi Sağlayan Liseler
Temel Turizm eğitimi gören|er bu liselerde öğrenim|erini sürdürebilmekte-

dir. Öğrenim programların ıno/o 25 pratik o/o 75 i genel turizm bilgisiveren teorik derslerden

oluşmaktadır. Öğrenim süresi3 yıldır. Bu okul mezunları küçük ve orta kapasiteliturizm

işletmelerinde sorumluluk alabilecek kadrolara sahip olabilirler.
* Turizm yüksek Öğrenimisağlayan Eğitim kuruluşları
Turizm eğitimi sağlayan liselerden ve özel veya dev|et liselerinden mezun

olanlar yüksek öğrenim sağlayan eğitim kurumlarına kayıt yaptırabilirler. Eğitim programının

7o 90,ıteorik, o/o 10'u pratik derslere ayrılmıştır. Eğitim süresi 2 ile 3 yıl arasında

değişmektedir. Bu okullardan mezun olanlara Yüksek turizm teknisyenliği diplomasıverilir

ve turizm sektörünün çeşitli yönetim kadrolarında görev alabilirler.
g.6.2.2. İngiltere
İngiltere'de turizm eğitimi üç düzeyde yapılmaktadır. Bunlar:
* Teknik Düzeyde
Teknik düzeyde eğitim mesleki beceri kazandırmaya yöneliktir. Bu düzeyde

eğitim görenler otelve lokanta hizmetlerinin toplam işören ihtiyacının "/"7O'ini karşılamaktadır.

35 kadar teknik kolej bu işgörenleri yetiştirir. Uygulamalı derslere ağırlık verilmektedir.
* Politeknik Düzeyde
Bu düzeyde turizm sektörünün orta kademede ihtiyaç duyduğu iŞgörenler

eğitilmekte ve yetiştirilmektedir. Uygulamalı programlar yanında teorik derslere daha fazla

ağırlık verilmektedir. Ayrıca staj zorunluluğu vardır. Bu düzeyde eğitim veren kuruluŞ saYısı

18 dir. orta kademe yöneticilik için gerekli işgören ihtiyacının "/o 25'i bu düzeydeki

okullarda yetiştirilmektedir.
* Üniversiter Düzeyde
İngiltere' de iki üniversitede turizm eğitimi verilmektedir. Bu kurumlar daha

çok üst düzeyyönetici yetiştirir ve yılda ortalama 150 mezun verirler. Lisansüstü program-

larda daha çok turizm ekonomisine ağırlık verilmektedir, Bu kurumlarda genellikle turizm

alanında bilimsel araştırmalar yapılır.
3.6.2.3, ltalya'da
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ltalya'daturizm eğitimi, yüksek öğrenim, orta öğrenim ve kurslarseviyesinde örgün
Ve YaYgln eğitim yoluyla yapılmaktadır. Örgün eğitim üniversiteler, enstitüler ve eğitim
Bakanlığına bağ|ı kolejler ve orta seviyeli okullar kanalıyla yapılmaktadır.

Turizm eğitimi yapan fakülte, yüksek okul ve enstitüler yönetim kademesine
eleman YetiŞtiren 4 yıl süreli turizm işletmeciliği, otelcilik ve seyahat acentalığıyüksekokul-
larıile2-3yıl süreli lurizmpazarlaması,acentalıkve rehberlikgibi mesleki okullardır.orta
Öğrenim seviYesindeki otelcilik ve turizm eğitimi, Otelcilik ve Turizm Kolej|eri tarafından
YaPı|maktadır.Turizm eğitimi hem resmi kurumlar hem de özerk ve <ızel eğıtim kurumları
tarafından yapılmaktadır.

E. N.A.L.C. İtalYa' da turizm sektörüne kalifiye otelcilik ve turizm personeli yetiştiren
milli bir teŞkilatın kısa adıdır. E.N,A.L.C. Otelcilik eğitim sist'eminin belirgin özelliklerini
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

* Otelcilik eğitiminin uygulamaya yönelik olması,
* Otelcilik eğitiminin otel|erde yapılması,
* Lisan eğitimine ağırlık verilmesi,
* Bolve çeşitliders kitabıve yardımcıeğitim araçlarının bulunması,* Oğrencilerin mesleği bilinçli bir şekilde seçmesi,* Eğitim ve öğretim programları içerik ve süre bakımından uygun bir şekilde
düzenlenmiştir.

* Okul sonrası stajlar ciddiye alınmaktadır,
* Gereksiz dersler öğrencilere okutulmaz,
* UzmanlaŞmaYa birinci yılda başlanması ve öğrencilerin seçtikleri branşta

yoğun şekilde eğitilmesi,
* Bölüm kontenjanlarının sektörün ihtiyaçları doğrultusunda beli4enmesi,
* Mesleki eğitimin yanısıra temizlik kuralları, davranış biçimleri, halkla ilişkiler

konularında bilgiler verilmesi.
E.N.A.L.C.' in mülkiYetinde İta|ya' nın birçok yerinde otel-okullar bulunmakta ve

eğitim burada verilmektedir. Bu ote|-oku|ların belirgin özellikleri aşağıdaki gibidir.
* Otel Yönetimi ve sekreterlik okulunda süre üç yıl olup okula Ön az orta okul mezunu

erkek öğrenciler alınmaktad ır.
*Otel önbüro Yönetim kursunun süresi biryıldır, Kursa en az ortaokul mezunu erkek

öğrenciler alınmaktadır.
* Otel mutfak hizmetlerinin süresi 3 yıld|r. Ortaokul mezunu erkek öğrenciler alınır.* Bar, restoran hizmetleri kursunun süresi 1 yıldır ve ortaoku| mezunu öğrenciler

alınmaktadır.
kız öğrenciler için salon hizmetleri, kat hizmetlerive sekreterlik hizmetleri kursları

düzenlenmektedir. Kursların süresi 1 yıl olup ortaokul mezunu kız öğrenciler alınmaktadır.
Ote|-okul Yöneticilerinin ve öğretim elemanlarının öze||ikleİini ise şu noktalarda

toplayabiliriz:
Otel müdürleri hem okul hem de otelyöneticiliğiyapabilecek bilgi ve deneyime

sahip kişiler arasından seçilir.
*otel müdürünün iki yardımcısı bulunmaktadır, Bunlar, teknik müdür ve ticari vemali işler müdürüdür.
* Otelde öğrencilere, okulda öğrendikleri teorik konuların uygulanmasınıyaptıran

bölüm şeflerivardır.
3,6.3. İşgören Seçiminin.Türkiye Uygulaması
Konaklama ve lokanta sektörlerinde işgücü kaynakları, kişisel ilişkiler ve arkadaştavsiYeleri 'l., baŞvuru|ar 2,, ve meslek okulları 3. sırada yer almaktaoır. lş ve lşçi Bulma
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kurumu ile gazete ilanları oldukça düşük oranlarda eleman sağlanmaslna yardımcı

olmaktadır. Seyahat acentalarındİ l<işisel ilişkiler ve tavsiyeler 1,, gazete ilanları ikinci

sırada ve kendi başvuranlar 3. sırada bulunmaktadır,

konaklama ve Lokanta sektöründe işten ayrllma nedeni olarak 1, sırada başka bir

otelveya lokantayatransfer, 2. sırada ise askerlik yeralmaktadır, Turizmdeki hızlıgelişme,

iİgücü açığı ve nL sexiörde çalşanların daha önce belirtildiği gibi çoğunluğunun genç ve

erİel< ntltuİ olmasıayrılma neOehleriniyeterikadar açıklamaktadır, Seyahat acentalarında

ise 2. sırada meslek değiştirme 3. sırada evlilik gelmektedir. Ç ünkü bu sektörde çalıştırılan

kadın eleman oranl diğ"eilerinin iki katıdır. istihdam kaynaklarıile işten ayrılma nedenleri

karşılaştırıldığında ortaya çıkan çelişkili durum soruların iyi anlaşılamamasından

kaynaklanmaktadır.
Konaklama işletmelerinde çalışan işgörenin eğitim ihtiyacının öncelik sırasına göre

araştırılmaslnda 1. sırada önbüro hizmetleri, 2. sırada muhasebe ve yönetim, daha sonra

lokanta/bar hizmetleri birçok işletme tarafından ayrıca2.ve 3. öncelikler slrasında da en

fazla eğitime ihtiyaç gösteren bölüm olarak ifade edilmiştir,

konaklama işletmelerinde çalışan işgörenin eğitim ihtiyaçlarının yönetim kademe-

lerine göre sıralanmasında +. sırada yer aıan vasıfll işçiler enlazlaeğitilmelerine ihtiyaç

duyulan elemanlar olarak gösterilmiştir. ikinci sırada yöneticilerin yer alması ise son

derece anlamlıdır.
Lokanta sektöründe de eğitim ihtiyacı sıralamasında lokanta/ bar hizmetleri 1"

mutfak 2., üniformalı hizmetler 3. sırada yer almaktadır. En fazla eğitilmelerine ihtiYaÇ

duyulan konaklama sektöründe olduğu gibi yine vasıflı işçilerdir.

Seyahat acentalarında ise, seyahat iş|etmeleri elemanlarl o/o 62ile en fazla eğitim

gerektiren alan olarak görülmektedir_ Rehberlik ise, 2, sırada yer almaktadır, Konaklama

ve lokanta sektöründelşletmelerin o/o84, ü işgörenlerine işbaşı eğitimi verdiklerini beyan

etmişlerdir. Konaklama İektöründe işletmelerin o/o 50' den fazlasıönbüro, kat hizmetlerive

lol<anta/ bar bölümlerinde hizmet içi eğitimi verilmektedir,

seyahat acentalarl en faz|a yaptıkları işler olarak seyahatla ilgili işlemleri v"72,

dışarıdan gelen yolcularla ilgili işlemleri o/o 68, yurtiçi gezileri "/o 63 ve günlük gezileri "/o61

olarak belirtmişlerdir.
4. Türkiye'de Konak|ama , Lokanta ve Seyahat Acentalarında işgören mevcudu ve

1 991 -1 994 Projeksiyonu

1990_1 994 yıllarında konaklama tesislerinde toplam işgören ihtiyacı

Yıllar

Tür/Sınf 1990 1991 1992 1993 1994

ı

a

.ı

OtelIer
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız
Ozel Bel.

B680
601 0
B290
8900
521 0
740

9760
6760
941 0

9990
5750
830

1 1010
7590

1 0680
11220
6360
920

1 2360
8540

12130
12610
7o4o
1 030

13910
961 0

1 3760
14170
7800
1 150 a

Moteller
1. Sınıf 1 2B0 1 400
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2. Sınıf

Tatil Köyü
1. Sınıf
2. Sınıf

PansiyonIar

Oberjler

TopIam

Tür/Sınıf 1990

610

7070
740

340

660

8370
B20

1 090

500

720

9850
900

1 250

790

11560
990

1 44o

560

900

1 3520
1 100

1 660

600530

Sınıf 1990 1991 1992 1993
1.Sınıf 1443 1595 1768 1956
2. Sınıf 2116 2337 2580 2845
Özel Bel . 526 571 62g 677

Toplam 4086 4503 4971 5478

1990-1994 Yıllarında Seyahat Acentatarında Yeni işgören ihtıyacı

1 99O 1 991 1 992 1 993 1 994

2717 3051 g642 4g49 5199

ToPlam olarak 18952 eleman ( yeni ) gereksinim vardır.

ihtiyacı

6040

,1990-1994 Yıllarında Konaklama Tesislerinin tür ve sınıflarına göre yeni işgören

47o

48940 55340 62580 7o75o 80060

1990-1994 Yıllarında Sınıflara Göre Lokantalarda İşgören ihtıyacı

YıIlar

1 994
21,61

31 41
738

YıIlar

1 9921 991 1993 1994 Toplam

!

Oteller
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Ylıdız
Ozel Bel.

225o
1 300
2580
2890
1 850
150

1 600
1110
1620
162a
B50
130

1 840
1 290
1 830
1 830
950
140

2o1o
1410
2090
2060
1 060
160

229o
1 580
2360
2320
1 180
180

9000
6640

1 0480
1 0730
5890
760

Moteller
1. Sınıf 23o340 20o
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2. Sınıf 21O

2260
160

90

1 730
120

100

1 9B0
131

110

2300
140

160

2650
17o

310

7o

1 3560

670

1 0930
720

1 460

520

60080

Tatil Köyü
1. Sınıf
2. Sınıff

Oberjler 27O

Pansiyonlar 44O 21o 230 27o

60 60 60

TOPıAM 147oo 9340 10560 11920

Görüleceği üzere, 1994 yılına kadar turizmin üç sektöründe ve yalnızca belgeli

turistik işletmelerinde;

Seyahat Acentalarında
konaklama sektöründe
Lokanta sektöründe

19.000
60.000
3.600

Toplam : 82.600 elemana ihtiyaç vardır,

Bu durumda toplam olarak 82.600 elemana ihtiyaç vardır, Bu sayıdaki elemanın

eğitilmesi ve yetiştirilmesi gereklidir. Hesaplamalara sadece belgeli turizm işletmeleri

eİas alınmıştır. 1994 yılındİ belgeli yatak say§ının 7o 1O0 lük bir art§la 227,000' e

ulaşacağı tahmin edilmektedir- 
ığag yılı itibariyle turizm sektöründeki eleman sayısı konaklama,36,427, lokanta

3786 ve seyahat acentalarında 9.889'dır.
5. Turizmin İşgören İhtiyacını Gidermede Politikalar

5.1. Türkiye' de Uygulanan Politikalar

Türkiye,o" .ısze yııınoa ( 1984 yılında adıAnadolu Otelcilik Meslek Lisesi )

bir lise açılmıştır. 1983,e kadarjstanbu|, Kuşadası, Bursa, Tekirdağ, Bolu ve Mersin,de 6

yeni mesıek lLesi açılmıştır. 1987 yılında buliselerin sayısı 13,e 1989,da17,ye, 199O,da

b4, .1ı,ü özel) yükseltilmiştir. Miııi-Eğitim Bakanlığı,na bağlı20 lisede halen 4,722öğrenci

eğitim görmektedir
Yüksek Oğretim :

* Lisans : 6 yüksek okul ve 1 fakülte turizm işletmeciliği ve otelcilik konularında

lisans derecesivermektedir. Bu okulların 1989 kontenjanları800 civarlndadır,
* Önlisans : Halen 18 üniversiteye bağlı 21 turizm ve otelcilik meslek Yüksek okulu

bulunmaktadır. Bazıları ingilizce hazırlık vermektedir,
* Lisansüstü : Gaz], Erciyes, Uludağ ve Hacettepe Üniversitelerinde lisansüstü

proğram bulunmaktadır. 199O, da Gazi Üniversitesinde doktora proğramı açılması

planlanmıştır.
Yaygın Eğitim:
* Kamu Kuruluşları :TUREM 5 ildeAnkara, istanbul, izmir, Ürgüp, Anta[aÖnbüro_,

Kat, Lokanta/Bar, Mutfak hizmetleri konusunda işbaşı eğitimi vermektedir.Proğram 30

haftalıktır. Kurs sonunda başarı belgesi verilmektedir,- ._ 
nn"o"iu üniversite.i v"yg,n Eğitim Araştırma ve Uygulama Eğitimi sertifıka

-
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ı\ Proğramlna 2.086 kiŞi katılmış, 1445'i sınava girmişve. 1,140 kişi başarılı olmuştur.
Bunlardan 600'ü uygulamaya katılmış ve sertifika almıştır. İı<inciproğİam a6,229kişi kayıt
yaptırmıştır.

5.2. Türk Turizm Sektörünün İşgören İhtiyacının Uzaı<tan Öğretimle Giderilmesi
Mevcut eğitim ve Öğretim kurumlarında 1994 yılına kadar 5 yılda eğitilebilecek

eleman saY§l en iyi olasılıkla 20.0O0 oiacaktır. Gelecek 4 yılda eğitilmesi gereken eleman
aÇğı 62.200' dür. BaŞka bir deyişle yeni istihdam edilecek 80.oo0 kişiden ancak 114, ü
eğitilebilecektir. AYrıca bu beş yılda mezun olanların bir bölümli de başka İşlerde çalışacaktır.Turizm teŞvik|erinin bir kısmının eğitim alanına kaydırılmas, ,e zİman kaybediİmeden
sonuca götürücü tedbirlerin alınması gerekmektedir. Şimdiden büyük zararı görülen
iŞgören eksikliği gelecek yıllardazarann şiddetini arttıracaktır. Ayr,ca eğitiıecex oo.Öoo ı<işi
4 Yıl gibi kısa bir sürede eğitilecektir, Bu da her yıl mevcut eğitimin yanısıra 15.0Oo kişinin
turizm sektörüne kazandırılması 9erekliliğini ortaya koymakladır.

Turizm sektöründeyetişmiş işgören ihtiyacınımevcut durum çerçevesinde çözebil-menin bir Yolu uzaktan eğitim teknolojisidir. Her düzeyde diplomaya veya akademik
dereceYe VeYa Yaygın eğitime yönelik bütün eğitim proğramLrınoa uzaıİan o6retımı
Eğitim tekniği başarıyla kullanılabilir.

TürkiYe'de uzaktan öğretmle i|gili kazanılan deneyimler bu tekniğin ciddi kurumlar
eliYle Çok baŞarılı bir Şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. oegişik egİtim otızeylerinde
uzaktan eğitim teknolojisinin kullanılma olanakları bulunmaktadır.

A- AçtK ÖĞnerİu LİsANs PRoĞRAM!

Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim Fakültesinde halen 230.0OO,e yakın öğrenci 2proğramda lisans derecesi için eğitim görmektedir.
Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanlarısağlamada aşağıdakiRÖr iıe iıgııı

alternatiflerden biri veya birkaçı sayı|abilir.
- 1 990- 1 991 Öğretim yılında mevcut AÖF proğramlarına " otel yönetimi ,, dersi 3.

sınıftan itibaren ilave edilebilir. 1990-91 öğretim yıüında toplam kontenjanların 1/3, ü yeni
Proğrama kaYdırılabilir ( en az 20 bin öğrenci ). Geçen yıl AÖF 1. sınıfı 69256 yenl ı<ayıtyapılmıştı. Elbette bu program 4 yıl sonra mezun verecektir,

- Halen 1. sınıfta 1'19.979, 2. sınıfta 51.680 toplam 171.659 öğrenci bulunmaktadır.
BunlarayeniaÇılanprogramageçmeimkanıtanınabilir.Çok iyidüze-nlenmişotelveturizm
sektörünü tanıtıcı ve iŞ imkanlarını açıklayıcı bir kampanya ile'bu öğrencilerin bir kısmıyeni
Programa aktarılabilir. Ç ünkü AÖF'de ilk 2 yıl ntttin 6ğrehciler ortaİ derseler almaktadırlar.

AÖF' den Şimdiye kadar 4 yılaaİzbin öğrJnci mezun olmuştur. Bu öğrencilere
3, ve 4. sınıf " otel Yönetimi " fark derslerini 1 yılda Ğmamlama ve 2. diploma almİ olanağı
verilebilir.

- Belirli dallarda lisans derecesine sahip ( işletme; sosyal bilimler, yabancı diller,edebiYat vb. ) olanlara 3. ve 4. sınıf fark derslerini 1 yılda tamamlama ve 2. bir diplomaalma olanağı verilebilir. Özellikle turizm sektöründe İalışan değişik lisans diplomasınasahip olanlar için büyük bir imkan yaratılmış olur.
- Daha önce 2 yıllık Turizm ve otelcilik Meslek yüksek okullarından önlisansderecesi ile mezun olanlar en a?. 2 yıl önce mezun olmak kaydıyla ve derecesinebakılmaksızln 3. sınıftan itibaren AÖF " OtelYönetim " lisans proğramına ı<aydo|ma olanağısağlanabilir.
- " Otel Yönetimi " öğrencileri için uygulanacak ders proglamlarında 2 yol izlenebilir.
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a ) Mevcut program aynen korunur. 3. Ve 4, sınıftaki ortak dersler dışındaki otel

Yönetimi programı için yeni dersler konulur veya ;

n ) ı. sınnan itibaien bazıderslerde ihtiyaca göre değişiklikler yapılır ve okutulmasında

fayda görülmeyen derslei programdan çıkarılır,-nor oo. progru*İ"r,nda okutulan derslerin önemli bir kısmı 4 Yıllık otelcilik Ve

turizm okullarının programlarında da aynen vardır. Bunların bir kısmı bütün bölümler için

;;;;;il;;_ iiseoeı<i 6gıtim noxsanlğını kapatmak amacıyla konulmuştur, (yabancı dil,

Türkçe vb. ) Ancak m-evcut uygulamada hiçbir yarar sağlamadıkları da bir gerçektir,

Bunların y"iin" kanuni değişixiiiler yapılarak branşla ilgili dersler konulmasında büyük

yarar vardır.
Otel yönetimi ve işletmecilik okulları ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde birbirine

bağımlıdırlar.---" 
aör, oe açılacak otel yönetimi veya Turizm işletmesi programl yukarıda sıralanan

yabancı ülı<elerdeki gelişmelere uygun biryapıda olacaktır. Mezunlarıçok geniş bir hizmet

sektörüne hitap edecektir.kendi lokantalarını açabilecekleri gibi, sektörün orta kademe

işlerinden başlayıp, yetenekleri doğrultusunda en üst kademelere kadar yükselme ola_

nakları olacaktır.

B- AçıK ÖĞneriu öuı_isıııs PRoGRAMı

A.Ü, iıı<oı<uı öğretmenlerine yönelik geniş çaplı bir sınıf öğretmenliği önlisans

programl uygulamış ve şimdiye kadar 120 bine yakın öğretmene önlisans diploması

,"rİİriş ,r'Ğ*i etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca KKTC'de kamu sektöründe çalışanların

eğitim İeviyeleriniyükseltmek, kendilerini yenilemelerini sağlamak ve ilerde G, Kıbrıs'la

nir niıeşme ihtimaline karşı kamu sektörünü kuwetlendirm:L§in özel bir program

açılmıştıi, KKTC'nden 12O0 civarında öğrenci bulunmaktadır. AÖF'in 3,.Projesi ise€atı

nvrupa Projesidir. Avrupa ülkelerinde bulunan lise mezunu Türklere özel bir sınavla.AOF'e

xayobıma imı<anısağlanmıştır. F, Almanya,da bir büro açılmış ve 1O değişik şehirde AoF
sınavları yapılmaktadır. 2O0O civarında öğrenci bulunmaktadır,

Otel ve turizm sektöründe halen ça|ışan (en az 2 yıl ) ve liseyi belirli bir süre önce

( en az 3 yıl ) bitirmiş olanlar Ösyıı, nin yipacağı ayrı bir sınavla " Turizm ve otelcilik

Önlisans Programına " alınabilirler.

c- YAYGıN eĞiriu

A.Ü., nin yaygın Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin Turizm Eğitimi Serti_

fika Programı,nın 2. oonehi başlamıştır. Programda servis / bar, kat, mutfak ve önbüro

hizmetleri olmak üzere dört konu yeİ almaktadır. Aşağı yukarı 6 aY iÇinde stajlar dahil

olmak üzere sertifikalar verimektedit. Bu sertifika programlarına parklbahçeden, bulaşıkghğa,

üniformalı hizmetlerden garsonluğa kadar çok değişik konu|ar ilave edilebilir. sektörün

ihtiyaç duyduğu her konuda beceri kazandırma programları açılabilir, yaygın eğitimin

ıuıianııanıLc"gi oi5", önemli bir alanda sektörde çalışanların yeniden eğitimidir, lşin

özelliğine gorJı ay ile 6 ay arasında programların süreleri değişebilir, yaygın eğitimle,

elemanlara belirli bir işin yapıması için gereken bilgi, becerive davranışlar kazandırılabilir,

Uzaktan eğitim teknolojisiyle ülkenin her noktasına ulaşmak imkanı da bulunmaktadır,

Ayrıca sekĞrün sertifikalieleman çalıştırma zorunluluğu yakın bir gelecekte kabul edilecek_

tiİ. Uzaktan eğitiıi bu konuda da en fazla yararlanılacak yöntem olacaktır,
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SoNUç

Turizm konusuna bundan böyle hep gelecek açsını içereren stratejik planlama
yaklaşımı ile bakılmalıdt. Zira Turizmin gelecekte sürekli olarak ge|işim potansiye|i
bulunmaktadır.

Turizmin gelişmesinde, işgören niteliğive niceliğinin doğrudan katkısıbulunmaktadır.
Zira mevcut işgörenin doğrudan katkısı bulunmaktadır. Diğer tan[ım medyalarının
başarısınıtamamlayıcı ve geliştirici niteliği vardır. Konuya stratejik Planlama yaklaşım ı ile,
yani uzun dönemliyaklaşılıyorsa, bu konunun bütününe yönelinmiş olunur. Bu planlamada
her şey geleceğe göre planlanır ve işgören niceliği buna göre belirlenir.

Turizmde işgören politikaları belirlenirken, İtalya, Fransa ve İspanya örnekleri
gözönüne alınabi|ir. Çünkü turizmin işgören yönünün uluslararası yapısında farklı|ıklar
azdır. Her turist, her ortamda aynı sosyo-psikolojik ortamı arar.

Özde Türkiye'de ve tüm dünyada turizmin gerekleri, turizm işinin nitelikleri bellidir.
Bu niteleklere uygun işgörenlerde bulunması gereken özelliklerde belirlidir. İşgören
geli$irme, seçimi bu çerçevede düşünülmelidir. Yani hem iş, hem de işören degerlendirmeleri
hem işletme bazında, hem de makro olarak yapılmalıdır.

Türkiye'de yeterlieğitici bulunmamasısorunu da bulunmamakta ve bulunanların da '

ihtiyaç duyulan miktardaki işgörenleri eğitme, yetiştirme olanağı bulunmamaktadır. Bu
eğiticilerin, eğitim hydalarınıyaygınlaştırmada yaygın eğitim ve uzaktan eğiüm meğalarından
yararlanılabilir. Do|ayısıyla da bu elemanların etkin ve yeterli düzeyde kullanılabilirliği
sağlanmış olur.
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Tu RisriK İşLETM E pERsoru eı-iııir.ı ru nisrı-ER E iı_işxiıı AtGıLARı

Arş. Gör. Hacer HARI-,AK
Dokuz Eylül Üniversitesi
ıl<tlsaoi ve İoarl Bilimler Fakültesi
Aydın Tur. İşl. ve Otel. Yük. Ok.

ciniş

Turizm insanlararası ilişkilerin oldukça önemli bir rol oynadığı toplumsal bir
olgudur, T*ırist-yer|i ilişkileri, turist-personel ilişki|eri, turist-satıcıilişkilerigibi çeşitli ilişki
türleri, turistik deneyim ve yaşantıların önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu nedenle,
turizm olgusunu psiko-sosyal bir çerçeve içinde ele alıp incelemek, akademik planda
zorunlu olduğu kadar pratikte yararlı olacaktır.

lnsan ilişkilerini etkileyen en önem|ifaktörlerden biri, insanların ilişkide bulunduğu
diğer kiŞilere ilişkin algılarıdır. Başka bir deyiş|e, diğerlerine karşı davranma biçimimiz
onlara ilişkin algılarımızdan büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu bağlamda, turistlerin ilişkide
bulunulan diğer insanlardan farklı birtakım özelliklere sahip oldukları da gözönünde
bulundurulursa, turistik işletmelerde çalışan personelin turist|ere yönelik algıları araştırılmaya
değer bir konu gibi görünmektedir.

Bu Çalışmada, sosyal psikolojideki sosyal algı konusu içerisinde yer lan kognitif
bakış açsından hareketle, kelly'in kişisel yapı kuramıtemel olarak alınmıştır.

ÇalıŞmamız biryandan sosyal psikolojinin önemlikonularından biriolan sosyalalgı
konusunda bizim toplumumuzla ilgiliveriler elde etmeyi, öte yandan, turizm alanındaki
bazı sorunlara ışık tutacak pratik sonuçlara ulaşmayı amaçlamaktadır.

Sosyal psikologların sosyal algı konusuna yaklaşımı, " diğer kişilerin niteliklerini
nasıl algılarız ve biliriz ve bu süreç algılama ve bilmenin diğer biçimlerinden ayırdedilebilir
mi " sorularıyla ilgilidir (Tavgiri, 1966 ). İnsanlar günlük yaşamlarında birçok insanla
karŞılaŞmak, ilişkide bu|unmak zorundadır. Diğer kişilerle ilişkide bulunma sürecinde,
diğer kiŞi veya kişilerin fiziksel özellikleriyle ilgi|i enformasyon ister istemez duyu organlarıyla
alırız. Örneğin, insanın konuştuğu veya kaİşı karşıya geldiği kişinin cinsiyeti, saç rengi,
boyu gibi özellikleri, gerekmedikçe üzerinde düşünülmeyen niteliklerdir. Ancak, diğer
insanlarla iliŞkide bulunurken bu tür enformasyonun dışında, kişilerin niyetleri, düşünceleri,
duYgularıv.b. gibi nitelikleri hakkında da enformasyonlar ararız. Çünkü, " günlük hayaüa,
sosYal etkileŞim içinde yer alan kişiler olarak ilgi|erimizin çoğu bilimselsosyal psikolojinin
hedef|erine uygundur; Bireyseldavranışın açıklanması ve öngörülmesi "( Shaver, ıs-8z),
Bir bireYin diğer kişiler ilişkin açıklama ve öngörülerinin anlaşılabilmesi büyük ölçüde onun
diğer kişileri nasıl algıladığıyla ilgilidir.

KiŞilerin diğerlerini nasılalgıladığı, diğer kişilere ilişkin enformasyonu nasıledindiği,
nasıl iŞlediği ve nasıl kullandığı son yıllarda Gestalt Psikolojisi ve kognitif psikolojinin
etkisiyle ortaya çıkm ı§ olan (Wrightsman ve Deaux, 1981 ) ''Sociaı Cognİion '' İsosyaı iş1
yaklaşımı içinde ele a|ınmaktadır.

Bu araŞtırma için temel olarak alınan, Kelly' nin Kişisel Yapı Kuramı ( personel
Construct Theory, 1 955 ) da kognitif yaklaşım'içinde değerlendirilmektedir. ( Wrightsman,'l977; Hjelle ve Ziegler, 1981 ) .

KellY , insanların da bilim adamları gibi, olayları anlamaya, öngörmeye ve kontrol
etmeye Çalıştıklarını ileri sürmüştür. Dolayısıyla, insanlar, bir anlamda bilim adamlaiı gibi
hiPotezler kurar, testeder ve sonra deneyim sonuçlarına göre onu kabul veya reddeder.
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(Bu süreç, Şekil - 1' de görüldüğü gibidir. )

Yeni H ipotez ( H2 \

t H 1 geçersiz

Hipotez ( H1 )
Sonuç

l H 1 geçersiz

YeniHipotez <- Birleştirme
için temel ( H3 )

Şeki|_1HipotezoluşturmaveTestetmeSüreci(Dunnet,1988's.4)

kelly, ye göre insanlar, olayları ve dünyayı anlamak ve öngörmek için yapılar

(construct f kullanırlar. Genel olarak bir yapı, bazı şeyleri diğerlerine benzer veya onlardan

İarl<lı görme yoludur ( Bannister ve Mair, 1968 ) Kelly' in ifadesiyle, " insan, dünyasına

yarattiğıve sonradünyanın oluşturduğu gerçekliklere uydurmayaçalıştığısaydam kalıplar

,"y" ş-"oıonlar aracıliğıyla bakar. Uyum her zaman iyi değildir. Bu kalıplar olmaksızın

o,inv", farklılaşmış bir homojenlik gibigörü|ür " (Hjelle ve Ziegler, 1981 ), Bu yapıkavramı

bir bakıma, bireylerin dış dünyalarını algılarken kullandıkları düşünme kategorileridir,

yapılar, insanın olaylar 
"iu",nd" 

gördüğü veya varolduğunu düşündüğü benzerlik ve

zıtıİı<lara göre oluşturulur. Dolayısıyla her yapının bir benzerlik bir de zıtlık kutbu vardır,

Nazik_kaba, iyi_kötü, zeki_aptal gibiyapılar pek çok insanın kullanıldığıyapllara örnektir,

Ancak Kelly,ye göre, bu zıtlıkiar anlamsaı olmayabilir ; o yapryı kullanan kişi onu zıt olarak

görebilirveya o §ekilde anlamlandırıbilir. Örneğin, birinin " saf-kötü niyetli " gibi birYaPısına

karşılık başka biri " saf-zeki " gibi bir yaprya sahip olabilir,

kelly, bir kişinin olayları, dünyayı, insanları anlamlandırmada kullandığıyapılarını

belirlemekİçin RoLYapısı nepertuaİlesti'ni ( Role Costruct Repertory Test, REP Test )

geliştirmiştir.
YÖNTEM VE UYGULAMA
Bu araştlrma, genel olarak turistik işletmelerde çalışan personelin turistlere yönelik

algısal şemaları belirlemeyi amaçlayan betimsel (descriptive ) bir çalışmadır, Bu amaçla,

XJşaOası' nda çeşit|i turlİtil< işletmelerde çalçan personel örneklem olarak alınmış ve

uygulama 199O yaz sezonunda yapılmıştır.

Araştırma iki aşamada gerçeı<ıeşliriımiştir. Birinci aşamada,.1989 yılında Türkiye,

ye ve Xuşldasİ na en çok ğelen ilk yedi milliyetten turistlere ilişkin yapı ve zıtlıkları

(construcİ1 belirlemek içİn nEP Testin daha önceden bu alan için uyarlanmış şekliolan

Üir repertuar gridi ( Potteİve Coshall, 1988 ) temel olarak alınmış ve hazırlanan soru formu

70 kişilik bir örneklem grubuna uygulanmıştır. Bu uygulamadan elde edilen veriler içerik

analiiine tabi tutulmuş-ve frekans değeri en yüksek olanlarla bir ölçek oluşturulmuştur,- -- - 
iıın.irşamadabu ölçek, sosyo_demografik sorularla birlikte 31' ierkek, 108' i kadın

toplam 139 kişiye uygulanhıştır. Örnekleme alınan kişilerin turistlerle yüzyüze ilişkide

bulunan personel olmasına özen gösierilmiştir.

VERiLERiN DEĞERLEN oiniı-ı,ııesi
uygulamadan elde edilen veriler, bilgisayarda analiz edilerek frekans tabloları

oluşturulmuştur. Buna göre, örneklemioluşturan kişilerin o/o 42'si ön-büro görevlilerio/o 38'i
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servis elemao\6/o 5'i kat görevlisi,o/o 5'i pansiyon sahibi, o/o 10'u diğer görevlilerdir. (

animatrist, halkla ilişki|er uzmanı gibi )

Örneklemin o/o 29'u, üniversite mezunudur. Eğitim durumuna ait diğ9r veriler Tablo
1'de gö_sterilmiştir. Turizmle ilgili bir eğitim görenlerin oranı o/o 44'düt,

Örnekleme alınan kişilerino/o79' u 19 ile 30 yaşlarıarasındadır. Deneklerin % 51'i
ortalama 3 yıldır turizmle ilgili bir işte çalışmakladr. o/o 55' i 1 , 

ö/o 38' i 2, vo 6'sı 3 yabancı
dil bilmektedir. En çok bi|inen yabancı dil İngilizce, ikincisiAlmancadır. Deneklerin "/o 32'si
yurtdıŞında bulunmuştur. Yurtdışında en çok bulunulan ülke Almanya' dır. Yurtdışında
bulunan deneklerin o/o 50'si bu ülkede bulunmuştur.

Tablo 1. Örnektemi Oluşturan Kişilerin Eğitim Durumtarı

Kişi
Sayısı o//o

Hiç okula gitmemiş 1 1

llkokul Mezunu 15 11

orta ve denqi okul mezunu 23 17
Lise tıe denqi okul mezunu 59 42
Universlte ve yüksekokul mezunu 41 29
ToPt-,AM 139 100

Örneklemimizin turistler hakkındaki imaj ve temsillerini ortaya koyabilmek için ,,turist ,,

uYaranlnln onların kafalarında çağrıştırdığı sözcükler sorulmuştur. Bu soruya verilen
cevaplar içerik analizine tabi tutulduğunda Tablo-2'deki gibi bir sonuç elde edilmiştir,

Tablo 2. Turist Sözcüğüne İllşlın Çağrışımtar

Frekans o//o

Turisti döviz kaynağı olarak gör]ne 67 27,2

Turisti " yabancı insan " olarak görrne 32 13

Turisti hedonist bir insan olarak görme 35 14.2

Turistl kültüribilgi avcısı olarak görme 3,I 12.6

Turisti tatil yapan bir insan olarak görme 53 21 .5

Turisti seyahat eden bir insan oıarak görme 21 B.5

Turisti cinsellikle ilgili olarak görme 7 3

ToPLAM 246 100

Ç
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Tablodan da anlaşılabileceği gibi, örneklemin tamamında turisti döviz kaynağı

olarak görme eğilimi daha fazladır, Kişilere " turist " dendiğinde ilk çağrıştırılan sözcükler
,, para " ile ilgi|idir. Turisti tatil yapan bir insan olarak görme eğilimi ikinci sırada yer

almaktadır. Ayrıca, çok az olmakla birlikte turisticinsellikle ilişkiliolarak düşünme eğilimi

de sözkonusudur.
Aynısoruya verilen cevapları dahafarklıbir şekilde gruplandırmak mümkündür. (Tablo 3)

Bu gruplama, turisti algılama veya değerlendirmede kullanılan kriterlere veya boyutlara

göre yapılmıştır. Buna göre, kişilerde turistleri bir niteliğe göre Şu yada bu Şekilde
algılamaktan ziyade, onlarıtek tek yaptıklarışeylere veya davranışlarına göre değerlendirme

eğiıımi oldukça vasattır. Yani kişilerde turist hakkındagenel bir kavrama ulaşma Çabasının
olmadığı söylenebilir.

Tablo 3. Algılamada Kullanılan Boyutlara Göre " Turİst " Sözcüğüne iıışrın
Çağrışımlar

Bu grublamada da kişiler turist|eri, insan olarak algılama eğiliminden ziyade onları

ekonomik bir obje o|arak algılama eğilimindedirler, Turistleri bir insan olarak değerlendiren

ifadeler arasında, kişilik çizgileriyle ilgili olarak ikili bir ayırım yapı|mıŞ ve örneklemino/" 94'

ünün turistlerle ilgili oıarİx oıumıu sfatlar kullandığı görülmüştür. Kişilik Çizgilerini belirt-

mek için kullanılan 12 sözcükten yalnızca ikitanesi olumsi.ızdur. BaŞka bir deYiŞle, 139 kiŞi

içerisİnde yalnızca iki kişi turistler için olumsuz sıfat veya nitelik kullanmıŞtır. En Çok

kullanılan olumlu sözcükler " meraklı" ve " güleryüzli " dür,

Turistik işletme personelinin algı şemalarının, turistlere verdikleri Önemle ilgili olacağı

düşünüleİek soru formunda " turistlerin sizin kendinizin veya ailenizin geÇimini sağlama ve

işiniz Oakımından önemi nedir " tarzında bir soruya yer verilmiştir, Bu soruya veriler

yanıtlara göre, Tablo-4'deki gibi bir sonuç elde edilmiştir,
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Frekans o//o

)avranış Olarak Değerlendirıne 120 34.B

Ekonomik Obje Olarak Görme 67 19.4

İnsan Olarak Değerlendirme 43 12.4

ış Grup Üyesi Olarak Görrne 39 1 1.3

ristlere Yönelİk Davranışlar Açısından değ. 38 11

Toplumumuz Aç ısından Değerlendirme 27 B

nsan-İnsan Açısından Değerlendirme 11 3.1

roPLAM 345 100
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Tablo 4. Turistlerin Önemli Görülrne Düzeyleri

Kişi
Sayı sı o//o

Çok Önemli 48 35

Önemli 65 47

kararsızım 9 6

Önemsiz 14 10

Hiç Öneınsiz 3 2

ToPLAM 139 100

Tablodan da görülebileceği gibi, örneklemin o/" 82'lik bölümü turistleriönemli olarak
görmektedir,

İnsanların diğer kişi veya kişilere yönelik algısal şmalarının onlara ilişkin duygularından
etkileneceği düşüncesiyle, " turistleri seviyor musunuz, onlardan hoşlanıyor musunuz "

Şeklindeki bir soru da ankette yer almıştır. Denğklerin % 99' u turistlerden hoşlandığını
belirtmiştir. Milliyetlere göre en çok sevilen tursistler sıralamasında birinci sırada Almanlar,
ikinci sırada lngilizler gelmektedir. En az sevilenlerin Yunanlıturistler olduğu görülmekte-
dir. (Bkz. Tablo 5 )

Tablo 5. En Çok Sevilen Turistler

Mllllyetler

1. Sevilen 2. Sevllen 3. Sevllen

Toplam

Kişl

Sayısı o//o

Klşl

Sayısı o//o

KIşl

Sayısı o/
/o

Alman 61 44 27 20 20 15 257

Amerikalı 13 9 17 12 22 17 95

Fransız 14 10 22 16 22 17 10B

İngiIlz 26 19 35 26 27 21 175

ıskandlnav 10 7 11 B 12 9 64

italyan 14 10 19 14 20 15 100

Yunanlı b 4 7 5 19

TopIam 138 99 137 100 130 99

,tİ
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Turistik işletme personelinin yedi farklı milliyetten ( Alman, Amerikalı, Fransız,

İngiliz, İJ".Oln"r, İtalyan, Yunanlı ) İuristleri çeşitli yapı boyutlarında nasıl algıladıklarını

Ojirlemek için kullanılan ölçekte, birinci uygulamadan alınan verilere göre belirlenen 8

tane olumlu, 8 tane oıumsuz boyutla ilgili nitelikler bulunmaktadır. Deneklerden her bir

boyuttaki olumlu ve olumsuz niteliklere uygun olduğunu dü§ündüğü milliyet|eri işaretlemeleri

istenmiştir. Elde edilen verilere göre frekanslar ve yüzdeler hesaplanarak, her bir boyutta

çeşitli milliyetlerden turistlere ilişkin algıları grafiklerle gösterilmiştir.

Grafik_l,de de görülebiljceği gini, n, araştırma için örneklem olarak alınan turistik

işletme personelinin " 
-para 

harcama " boyutunda Fransız ve Yunanlı.turistler !ısıllaki
di6er turistlerin hepsi " para harcamayı sever " şeklinde algılanmıştır,, Ancak, lskandinav

turistler bu boyutta ortada yer almışlardır. Deneklerin "/o 52' si iskandinav turistleri " para

harcamayısever..,o/o48,i.'paraharcamaylsevmez..yönündealgılamıştır.

ı

Yunanir

İ c:ıl vaıı

ıskandinav

İ ııg i.L ı- z

Fransı.z

,\me rii;a i r

,\ lrıan

Parı iıarcına;,,ı sever Para harcamayr ,sevmez

Crıi:k-i ?ara harcımalıı sevne boyuturıda milli:/etlere ilişkin algılar (Z)

,, Sıcak - soğuk " boyutunda, Fransızlar o/o 66 oranında soğuk olarak, Yunanlılar

dışındaki diğer turistler değişen oranlarda " slcak, canayakın " şeklinde algılamıŞlardır. Bu

boyutta, yunanlılar deneklerin "/o 51'itarafından soğuk, o/o 49'utarafından " sıcak " olarak

algılanmışlardır. ( Bkz. Grafik-2 )- 
Öıçeı<te yer alan bütün turistler " neşeli-ciddi " boyutunda " neşeli, eğlenmeyisever"

şeklinde İlgılanmişlardır, Grafik -3'de de görülebileceği gibi eğlenceye düşkün olarak

algılanma ylzdesi en yüksek olan|ar.Alman ( o/"89 
) ve İtalyan (Y" 82 ) turistlerdir,

,, Nazik-kaba " boyutunda oa İtalyan ("/o 59 ) ve Yunanlı ( o/o 69 ) turistler dıŞındaki
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bütün milliyetler nazik olarak algılanmıştır. İskandinavlar (%86 ) ve İngilizler ( o/o85 ) en
nazik olarak algılanan luristlerdir. (Grafik- 4 )

Be|irlenen bir diğer boyut da " Türklere bakış " boyutu olarak isimlendirilmiştir. Bu
boyutta Yunanlılar dışında bütün diğerturistlerin Türklere bakışıolumlu olarak algılanmıştır.
Ancak diğer milliyetlere ilişkin yüzdeler arasında farklılıklar görülmektedir, Grafik-5'ten de
anlaŞılacağı gibi Almanlar ve İskandinavların " Türklere bakışı olumlu " olarak algılanma
oranl o/o 80 iken, deneklerin ancak o/o 54' ü Fransızları " Türklere bakışı olumlu " şeklinde
algı|amıştır.

Ölçekte bulunan bir başka boyut olan " hoşgörülü olma " da örneklemi oluşturan
kiŞilerin o/o 59'u Yunanlıları, "/o 52'si de Fransızları " hoşgörülü değil, anlayışsız " olarak
algılamışlardır. Diğer turistlerin hepsi biribirine yakın oranlarda " hoşgörü|ü " o|arak
algılanmıştır. En yüksek oranda hoşgörülü olarak algılamalar İskandinav turistlerdir. (%90)
(Grafik-6 )

" Düzenli-düzensiz " boyutunda sırasıyla İngiliz, Alman ve Amerikalı turistler
"düzenli " olarak a|gılanırken deneklerin o/o 63' ü İtalyanları ve Yunanlıları, o/o 67' si de
lskandinav turistleri " düzensiz olarak algılamaktadır. ( Grafik-7 )

. ÖlÇekteki son boyut " rahatına düşkün olma " boyutudur. Bu boyutta İskandinav ve
ltalyanların dışında bütün turistler " rahatına düşkün " olarak algılanmıştır. Ancak, bu
boyutta İskandinav ve İtalyan turistlerle ilgili şemalarda bir kutuplaşmİ olmadığıgörülmekte-
dir. İskandinav turistler o/o 47 oranında " rahatına düşkün ", o/o 53 oranında " rahatına düşkün
değil" şeklinde algı|anmıştır. Aynıdurum italyanlar için de sözkonusudur.,

AraŞtırmaya alınan milliyetler her bir boyut açısından incelenecek olursa, A|manların
bir boyut dışında her boyutta olumlu niteliklerle algılandığı görülmektedir. Almanlarla ilgili
olarak, yalnızca " rahatına düşkün olma " boyutunda belirgin bir kutuplaşma sözkonusu
değildir,

Benzer Şekilde Amerikalılarla ilgili algılar da daha çok olumlu niteliklerde toplanmıştır.
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Grafik-2 Sıcak-soğuk boyutunda milliyeLlere ilişkin aigrlar (Z)
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Fransızlar, " para harcamayı sevme ", " sıcak-soğuk " ve " hoşgörülü olma
boyutlarında olumsuz diğer boyutlarda olumlu yönde algılanmışlardır.

" Para harcamayı sevme " boyutunda olumsuz yönde algılanan lngilizler diğer
boyutlarda olumlu yönde değerlendirilmişlerdir.

lskandinav ve ltalyan turistlerle ilgili aigısal yapıların kutuplaşmamış olduğunu
söylemek mümkündür. Yani, araştırmaya alınan turistik işletme personelinin bu iki mil-
liyetten turistlere ilişkin düşünce ve değerlendirmelerinde olumlu veya olumsuz yönde bir
yığılma sözkonusu değildir.

Yunanlıturistler ise, sadece " neşeli-ciddi " ve " rahatına düşkün olma " boyut|arında
olumlu, diğer boyutlarda olumsuz yönde değerlendirilmişlerdir. Bu turistlerle i|gili olarak da
"sıcak-soğuk " boyutunda bir kutuplaşma görülmektedir.

SoNUÇ

Bu çalışmada, Kuşadası' ndaki Turistik işletmelerde çalışan personelin sosyo-
demografik değişkenlerle birlikte çeşitli milliyetlerden turistlere yönelik algısal ve kognitif
yapıları araştırılm ıştır.

Elde edi|en verilere göre, örnekleme alınan turistik işletme personelinin ancak
o/o29'u üniversite mezunudur ve sadece o/o 44' ü turizm ile ilgili bir eğitim görmüştür.
Örneklem oluşturulurken turistlerle yüzyüze ilişkide bulunan personelin araştırılmaya
alınmasına özen gösterildiği de gözönünde bulundurulursa, bu durum pek sevindirici
görünmemektedir.

Örneklemi oluşturan kişilerin hakkındaki imajıyla ilgili olarak da sevindirici olama-
yan sonuçlar alınmıştır. " Turist " denince ilk çağrıştırlan sözcüklerin " para " ile ilgili olması,
turist personel ilişkileri açısından olumsuz bir sonuçtur,

Kişilerin çeşitli milliyetlerden turistlere ilişkin algılamaları, Yunanlı turistler dışında
olumludur. Buradan hareketle, turistik işletme personelinin turistleri gelir getiren bir
araçtan ziyade, insan olarak değerlendirdiklerinde, onlarıolumlu niteliklerle algıladıklarını
söylemek mümkündür.
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oTEL iş ı_erıı e ı-e n iııo r vö ıı eriu rorı xsjvo ıt LARıN DAN KAvNAK LANAN
SORUNLAR İLE VERİMLiLiK VE ETKENLİGİ AZALTİCİ GENEL SORUNLARİ

Arş. Gör. Fatma xÜSrÜ
ıstanbul Teknik Üniversitesi
lşletme Faktültesi

ciniş

" yönetim ", insanların işbirliğini sağlama ve onları bu amaca doğru yöneltme iş ve

çabalarının toplamıdır. Bir başka deyişle, başkalarının aracılığı i|e amaçlara ulaşma veya
başkalarına iş gördürme faaliyetlerinin toplamı yönetim sürecini oluşturur ( Tosun,1987
S,161 ). işletmelerin başarılı bir şekilde yönetilebilmeleri yönetim sürecinin oluşturan

"plan!ama, örgütlendirme, yürütme, koordinasyon ve kontrol " faaliyetlerinin yöneticiler
tarafından başarıyla gerçekleştirilebilmesi ile mümkün olabilir, " Yönetim Sorunu " te-
rimiyle belirtilen, bu sürecin gerçekleştirilmesi esnasında karşılaşılan, işletmelerde ve-
rimli|ik ile etkinliğin düşmesine sebep olan güçlükler ve engellerdir.

Makro açıdan olaya bakıldğı zaman ülkemizdeki turizm sektöründe arz talepten

düşük olduğu için fiyatlar yükselmekte ve bu durum kar marjlarını artırmakta, dolayısıyla
otel işletmelerinde verimliliğe gereken önemin verilmediği ortaya çıkmaktadır. Ancak,
ısrarla önem kazanması gerektiğivurgulanan turizm sektöründe önümüzdekiyıllarda arzın
ve bunun sonucunda rekabetin artacağı düşünülecek olursa, etkinlik ve verimliliğin
artırılabilmesi için çeşitli " yönetim sorunları" nın belirlenerek bu sorunların giderilebilmesi

için çareler aranma|ıdır.
İşte bu amaçla, bu incelemede sayıları hızla artan otel işletmelerinde başarılı bir

yönetimin oluşturulmasını engelleyen sorun|ar saptanmaya çalşılmakta, ayrıca bu sorunların
başlıca nedenleri üzerinde durulmaktadır.

1- ARAşTıRMANıN AMAcl
Ağustos-Ekim 199O tarihinde gerçekleştirilen araştlrmanln amacl istanbul' da

faaliyet gösteren 3,4 ve 5 yıldızlıotelIerde başarılıbir yönetimin gerçekleşmesiniengelleyen
temel sorunları saptamaktadır.

2- ARAŞTİRMANİN KAPSAMİ
Araştırmanın anaküilesini lnternational Tourism Mag. ve lTM Tanıtım Organizas-

yonu' nun hazırlamış olduğu " Catalog 1990-Hotels in Turkey " içinde yer alan, lstanbul'

da işletilen 3,4 ve 5 yıldızlı oteller oluşturmaktadır.
Anakütle içinde, 12 tanesi 5 yıldızlı, 17 tanesi 4 yıldızlı ve 63 tanesi 3 yıldızlı olmak

üzere toplam 92 tane otel yer almaktadır. Bu otellerin, hepsiyle görüşmek zaman ve
maliyet açısından büyük güçlüklere sebep olacağından 5 ve 4 yıldızlı oteller için bir

sınırlama getirilmeyerek mümkün olduğu kadar çok otel yöneticisiyle görüşülmeye çalışıldı.

çabalar sonucunda 7 tane 5 yıldızlıve 7 tane 4 yıldızlı otel yöneticileri ile görüşme yapıldı.

3 yıldızlı ote|lerde ise, otellerin yoğun olarak bulunduğu " Tepebaşı, Taksim ile

Laleli-Aksaray " bölgesi ile sınırlı olmak üzere ve her üç bölgeden 4 tane o|acak şekilde
tesadüfi bir örnekleme yöntemi kullanılarak 12 yönetici ile görüşüldü.

Böylece İstanbul' da faaliyet gösteren 26 otel araştırmaya dahil edildi.

3- ARAşTıRMANıN YÖNTEMi
İşletmelerden elde edilecek bulgular açısından ön yargılıdavranmamak ve rahat bir

ortamda mümkün olan her türlü verinin elde edilebilmesi amacıyla araştırma " karşılıklı
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derinlemesine mülakat " yöntemiyle gerçek|eştirildi.
Geçerlive güvenilir bilgi elde edebilmek için otellerde özellikle gene| müdürterle

görüşülmeye çalışıldı. Ancak bir kaç otelde genel müdürlerin çok meşgulolması, lstanbul'da

bulunmamalarıgi.bisebep|er nedeniyle departman müdürlerinden biri ile görüşülebildi.

4- ARAŞTİRMANİN BULGULARİ
Araştırmanın amacı, otel işletmelerinde " yönetim fonksiyonları " ndan kaynakla-

nan sorunları be|irlemek olduğu için görüşülen her yöneticiye mümkün olduğu kadar
yönetim fonksiyonları olarak bilinen " planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve
kontrol " faaliyetleri gerçekleştiri|irken ortaya çıkan sorunları saptayabilecek şekilde
sorular yöneltilerek konunun bu boyutu saptanmaya çalışıldı,

Ancak yönetim sürecinin çeşitlifonksiyonlarını birbirinden kesin çizgilerle ayırmak
mümkün olmadığından iç içe girmeler olmaktadır. Bu sebeple burada araştırmaya katılan
otel işletmeleri İarafından belirlenen sorun|ar iki açıdan ele alınmaktadır. Önce her

fonksiyon için en temel sorunlar genel olarak belirtilmekte, sonra da bu fonksiyonların
gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunları da kapsayacak şekilde otel işletmelerinde
verimlilik ve etkinliği azaltan genel sorunlar üzerinde durulmaktadır.

Belir|enen sorunlar 3,4 ve 5 yıldızlı otelyöneticilerinin ortak görüşleriniyansıttığı için
sorunlar otellerin yıldızlarına göre ayrı ayrı sınıflandırılmamakta, ancak sadece belli
nitelikteki oteller için geçerli olan sorunlar ayrıca vurgulanmaktadır.

4.1. Yönetim Fonksiyonlarından Kaynaklanan Sorunlar
Literatürde yönetim fonksiyonlarının gruplanması konusunda bazı farklılıklar

bulunmasına rağmen bu incelemede " planlama, örgütlendirme, yürütme, koordinasyon
ve kontrol " şeklindeki sınıflandırma temel olarak alınmaktadır.

4.1.1. Planlama Sorunları
Bir amacıgerçek|eştirmek için en iyidavranış biçiminiseçme ve geliştirme niteliği

taşryan bilinç|i bir süreç (Tosun, 1987, S. 199 ) olarak tanımlanan p|anlama kısaca neyin,
ne zaman, nasıl, nerede ve kim tarafından yapılacağının önceden kararlaştırılması
fonksiyonudur. Otelyöneticileriyle yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan en belirgin
planlama sorunları şunlardır :

* Uzun dönemli planlamaya zaman ayrılamaması ; Otelcilik sektöründe kısa
dönemli faaliyetler yoğun olduğu için uzun dönemli planlamaya zaman ayrılamamaktadır.
Özellikle yaz aylarında sezon çok hareketli olduğu için ileriye bakılarak planlar yapılması
güçleşmektedir.

* Dışsal faktörler nedeniyle uzun dönemli plan|arın anlamsız kalması : Burada sözü
edilen, önceden belirlenemeyen bazı faktörler nedeniyle planlananların gerçekleşmemesidii.
Ömegin; Körfez Krizi, hastalık çıktğıgibi bazı haberlerin yayılması vb, faktörler rezervasyonların
iptaledilmesine, dolayısı ile planların gerçekleştirilememesine sebep olmaktadır.

* Yetersiz devlet politikaları ; Turizm konusunda istikrarlıbir politika izlenmediği için
devlet tarafından yapılan yol gösterici planlar yetersiz kalmakta ve devletin izlediği sektör
açısından hata]i olan politikalar nedeniyle yapılan planlar anlamsız kalmaktadır.

Örneğin, son ayların en büyük sorunu olan " Körfez Kıizi " nedeniyle grupların
Türkiye'ye gelme özelliğinin azaldığı bir dönemde KDV' nin o/o 12'ye çıkartılması, zaten
pahalıolan otelfiyatlarının daha da artmasına sebep olmuştur. Bu durum Maliye Bakanlığı
ile Turizm Bakanlığı arasında bir koordinasyon olmadığınıortaya koyduğu gibi, otellerin
pazarlama sorunlarının daha da artmasına sebep olmaktadır.
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* uzman personel Eksikliği : otellerde planlama faaliyetlerini yürütecek uzman
personel yetersizdir. Günümüzde otellerdekiyöneticilerin büyük çoğunluğu " çekirdekten
yetişme " olarak tabir edilen orta öğretimden sonra mesleğe atılarak ihtisas kazanmıŞ
kişilerdir. Bu durumda, planlama gibi teorik pek çok bilginin pekiştirilmesi sonucunda
gerçekleştirilebilecek bir faaliyeti yürütebilecek yetenekte uzman personel bulmak
güçleşmektedir, Çünkü plan|ama uzmanı biçimsel bir eğitim görmüş ve otelin tüm

fonksiyonlarını kavrayabilecek bi|gi, yetenek ve tecrübeye sahip olmalıdır.
* planlama anlayışının yerleşmemiş olması : Özellikle araştırma kapsamına dahil

edilen üç yıldızlı otellerde yönetcilik yapanların o/o 80' inin henüz belirsizlikleri en aza
indirecek bir planlama bilincine sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır.

4.1.2. Örgütlendirme Sorunları
Örgütlendirme amaca en kolay biçimde ulaşabilmek için yapılacak işleri, görevleri

ve sorumluluklarıyetkilerine göre işgörenlere dağıtmak ve kimin, nereden ve kime karŞı

sorumlu olduğunu göstermektir. Kısaca örgütlendirme fonksiyonunun amacı İşin belli bir

düzende yapılmasın ı sağlayarak etkinlik ve verimliliğin artırılmasıdır.

Görüşmeler sonucunda örgütlendirme ile ilgili iki önemli sorun olduğu saptanm§tlr:
* organizasoyon şemasııın olmaması veya uygu|anmaması : lşletme içinde

pozisyonların dağılımlarınıve kimin kime karşısorumlu olduğunu gösteren organizasYon

şemaları yöneticileri ile görüşülen 5 yıldızlı otellerin tamamında, 4 yıldızlı otel|erin ise

6'sında mevcuttur. Oysa 12, üç yıldızlı otelden sadece 3'ünde organizasyon şeması
bulunmaktadır.

3 yıldızlıotellerde verilen hizmetlerin sınır!arı dar, çalışan personel saylsl az olduğu

ve birçok iş tek kişitarafından yapıldığı için çeşitligörevler biraradayürütülmektedir. Otelin

tamamından otel sahibiveya bir müdür sorumlu olduğundan görev, yetkive sorumlulukları

belirten bir organizasyon şeması oluşturmak gereğini duymamaktadırlar. Ancak bu durum
,, otel misafirlerine " sunulması gereken hizmetin belli bir düzen iÇinde yaPılmasını

engellemekte ve yönetimin etkinlik ve verimliliğini azaltan bir sorun olarak ortaya Çıkmaktadır.
* işgörenler arasında " işbirliği " sağlama güçlüğü : Bu sorundan en çok 3 yıldızlıotel

yöneticilerİ yakınmaktadırlar. Bu sorunun özellikle işletmenin amaçlarının tam olarak

|elirlenerek işgörenlere benimsetilememesi ve işgöreni işletmeye bağlayıcı maddi ve

manevi tatmin olayının sağlanamamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

4.1.3. Yürütme Sorunları
Faaliyetlerin işgörenlertarafından iyibir şekilde gerçekleştirilmesinisağlamak, yani

örgütteki bütün işgörenlere görevlerini en etkin ve verimli bir şekilde yaptırmak yürÜtme

fonksiyonunun amacıdır.
yöneticilerin genel olarak sözünü ettikleriyürütme sorunlarışu şekilde özetlenebilir:
* Eleman eksikliği : Faaliyetlerin bir düzen içinde yürütülmesi ancak optimdl sayıda

eleman bulunmasıile mümkün olabilir. Fakat görüşülen yöneticilerin dörtte üÇü eleman

eksikliğinden yakınmaktadırlar. Yöneticiseviyesindekielemanlar nicelik açısından genel-

likle yeterli olduğu halde, daha düşük seviyelerde eleman açıkları bulunmaktadır. DüŞÜk

pozisyonlu işlerde çalışacak eleman bulamama, bütün oteller için önemli bir sorunu

_ oluşturmaktadır.':i * işgörenlerin uygun niteliklerde olmamaları : Faaliyetlerin en iyi biçimde

gerçekleştiri|mesi işgörenden sağlanabi|ecek faydanın maksimuma çıkartılmasıile mümkün

oıaoiıır. Ancak işgörenlerin gerekli bilgi, becerive tecrübeye sahip olmamaları durumunda

faaliyetler verimli bir şekilde yürütülememektedir.
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* İŞgörenin işini ve işyerini benimsememesi : Bu, özellikle 3 yıldızlıotel yöneticile-
rinin ileri sürdükleri bir sorun niteliği taşımaktadır. Genellikle ekonomik zorunluluk nedeniyle
ÇalıŞan, ancak beklentileri karşılanamayan işgörenler, yaptıklarıişive işyerlerini benimse-
medikleri iÇin görevlerini isteyerek yapmamaktadırlar. Otelişletmesinde sunu|an " hizmet
" olduğu için, bu durum işlerin istenildiği şekilde yürütülmesini engellemektedir.

* yöneticilerin önderlik özelliklerinin bulunmaması : Önderlik, insanları belirlen
hedef|er Yönünde çaba göstermeye ikna yeteneği olarak tanımlandığına ( Davis, 1988,
s.141 ) göre otel yöneticilerinin iyi bir yönetim bilgisinin yanında önderlik özelliğine de
sahip olmaları gereklidir. oysa, görüşme yapılan genel müdürlerin hemen hepsi ara
kademelerdekiyöneticiIerin pek çoğunun sorumluluklarıaltındaki işgörenler belirli hedef-
|er göstererek onlara işlerini istekle yaptırtabilme özelliklerine sahip olmadıklarını
vurgulamaktadırlar.

İŞgörenlerin iŞi en iyi şekilde yalıınaları içın gerekli motivasyonun sağlanmaması:
Maddive manevio|arak tatmin edileırıeyen, beklentilerikarşı|anamayan işgörenlergerekli
motivasYon sağlanamadığı için görcıv|erini etkin bir şekilde yapmamakta, bu da işlerin
yürütülmesi açısından önemli bir engel teşkil etmektedir.

Sözü edilen İıu ytir(ltıne sorunları nedeniyle işgörenler etkin bir şekilde
kullan ılamamaktad ırlar.

4.1.4. Koordinasyon Sorunları
KoordinasYon, işletmedeki her bir bölümün, diğer|erinin ne yaptığından haberli

olarak ÇalıŞmaslnıVe faaliyet|erin hirbirine uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
GörüŞmeler bu konuda özellikle çok önemli bir sorun o|duğunu ortaya ç*armaktadır:* lŞgÖrenler arasında " grup " halinde çalışma ruhunun oluşturu|amaması ; otel

iŞletmelerinde baŞarıbireyselçalışmayla değilgrup halinde ça|ışmİyla mümkün olabilir.
" Otel iŞletmeleri birbirine son derece bağımlıbölümlerden meyoİna gelmiş ekonomik ve
sosYal iŞletmeler olduklarından, bu işletmelerde hem hizmet sunumunoa hem de diğer
fonksiYonları Yerine getiren işgörenler arasında sıkı bir işbirliği ve karşılıklıanlayışın olması
zorun|udur " ( Fermani, 1985, s.3O ). Çünkü herhangi bir igörenin başarısızıığı veya
olumsuz bir davranıŞı nedeniyle " misafir " de görülen rnemnuniyetsizlik otelde yapıımış
o|an bütüh hizmet|eri bir anda yok etmeye yeterlidir. Bu da otel işıetmesı içın oağaİısızıık
demektir.

4.1.5. Kontrol Sorunları
Yönetim fonksiYonlarından sonuncusu o|an kontrol, diğer fonksiyonların neyi, nasıl

ve hangi ölçüde başardığının saptanmasıdır.
kontrol konusundaki sorun|ar tek temel faktörle özetlenebilir :

i _ . *. UYgun bir kontrol sisteminin oluşturulamaması : Gözlemler ve görüşme|er,
lstanbul'daki uluslararasıotel zincirine sahip otel|erin en önemli özellik|erinin çoİ, iyl oı,
kontrol sistemi oluŞturmaları olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Böylece otelde çalışan tüm
iŞgÖrenler ve yapılan faaliyetler dikkat|i bir şekilde izlenerek aksaklık|arın en kısa süredegiderilebilmesi sağlanmaktadır. Oysa ltirl< işletmelerinde ve öze|likle kapital sahipleri
taraflndan Yönetilen 3 yıldızlı otellerde faaliyetİerin akışınıizleyecek iyi bir kontrol sistemioluŞturulamamaktadır, Bunun en önemli sebebinin, kontroİ sistemlnı oluşturacak ve
kontrol faaliYetleriniYürütecek bilgi, beceri ve tecrübeye sahip yöneticilerin bulunamaması
olduğu düşünülmektedir.

_ Böylece ote| iŞletmelerinde yöneticilerin temelfonksiyonİarlolarak bİlİnen ,,plarılama,
örgütleme, Yürütme ve kontrol " faaliyetleri gerçekleştirilirken karşılaşılan sorunlar özetlendi.
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Burada özelikle belirtilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Her ne kadar belirlenen

sorunlar fonksiyonlar" jor" iyr, ,yr, sınıflandırılmaya çalşıldıysa da aslında belirtilen

fonksiyonlar kesiıı sınırü"aıa nİroirlnoen ayrilamamakta, üstelik bir fonksiYonun Yerine

getirilmesinde sorlln olarak karşımıza çıkan bir faktör, aslında diğer fonksiyonların da

ğerçekleştirilmesini engelleyici 
-bir 

rol oynamaktadır, Bu sebeple, çalışmanın bundan

sonraki bölümünc|e yoieticiıerin sorun olarak ileriye sürdükleri faktörler daha farklı bir

sın ıflandırma ile aç ıklanacaktır.

4.2. Verimlilik ve Etken|iği Azaltıcı Gene| Sorunlar
yönetim fonksiyonları açisından çeşitli sorunların belirlenmesinden sonra, otel

işletmelerintle $enııl oiarak verimlilik ve etkinliği azaltan sorunlarıvurgulamak konunun

daha iyi anlaşılmas,nısağlayacal<tır. Yöneticii,_ırİn so,un olarak niteledikleri faktörler genel

olarak 4 grupta toplanabilir : _

* otelsahiplerinın işıetme zihniyeti : Özellikle 3 ve 4 yıldzlı oteılerdekiyöneticiler

otel sahiplerinin bas]t işletmecilik zihniyetiyle otelyatırımına harcadıkları kapitalin çok kısa

bir sürede geri donnıesi için çalıştıklarından şikayet etmektedirler, Bu durumda otelverimli

ve etkin olarak misafir tatmininisağlayacak niçimoe yönetilmek yerine, kısa sürede kar

kazanmak amacıyla faaliyet göstermektedir,
* otel sahiplerinin yöieticilik yapmak istemeleri : Bu durum genellikle 3 yıldızlı

otellerde bir sorun oiarak ortaya çıkmaktadır,
Her tesis onceıixıe protesyoneı bir yönetim ile başarı şanslnl artlrabilir, Bır otel

işletmesinin kurulması ıuşi<usuzbuyük yatırımlar ve sermaye gerektirmektedir, Bu se_

beple kurulma aşamasında en onemiifaktörün sermaye olduğu düşünülebilir, Ancak tesis

açıtdıktan sonra selııaye gücü yeriniyönetim gücüne bırakmalı, dolayısıile sermayenin

yerini profesyonel yö:ıetici almalıdır ( * ), .. . , |, ,.L_ı|_, . _!.
ülkemizdeki oteı işletmelerinde sahip-yönetici ( Kapitalist Yönetici )ve ProfesYo-

nelyönetici olmak üzere iııitip yonetici ile karşılaşılmaktadır, o_tel sahibinin aynı zamanda

oteli yönetme yetkisine sahip olduğu durumlarda " sahip_yönetici " tipi görülmektedir,

coitii." yapııan 12 üç yıldzlı otelden 8, inde bu tip yönetici bulunmaktadır.

profesyonel yonetlci ise işletmeyi yönetme yetkisini, işletmenin sahibi veya sa_

hiplerinden alan yönetici tipidir. Görüşme yapılan 5 ve 4 yıldızh.otellerin hepsi profesyo_

nel yöneticilerle yönetilirken, 3 yıldızlıotellerden sadece 4, ünde profesyonel yöneticiler

yönetme işini gerçexleitirmeıtedir. yöneticilik niteliklerine sahip olmadan " otel sahibi "

olarak ,,yönetim ,, işini görçekliştirmeye çalışmak otelin etkinlik ve verimliliğini düşürmektedir.

otel sahiplerin-in iurizm anlay§ına sahip olmamaları : yapılan görüşmeler ve

gözlemler, ülkemizdeki otel sahiplJrinin ntiyuı çoğunluğunun karlı bir sektör oıarak

gördükleri için otel işlettiklerini ortaya çıı<armaı<tadir, Ancak " turizm sektö[ünde " faaliYet

göstermenin gerektirdiği bilinç ve anlaylşa sahip olmadıkları için de otellerde pek çok

vO""İi. roruİu ortaya çıkmaktadır,

4.2.2. Yöneticilerden Kaynaklanan Sorunlar :

* Yöneticilerde " önderlik " özelliğinin'eksik olması,
* yönetici eğitiminin yetersiz kalrnasl : Avrupa ve Amerika'da yönetici eğitimi

. oldukça yayg,n oıorğ, hrıa" nıro" " sürekli bir eğitim " anlaylşı çok fazla yaygln olmadığı

icı"lti""ii"iıinneğii,mıeiihızladeğişendünya koşullarındazamanlayetersizkalmaktadır,

(*)YapıtanbiraraŞtn!;,ıü/agö,eiilkenizdekiotellernoıo9o'ıiŞletmesafhasındabilosertnayeningücüile'yöİetiımektedir. ( lnternaıioİal Tourism Magazine, Şubat 1989 )
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Uluslararası bir zincire sahip otellerde yönetici eğitimine de genellikle önem verildiği halde
yerli otellerde bu konuda önemlibir çaba gözlenmemektedir. 4 yıldızlıotellerden sadece
3 tanesinin yöneticileri çeşitli seminer ve kongreler vastasryla veya yönetim geliştirme
merkezinin programlarını izleyerek kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir.

* " Yönetici Kişiliğine " sahip uzmanların yetersiz sayıda olması ; Yönetici kişiliği
kavramı, yöneticilerin " yönetme, koordinasyon ve kontrol " konusıJnda geliştirdikleri
Yetenek ve beceriler anlamına gelmektedir. Araştırmalar, başarılı yöneticilerin " başarı
güdüsü, kararlılık, olgunluk, otoriterlik gibi kişilik özelliklerine sahip olduklarını ortaya
Çlkarmıştır. ( Şencan, 1986, s. 151 ) otel işletmelerinin başarlsı da büyük ölçüde
yöneticilerinin sahip olduklarıözelliklere bağlıdır. Ancak, özellikle 3 yıldızlıotel sahipleri ile,
4 yıldızlıotellerin sahipleriveya genel müdürleri istenen özelliklere sahip yönetici bulmakta
güÇlük Çektiklerini belirtmektedirler. Oysa 5 yıldızlı otel genel müdürlerinin hepsi kendi
iŞletmelerindeki yöneticilerin gerekli yönetici kişiliği ve özelliklerine sahip olduklarını
söYlemiŞlerdir. Bunda 5 yıldızlıotellerde " yöneticieğitim ve gelişimine " önem verilmesinin
büyük bir rolü olduğu açıktır.

4.2.3. İşgören Sorun!arı
Otel iŞletmelerinin temel fonksiyonları " misafir ağırlama " gibi kişisel bir hizmete

ihtiYaÇ gösterildiğinden bu işletmelerde temel unsur insan gücü ve bu gücü yaratan otel
iŞgörenleridir.( Ertan, 1973, S.27 ) Bir başka deyişle alıcı ile satıcı arasında yüz-yüze,
doğrudan doğruya bir ilişki olduğu için, ote| iş|etmelerinin başarısında işgörenlerin niteıik
ve özelliklerine bağlı olarak sundukları hizmetlerin ro|ü çok büyüktür.

GörüŞmeler esnasında yöneticilerin hepsi de işletmelerindeki işgören sorunlarını
"en önemli" sorun olarak nitelemiş|erdir. Bütün yöneticilerin ortak görüşleridoğrultusunda
saptanan işgören sorunları şu şekilde özetlenebilir :

* Hem Yabancıdil bilen, hem de turizm ve otelcilik konusunda eğitime sahip eleman
bulma güÇlüğü ; Ülkemizdeki otelcilik meslek liselerinden mezun olan öğrenciİer teknik
bilgiYe sahiP oldukları halde, yabancı dil bilgileri istenen düzeyde olmakta. yüksek
okullardan mezun olanların yabancı dil problemleri çözülmüş oisa bile, yeterli teknik
bilgiYe sahiP olmadıklarından yakınılmaktadır. Böylece istenen tüm niteliklere sahip
eleman bulmak güçleşmektedir.

* Alt düzeYlerde ( destek hizmketlerinde ) çalışacak işgören bulunamaması ; otel
iŞletmelerinin saYısal o|arak hızla artması, oysa bu işletmeıere eleman yetiştiren orta
dereceliturizm ve otelcilik okullarının saylslnln kısıtlıolması eğiti|miş eleman bulamama
sorununu gündeme getirmekte ve bu sorun hızla büyümektedir.* Okullardan Yeni mezun olmuş " potansiyel işgörenlerin " beklentilerinin fazla
olması : " Özel Turizm okulları ve üniversitelerdeki tJrİzm bölümlerinde eğitim gören
öğrenciler, eğitim esnasında şartlandırı|makta ( Tabur, 1988, s. 12 ) ve ğltimıİrınınbitiminde idareci Pozisyonunda bir göreve gelmeyi istemektedirler. Bu kişiler oana otıştir
seviYe|erde ÇalıŞmakla tatmin olabilecek şekilde motive edilememekte ve okullu olmalarının
yarattığı bir üstünlük duygusu ile verilen işi beğenmemektedirler.

Bu konu ile ilgili bir baŞka önemlifaktör de Türkiye'de yöneticiyetiştiren kurumlarınsaYlslnln daha düŞük seviYelerde e|eman yetiştiren kurumların sayısının daha iazla
olmasıdır, ( Chenevert, Reuland, 1985, s. o ) 

-Bu jedeple gerçekten iyiİir şekilde yetişmiş
nitelikli elemanlar Ya baŞka sektörlerde çalışmakta veya oİeı içinoe otiştiı< seviyelerde
istihdam edilmektedirler. Bu durum işgörenlerin iş moüvasyonlarının ve iş tatminlerinin
azalmasına YolaÇmaktadır. Do|ayısı ile işiseverek ve isteyerek yapmak yerine sadece
ekonomik baskılar ile yaPmakta ve direkt olarak insana hizmet veİoiİ<ıeri için sektörde bir
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başarısızlığa sebep olmaktadırlar.
* işgörenlere hizmet sektörünün gereklerinin benimsetilememesi : Özellikle bulun-

dukları pozisyonla tatmin olmayan işgöĞnler işlerini istekli olarak yapmamakta, dolayısı ile

otel misafirlerinde bir memnuniyetsizliğe yol açmaktadırlar,-'- ;G;r;lerin yeterli oüzeyoe uyğuhma becerilerine sahip olmamaları : işgörenlerde

yeterli uygulama becerileri oımaoı5ınoan, işbaşı eğitimiyle bu becerilerini geliştirmeleri

ö"i"x*Jıit"oir. Ancak özellikle 3 yıldızh otelıerin sahip yöneticileri bu durumdan

hoşlanmamaktadırlar.* Nitelikli işgörenlerin başka oteller tarafından ayartılmasl : uluslararası zincire

sahip otellerde işgörenler çok iyi6ir eğitime tabi tutulup geliştirilmektedirler, Ancak daha

sonra eğitimleri için büyük yatıiımlardi bulunulmuş bu elemanları, daha cazip tekliflerte

diğer oteller tarafından ayarıımaı<tadırlar.. uluslararasl otellerde yöneticiler eğitilirken

onların altlarındaki xaoroıaroa eğitilmekte olduğu, aynı zamanda yöneticilerden yerlerine

eleman yetiştirmeleri istendiği içIn e|eman değişikliği çok büyük sorun yaratmamaktadır,

Ancak yönetici eğitimi için ğerekli yatlrlmı yapmayan veya yapamayan yerli sermayeli

otellerd; işgören devri büyük sorun yaratmaktadır,
* ,, pozisyon" gö;"J", ,,yerine " adama göre pozisyon " politikasının izlenmesi

: Bu, özellikle a yıloızııoteııerde gtinoemde olan bir sorun olarak dikkati çarpmaktadır, Bu

tür otellerin sahipleri, otelde veiimliIik ve etkinliği artıracak nitelik|i elemanları istihdam

etmektençokyakınçevrelerindekikişilerinçalışmasınagözyummaktadırlar.Budurum
hem kayırılan kişinin nitelikli bir kişi olmamaslyurunoen otelin vgrimliliğini düşürmekte,

hem de otelde çalışan diğer işgörenlerin memnuniyetsizliğıne sebep olmakta, dolayısıyla

otelde başarılı bir yönetim uygulanamamaktadır,

4.2.4. Eğitim Sorunları
otelcilik sektöründekieğitim sorunlarıbaşlıbaşına bir araştırma konusudur, Fakat,

otellerde başarılı bir yönetim 
"ndı 

iy yetişmiş, egitilmiş 

'öneücive 

işgörenler|e sağlanabileceği

lçın İ"l, lısa Uir ş"l,ilO" de olsa bu konuya değinmek gerekmektedir,

Bütünyöneticilerözel|ikleikikonuüzerindeönemledurmaktadırlar:
* okullarda verilen eğitimin yeterli olmaması : Ülkemizde tırizm ve otelcilik meslek

liselerinde gerekliteı<nik biığiverilmekte; ancak bu öğrenciler üniversite sınavında genel_

likle başarılı olamamaktadİrlar. Üniversite sınavındi oaşarılı olup üniversitelerin turizm

bölümlerinde oxrv"n ooi"nlıı"r ıse sektör ile ilgilibir meslek lisesinden gelmedikleri için

teknik bilgive becerieisikliği içinde bu|unm"ki"o,,.l",, Bu durumda hem meslek lisele_

rinden mezun olup otelde ğaıişmaya başlayanlar hem de üniversite bitirdikten sonra

sektörde çal ışmaya Oaşlayanlaİ yeİerli bil giye sahip olamam aktad ırlar,

* sektör ile ilgili okullar ve oteller arasında yeterli işbirliğinin oluşturulamaması :

Yöneticilerin hepsinin belirttikleri gibiturizm Ve otelcilik okuııarında ve ç6İtli kurs programlarında

,, sektörün intiyaçıari; |ozonu-noe bulundurularak eğitim ve öğretim sağlanması yerine

sadece teorik bilgiler verilmektedir. sektöre eleman yetiştirecek okullar ve bu eıemanları

istihdam edecek olan oteller arasında tam bir işbirliğinin sağlanamaması nedeniyle, otel

endüstrisive turizm gen"ı oırrax eğitim kurumlarının mevcut eğitim sistemleri sonucunda

yetiştirdikIeri elemanlardan tatmin olamamaktadırlar,

Eğitimkonusundadahapekçoksorunolduğuhalde,buradaotellerdebaşarılıbir
yönetiminoıuşturuımas,nıçoı<yaı..n-oanilgilendirenbuikisorunileyetınılecektir.
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5. soNUç VE ÖNERiLER

YaPılan araŞtlrma otellerdekiçeşitliyönetim sorunlarını birbirinden ay|rmanün tam
olarak mümkün olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Çünkü sorun olarak belirtiıen bir faktör,
bir baŞka sorunun nedeni olabilmektedir. Ayrıcİ sorunlar işletmeden işletmeye, her
iŞletmenin YaPlslna, niteliklerine, işgören ve yöneticilerinin özellİklerine ve benzeri pek çokfaktöre bağlıolarak değiŞiklikler göstermektedir. Ancak bu araştırmada,,otelsahiplerinden
kaYnaklanan sorunlar, yönetici|erden kaynaklanan soruntar, personel sorunları ve eğitim
sorunları " olarak sınıflandırılan problemler, genel olarak tüm otellerin yöneticileİinin
karşılaştıkları sorunları yansıtmaktadır.

Sözü edilen bütün sorunlara dikkatli bir şekilde tekrar göz atıldığı zaman,aslında
hemen hePsinin " eğitim " eksikliğinden kaynaklandığıortaya çıkmaktadır. Nitekim ,, Birhizmet endüstrisi o|arak işgücüne dayanan turizmde v-erimliliği artırmak, insanlara
doğrudan doğruYa hizmet eden kişilerin insancıl özelliklerini geliştir;ek, personelin yetki,
Yetenek ve sorumlu|uğu arasında denge kurarak personele ıa§aştıgıolaylaİıçozümley-ecek,
sonuÇları kontrol edecek yeteneği vermek (Olalı, 19s2,ğ. ioi;şeı<ıinde özetlenen
turizmde eğitim ve öğretimin amacı gerçekleştirilebilirse sorun|arın çok azaineceği birgerçektir.

otelcilik ve turizm sektöründe sorunların azaltılabilmesi ve sektörde etkinlik veverimliliğin artırılabilmesi için yapılması gerekenler konusunda yöneticilerin görüşleri
doğrultusundaki öneri|erimiz şunlardır :

* ÇalıŞanlar arasında " grup " halinde çalışma bilincinin oluşturuImasıve çalışanlara" hizmet bütününün " vazgeÇilmez birer pİrçaları olduklarının 
-benimsetilmesi 

iİin oteıiçinde devamlı bir iletişim sistemi oluşturulmalıdır,
* Otel sahiPleri " turizm an|ayışına " sahip olacak şekilde eğitilmeli ve yönlendiril-

melidirler, Bu özellikle Turizm Bakanlığı tarafından oiİzenıeneİek çeşitli seminer vekongrelere otel sahiplerinin katılımın,n sJ5lanması ile mümkün olabilir.
Otel sahiPleri " Yönetim " eğitimi almamışlarsa otel|erini kendileri yönetmeyip, buiŞi profesyonel yöneticilere bırakmalıdırlar. Nitekim bir çok ülkede yöneticilerin sahipolacağı bilgi, tecrübe, nitelik, yetenek kanunu müeyyidelere bağ|anmış, saptanan bilgi ve

Yeteneklere sahiP olmaYanların " kapitalist yöneticil'sıfatıyla oteİ iş|etmeleriniyönetmeleri
önlenmiştir, (Olalı, 19s7, S.529 )Bu uygulamanın oiro" o" kabul edilmesi sektöraçısından faydal ı olacaktır.

otel henüz yapılırken yöneticisinin kim olacağıda belirlenmeli, hatta belir|enenyönetici Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır.
* Yöneticiler hiÇ bir zaman almış o|dukları biçimsel eğitimin kendileri için yeter|iolduğunu düşünmemeli, değişen dünya koşullarında gortğ açııarını genişletmek içinsürekli kendilerini geliŞ.tirmelidir|er. Bu amaçıİ sektörle ;ğiıi çLşitıi seminer ve kongrelerekatılabilecekleri gibi Yönetim Geliştirme lıeİtezi gibi kurumların programlarından yarar_lanabilirler.
*Yöneticiler, "yönetme " Özelliklerikadar " önderlik " özelliklerinide geliştirmelidİrler.

lşletmede, işgörenlerin beklentileri gözönünde tutularak iyi bir terfi sistemioluşturuImalıdır.
* Yöneticiler iŞletmede Yeni fikirlerin geliştirilmesini özendirecek ortamı yaratmalıdır|ar.* " kişiye pozisyon yaratmak " ,ygrlamis,ndan hızla vazgeçııerer '' pozisyona göreinsan çalıştırma'' politikası benimsenmelidir.
* Otelcilik ve turizm okullarında öğrenciler, meslekte başarılı olabilmek için en altdüzeyden başlamalarıve verilen her işiyapmalarıgerekıiği oııınci iıe vetiştirilmelidirler,
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* işgörenlerin uygulama becerilerinin artırılabilmesi için zorunlu staj devrelerinin

süresiartırılmalı, nattayİrım gün okulyarım gün stajşeklinde bir uygulamageliştirilmelidir,
* otelcilik işini meslek olarak seçmiş olan orta dereceli turizm ve otelcilik okullarından

mezun olanların, üniversitelerin turizm ve otelcilik bölümlerine girmeleri kolaylaştırılmalı,

böylece eğitimlerinitamamlamalarısağlanmalıdır. " Personel eğitimi furizm sektörü için bir

amaç oegiı, ancak amaçlara ulaşabilmek için önemli bir araç olduğuna ( saruhan, 199o,

s. 8 i " göre sektörde verimliliğiartırabilmek için bu konu üzerinde durulmalıdır,
* sektördeki işletmeler ve okullar arasında sıkı bir işbirliği sağlanarak okullardaki

eğitim programları beraber belir|enmelidir.
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EKo-TURızM
M. Zekai BAYER
TUROB Başdanışmanı

ciniş

Turizm, her yıl artan bir potansiyelle dünyadaki bütün insanların, yerleŞim Yerleri

dışına seyahat etmesi ile önemni arttırmaktadır.
Günümüzde turizmi ekonomik, endüstriyel, sosyal ve politik çeŞitli aktiviteleri

kapsayan multi disipline bir hizmet sektörü olarak gelişmektedir,

195O, li yıllardan sonra giderek artan bir şekilde insanların boş zamanını değerlendirmeye

yönlenmesi neticesinde günümüzde tati| turizmi büyük önem kazanmaktadır,

Amerika,da ikinciderecede önemli bir ticaret olarak, büyük gelişme göstermiŞtir.

Tatil turizminin değişik ortamlar içinde uygulanması, doğal çevre ile turizm

ilişkisinin önemini ortaya çıkarmaktadı(.
Bu günün turizm Jnlayışında, doğal çevrenin tahribi ve doğaya uygun olmayan

yapılaşma, turist potansiyeli ve turizm pazarlaması bakımından önemli bir etkin olmaya

başlamıştır.- * tebliğimizde çevre ve Turizm ilişkilerini bu açıdan inceleyerek, EKO Turizm' i

aç ıklamaya çal ışacağız.

ı. BöLüM : üuxe TuRizMiNE GENEL BAKış
Turizm değişik mekanlarda ve atmosferde, günlük hayatln streslerinden uzak ve

doğa, kültürel ve Üİinl varlıklar içinde, temiz bir ortamda; güneş, deniz, kum ortamında ,

huzurlu ve dinlendirici bir yaşam olarak kabul edilmektedir. Bu tarif genelinde tatil turizmini

esas alan bir öneridir. eugtln ülkemiz de tati| turizmine yöneldiğinden, konuşmamızda bu

tarifi esas alarak değerlendirmeler yapacağız.
Üıı<emiz, uluslararasıtuirzm pazarında , sahip olduğu bozulmamış doğası, kirlen_

memiş kıyıları ve zengin tarih ve kültür imaiını giderek kaybetme teh|ikesi ile karşı

larşıyİoır. Milli bir turiİm planı bulunmadığı için, her isteyenin istediği yerde , istediği

turiitiı< tesisi inşaa etmesi neticesinde, sahill|erimizde betonlaŞma baŞlamıŞtır. AYrıca

sahillerimizdeki kirlenmeler artık büyük problemler yaratacak boyutlara ulaŞmıŞtır,

Turizm sektörünfie 1983 yılından bu yana uygulanan yatırımları teşvik edici tedbir-

leri maalesef, çevre ile turizm ilişkisini dikkate almamıştır,

Konaklama sektöründeki yatak kapasitesi 60.000, lerden, 178.000, lere çıkarak,

ülke ekonomisinde turizm önemli ve olumlu bir seviyeye gelirken, pIansız ve programsz

ve hatta turizm pazarına uygun oİmayan konaklama tesisleri ile ülkemiz büyük problem-

lerle karşıkarşıyadır. Halen yatırım belgeli312,000 yatak inşaa.halindedir,

Ancak, ülkemizin sahip oıduğu turizm potansiyeli tümü lle değerlendirilmiş ve

uluslararası turizm pazarında'hak ettği payı henüz alamamış genç bir turizm ülkesidir,

1988 yı|ında dünyada 3B9 milyon turist, top|am 194 milyar dolar harcamışlardır,1990

yılında 450 milyon turisiin 270 milyar dolar harcayacağı hesap|anmaktadır.

Akdeniz ülkelerini 1989 yıllnda ,lB0 milyon turist ziyaret etmiştir. TÜrkiye' nin payl

yalnızo/o2,dir. Aynışekilde 198i} yılındaAkdeniz ülkelerinin turizm gelirleri40 milyar dolar

civarındadır. Türkiye' nin payı ise Z S yani 2,3 milyar dolar civarındadır, 1990 yılında

ülkemizin tuirzm gelirinin 2.S milyar Ooları, körfez krizine rağmen bulması düşünülmektedir,

ıı. BöLüM : çEvRE_Tunizu iı-işxilERi:
çevre konusunu genelanlamıile inĞeleyen EKoLoJi bilim dalı, doğadaki canlıve
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cansız varlıkların birbirleri ile karşılıklı ilişkilerinin oluşturdukları sistemi inceler,
Bu sistem genelinde, bir yerleşim kombinasyonunda, orada yaşayan insanların

(turistler dahil ) yaşam düzeyi ve aktiviteleri ile çok yakından ilgilidir.
Ekoloji bilim dalı bu yönden de tatil turizmi i|e çok yakından ilgilidir.
Tatil turizminin doğa içinde üç ana öğesi bulunan DENiZ-GÜNEŞ-KUM ola-

nakları bir yerleşim düzeyinde turiste dinlenme olanağı veren unsurlardır.
Turizm ve çevre ilişkilerinin doğa ile ilgiliolarak genel bir değerlendirmesini dört

bölümde incelemeyi planladık,
A. Doğal varlıkların korunması
B, Turizmin çevre kirliliği bakımından değerlendirilmesi
C. Turistin çevre duyarlılğı
D. Yumuşak Turizm ( Eko Turizm )

A. DOĞAL VARLİKLARİN KORUNMASİ :

Dünyada kentleşme ve endüstrileşme neticesinde doğa tahribi gün geçtikçe önem
kazanmıŞ ve neticede doğa koruması ve çevre kirlenmesi ile mücadele konusu gündeme
gelmiştir.

Turizmin ana sermayesi doğa ve kültürdür. Turizmde, doğanın korunması bu
bakımdan çok önemlidir.

Turizmin çevre ve ekoloji ile iligisi bu yönden büyük önem kazanmakta ve turizmin
gelişmesinin planlamaya dayanması önerilmektedir.

Turizmde planlama; turizm fizikselplanlamasıdiye belirteceğimiz planların, yerleşim
yerleri ve turistik komplekslerde, doğalve kültürel variıkların turizm amaçlı kullanımında
koruma-kullanma dengesinin esas alınmasıprensibine dayanmasıgerekmektedir. yanlış
yerleşmeler doğanın tahribinin en etkin sebebidir.

Doğal varlıkların tuirzm diye aşırı ve dengesiz kullanım ve peyzaj güzelliklerinin
bozulması, çevrede doğal yaşam düzeyini de bozmakta ve neticede exÖ sİsreııı oıye
belirtebileceğimiz, doğadaki dayanışma ortadan ka|karak, istenmeyen çevre kirlenme
olayları oluşmaktadır. _ ;

AYrıca, hızlıve yoğun bir turizm faaliyeti kaçınılmaz olarak çevre varlıklarının bel|i bir
ö|çüde tahrip etmektedir.

Bu tahribattan en fazla etkilenen turistlerdir.
Turistik tesisin, doğa ile bütünleşmesi ve doğa içinde yaşam ortamıyaratması bu

günün turistlerinin aradığı en önemli bir husustur.
KonuYu ülkemizdekiyaban hayatı bakımından düşünürsek, durum daha da önem

kazanmaktadır.
Ülkemizdeki flora 10.000 türe sahiptir, buna mukabil Avrupa doğal florası 1 1.5Oo

civarındadır. Türkiye'nin 3 farklı ik|im kuşağına sahip olması bize bu imkanıvermektedir,
Doğal.bitkitürleri bakımından bu kadar zengin olması en güzel misali, Kuşadası

civarındakiDiLEK YARlMADASı ııııiı-ı-i PARKl'olr. ııııiııı Parkta, iniiıiz eotanik Profesörü
Dr. DAVis'e göre Akdeniz'de yetişen 6.000 çeşit bitki türü bulunmaktadır.

Genel olarak yaban hayatını değerlendirdiğimizde durum şu şekildedir.
FLORA : Akdeniz bitkitopluluğunun Lauretum ve Casanetum zonlarında yetişen bitkilerin

hemen bütün türleriniihtiva eder. Kızılçam, Karaçam,.Fenike ardıcı, meşe tür-
leri , ke"stane, seryi, üvez, akçaağaç, ıhlamur, diş budak gibi kuzeyin yapraklı
ormanlarına özgü ağaçlar ve doğal makiler yaşam|arını sürdürmekte dirler.

FAUNA : Milli Parkta mevcut memeli hayvanların önemlileri; yaban domuzu, leopar,
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vaşak, tilki, tavşan, sansar, çakalve kurttur.Kuşlardan; yaban güvercini, kaya
güvercini, bıldırcın, orman çulluğu, yeşilbaş ördeği, toy. Yırtıcı kuşlardan Kartal,

atmaca, şahin, akbaba bulunur. Yarımada civarındaki deniz balık türleri bakı-
mından çok zengindir. En önemlileri kefal, çipra, levrek, sinarit, sargos, turna,

sarpa, palamut, barbun, mercan, fangari ve trançadır.
Ülkemizdeki Milli Parklar, korunmuş doğa ve kültür yörelerinde birer açık hava

müzesi gibi Türk turizmine hizmet vermektedir.
Ancak, bu yörelerin dışında 2000 yılına kadar, turizm alanıdiye çevre sistemlerinde,

olumsuz etkiyapan yapılaşma devam ettiğitakdirde, ülkemizde bitkive hayvan türlerinin
yok olması neticesinde EKO SİSTEM'in bozulacağı ve doğanın büyük ekolojik düzensizliğe
gideceği bir gerçektir.

Bu gerçekler karşısında, ülkemizde turizm potansiyeli bulunan yörelerde ÇEVRE-
sEL ETK| DEĞERLENDiRME yapılmadan, turizm yatırımlarına izin verilmemesi zamanl
gelmiştir.

Turizm teşvikleri verilmesinde çevre sorunları bakım ından dikkat edilecek hususlar

bulunmaktadır.
Artık, turizm teşviklerinin yöre ve tur bakımından değerlendirilmesinin yapılması,

sektörün uzun vadede verimliliğinin artması yönünden önemlidir.

B. Tu RizM iN ç Evn e xin ı-iı_iĞi gıxıuıı.|oıı{ oeĞ en.Leı{oinilu esi :

Turistik tesisler bir yerleşim sisteminin parçası olduğuna göre, ekolojik çevrenin
bütünü içinde değerlendirilir.

Çevresel koruma bakımından çevre kirliliği üç ana konuya ayrılır.

a ) Fiziki Cevre Kirliliği :

Toprak, su, hava, yeşilörtü ve kimyasalkirlenmeler,
b ) Biyolojik Çevre Kirliiiği :

Flora, faunave mikroorganizmaların eko sisteminin bozulmasından ortaya çıkan
kirlenmeler,

c ) Her Türlü Katı ve SıvıArtık ve Atıkların Yarattığı Çevre Kirliliği :

yukarıda açıklanan üç çevre kirliliği turizm aktivitesi ile çok yakından ilgilidir.

, Turist kirlenmemiş, temiz bir çevrede dinlenmek ister, Bu bakımdan türizm,

çevre birbirlerini kontrol eden iki önemli unsurdur.

Bugün kurulmuş ve kurulmakta bulunan turistik tesislerin, artma ve çöp imha alt
yapı yatırımları gittikçe önem kazanmaktadır. Bu a|t yapıyatırımlarının da teşviklerden
faydalanması gerekmektedir.

c. TuRisTiN çEVRE DuYARLıLıĞı :

Üıkemiz tatil turizmi bakımından Akdeniz pazarındadır. Rakip|erimize nazaıan
temiz deniz olanağımız yanında, çevre kirlenmeleri büyük boyutlara ulaşmaktadır.

Son yıllarda AET' nin tüketiciyi koruma kararları, bütün turizm pazarlarında uygu-
lanmaya başlamıştır.

Tüketiciyi koruma uygulamasından Almanlar iazlaca istifade etmekte ve ülkemize
gruplar halinde gelip, otellerde kaldıktan, normal olarak yemeklerini yedikten sonra,
giderlerken eksiklikleriveya çevre kirliliklerinifotoğraflaria belgeliyodar, ü]kelerine dönüşlerinde

bunları şikayet bürolarına vererek tatil tazminatı alarak, gezilerini bedavaya getiriyorlar,
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Tursab'tan aldığım bilgiye göre, geçen yılAlman turistlere bir milyon mark civarında
bir tatil tazminatını Türk seyahat acentaları ödemişlerdir,

Almanlar, Fransızlar ve Benelüks devletleri turistleri de takip etmektedir.
Turistlerin çevre duyarlılığıve neticede tatil tazminatı istediği konuları özet olarak

aşağıda açıklıyoruz.
1. Plajda dinleniyorduk, gürültüden gece-gündüz uyuyamadık (jandarma ile hatıra

fotoğrafı çektirerek tescil ediyorlar. )

?, Deniz kirli ve yosunlu olduğu için denize giremedik.
3. " Kumluk bir denizve sahil " deni|iyordu. Oysa çakı|taşları ve kayalarvardı; ayak-

larımız kesildi.
4. " Türk mutfağısunulacak " deniliyordu; önümüze Alman ve Fransız mutfağı çı_

kardılar,
5. Yemeklerin kalitesi bozuktu. İshal olduk.
6. " Tesis yemyeşil çimen " deniliyordu, böyle bir şey görmedik. Göz zevkimizi tat-

min edemedik.
7. " odalar deniz manzaralı " deniyordu. Fakat dağa bakan yerde yatırdılar.
8. " Duş suları hep akar '' deniliyordu, haftada iki gün yıkandık,
9. " Bol güneşli günler " deniliyordu; güneşi ancak iki gün gördük.
't0. " Çok sıcak " deniliyordu, oysa hava bulutluydu, rüzgar vardıve sıcağı göre-

medik.
11." Geceleri kahkahadan kırılacaksınız " deniliyordu.. Ama kahkaha atmak şöy-le dursun, güiemedik bile... Oyunlarda espriler çok soğuktu.

D. YuMUşAK TuRİzM ( EKo TuRİzu ):

YumuŞak turizm; doğaya dönük, doğa içinde turizm aktivitelerinden turistlerin
istifade etmesidir.

Basit ve sağlık yönünden niteliklituristik tesislerde, doğaya uyumlu düzende, çevre
Problemi olmayan ortamda turistlerin, gündelik hayatın stresten uzak ve doğanın yeşili,
denizi ve peyzaj bütünlüğü içinde huzurlu ve dinlendirici turizm aktivitelerine Eko
TUR|ZM (Yumuşak turizm ) adıverilmektedir.

Dinlönme tati| turizminin değişik uygulaması olarak kabul edilen bu turizm türü,
insan vücudunun sağlıklıgelişmesini sağlayan, hareket|i, değişik, zevklive heyecan verici
aktiviteleri kapsamaktad ır.

YumuŞak turizm uygulaması, değişik yer|eşim düzeylerine ve olanaklarına göre
sınıflandırılır.

1. Çiftlik Turizmi
2.YaylaTurizmi
3. Dağcılık Turizmi
4. Macera Turizmi
5. Doğa gezileri turizmi
6. Kuş gözetleme turizmi
7. Yaban hayatı etüt turizmi
8. Hobby Turizmi
Genelinde doğa sevgisi ile bağdaşan bu tür turizm, ülkemiz için gittikçe önem

kazanmaktadır.
Uluslararasıturizmde ülkemizin sahip olduğu doğal ve kültürelvarlıklar, iyi bir imaj

Yaratılarak büYük Pazarlama olanaklarıyaratılabilir. Burada önemli husus pazarlamanın
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nasıı yapllacağdlr.
Bu tür turizm, genelinde bir rekreasyon faaliyetidir. Rekreasyon' un dayandığı

(Dinlenme-Oğrenme-Eğlence ) aktivitelerini EKO TURlZM özelliklerine planlama ve
pazarlama için bazı önemli hususlar bulunmaktadır.

a ) Doğayayönelik eko turizmi organize eden seyahat acentaları, küçük firmalar -
dır.

b ) Genelinde ufak turist grupları olarak düzenlenir.
c ) Orta halli ve doğa sevgisi ağır basan turistlerin iştirak ettiği bu tür programları,

özel tur güzergahlarına göre düzenlenir.
Yumuşak turizm ( EKO TUR|ZM )'de doğa gezileri, doğa özellikleri, köy gezileri,

bitki ve hayvan türleri etütleri, tur programınm düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlardır,

soNuç
Günümüzde turizm kişileri yönlendiren kütle turizmi yerine bireysel tercihlere göre

düzenlenmektedir. Bu bakımdan ülkemizde lurizm pazarlaması yönünden eko turizmine
önem verme zamanı gelmiştir.
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rünK Tunizuir*iıt çEvRE soRuNLARı
Yrd. Doç. Dr. Rafet EVYAPAN
Uludağ Üniversitesi.
Balıkesir Turizm işletmeciIiği
ve otelcilik yüksek okıılu

ciniş

Türkiye, Trakya bölgesi ile hem Balkanlar' ın hem de Avrupa' nın, Anadolu ile hem
Ortadoğu' nun hem de Asya' nın, kuzey kıyısı ile Karadeniz, güney kıyısı ile Akdeniz
ülkelerinin ikliminden kültürüne kadar her özelliğini taşıyan, bu açıdan, Mısır istisna
edilecek olursa, yeryüzünün tek ülkesidir.

Söz konusu ülkeden farklı olarak daha ılıman bir iklime, toprak altıve üstü zengin
kaynaklara sahip olması, petrol üreticisi Arap ülkeleri ile sanayi yönünden gelişmiş
Avrupa'ya yakınlığı geçmişte olduğu gibi, bugün de Avrupalı ülkelerle birlikte yaşaması,
onlarla aynı örgütler içinde yer almasıTürkiye'ye apayrı bir özel|ik kazandırmaktadır,

Öte yandan Türkiye, milattan öncekiyıllarda Lidya, Frigya, Urartu, Asur, Babil vs,
ve milat yıllarında Hiristiyan Roma ve milattan sonraki yıllarda, Bizans, Müslüman
Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarıve daha sonra da yarım yüzyıllık bir geçmişiyle Laik,
demokratik bir hukuk devleti olmak üzere dört kuşak uygarlığa ve bunların eserlerine sahip
olmuş bn ükedir. y,/

Bütün bunlara karşılık, 1989 yılında İsviçre ve Avusturya'yı nüfuslarının 2-3 katı,
İspanya, italya ve Yugoslavya'yı nüfusları kadar turist gezmişken, Türkiye'yi nüfusunun
o/o 7' si kadar olan 4 milyon turist ziyaret etmiş, dünya turizm pastasından ancak o/o 

1 ' lik bir
pay alınabilimiştir, ( 1* )

Buna neden olarak yetersiz sayıda veya kalitede konaklama tesisleriveya ulaşım
mesafesinin uzaklığıveyahut ulaşım araçlarının yetersizliği söylenebilirse de esas neden,
değeri henüz keşfedilmemiş, buna bağlı olarak yeterince tanıtılmamış ve özellikle son
yıllarda tüketiImeye maruz kalmış Türkiye'nin çevre unsurudur. Bu açıdan çevre üzerinde
öncelikle ve önemle durulması gereken bir konudur.

Çevreyi görünürde kar amaç|ı işletmeler tüketiyor görünüyorsa da asıl tüketenler,
sonuç olarak tek tek insanlardır.

BirAlman düşünür, " Çevre insan olmaksızın yaşayabilirama insan çevre olmadan
yaşayamaz " diyerek doğru söylemişse de insan olmakszın çevrenin bir anlamı
olmayacağından-birleşik kaplar örneği-insan çevrenin, çevre de insanın tamamlayıcı bir
unsurudurdenilebilir. Bu nedenle, isterüretici, istertüketici olsun insan, çevreyi tüketirken-
aşağıda değişik başlıklar altında da değinileceği gibi-kendini de birlikte tüketmekte, başka
bir deyişle çevre ile insanın beraberce tükenmesi sözkonusu olmaktadır.

Nitekim rafine tuzlar ve şekerler, kollestrollü kırmızıetler, kimyasa| madde deposu
balıklar, hormonlu meyve ve sebzeler yiyen, kimyasal ilaçlar ve temizlik maddeleri
kullanan, otomobil başta olmak üzere çeşitli makinalarla pasifleşerek aşırı kilo alan, açık
havada, hayvanlardan ve diğer insanlarla ilişkilerinde bürokratik davranarak-insanlardan
kaçıp, kendini stres dolu bir hayata mahkum eden, gizli ve açık reklamlarla dolu olan TV
programlar,ıseyrederek dinlenme zaman|nıfizik ve psikolojik yorgunluklarla tüketen, aile
yaşantısını hislerle dolu olmaktan çıkarıp, lokanta ve otel işletmelerindeki görevler
şeklinde yürüten, sporu gerilim kaynağı, hatta kavgalar için bulunmaz bir fırsat haline

( 1") Ayrırıtılı bilgi için bkz. Rafet Evyapan, BatıAvrupaTurizmive TürkTurizm politikalarının değerlendirimesi,
lV. Turizm Sempozyıımıı, Dokuz Eylül Üniversitesi, eriovo, Ayün Ticaret odası, Aydın, g Nisan 1ggo
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getıren, fabrika gürültüsünü andıran sesleri müzik, fabrika içine ve mamüllerine benzer

şekilleri resim ve heykel olarak sunan ve bun|arı sanat olarak kabul eden 20. YY insanı
adeta çevre için kazdığı kuyuya onun|a birlikte kendisini düşürmektedir.

Bu gidişin önlenememesi halinde çevre tükenmesi, gelecek kuşaklarla birlikte tüm

insanlığın toplu intiharı olacak gibi görünmektedir.

çevreyi bilinçsizce tüketen insan, bu durumun önüne yine kendisi, bu defa bilinÇli

davranarak geçecektir.
1. TURiZMiN ÇEVRE SoRUNl_AR|
Turizmle ilgiliçeşitlitanımlaryapılmış olup bunlardan birinde " Turizm konaklamanın

statik, ulaştırmanın dinamik elemanlarınca birlikte meydana getirilen bir trafiktir " denil-
mektedir. Tanımda turizmin kar getiren ve işletmeler olarak ortaya çıkan somut yanı

üzerinde durulmuş, işletme biçiminde ortaya çlkmayan dolayısıyla kar getirmeyen soyut

nitelikli çevre ve tantım unsurlarına hiç değinilmemiştir. Halbuki sözkonusu bu iki unsur

olmaksızın iurizmi düşünmek imkansızdır.
Gerçekten de turizm, çevre Ve tantlmla başlayan, ulaştırma ile devam eden ve

konaklama tesisleri ile sona eren dört unsurlu bir mekanizmadır.
Bu mekanizmada konaklama lesisleri ile ulaştırma sistemi arasındaki bağı, hem

otel işleİmeciliği hem de hava trafiğini gerçekleştiren havayolu işletmelerisağlamaktadır.
Ulaştırma sistemi ile tanıtım arasında bir tür kar amaçlıtantlm demek olan pazarlama yer

almakta, seyahat acentalarıhem ulaştırma hem de pazarlamaişletmesiolarak bu ikiyaPı
arasında bir bağ oluşturmaktadır, Öte yandan pazarlama ile tanıtım bağını da reklam

ajanslarısağ|amaktadır. Tanıtım ve çevre bağlantısını ise çevrenin ikinciyarısınıoluşturan
ulusal çevrenin eğitim, diplomasi, ticaret, kü|tür, spor vs. elemanlarınca kendiliğinden
gerçekleşmektedir.

Bir turistin seyahata çıkmasınadan amacının, hiç bir zaman bir başka ülkenin

konaklama tesislerirıde geceleme yapmak olmadığı, o ülkenin doğalve ulusal çevresini
görmek ve tanımak olduğu göz önüne alınırsa, çevrenin turizmi yönünden önemi aÇıkca

ortaya çıkacaktır.
Bu önemine karşılık Türkiye' de çevre, özel mülkiyete konu olmadığı ve kar

getirmediği için dört unsur içinde en son sırdada, dördüncü sırada yer alması gereken

konaklama tesisleri ise söz konusu nitelikleri dolayısıyla birinci sırada görülmekte veya
gösterilmektedir.

işte bu nedenledir ki, Türk turizminin çevre sorunlarının başında bu unsura gereken

önceliğin verilmemesi gelmektedir. Her şeyden ewe|, mevcut bu anlayışın değiŞtirilerek

çevre unsurunun birinci sırada önceliğinin olduğu kabullenilmesi gereklidir.

İkinci probleme geçmeden önce çevrenin kapsamı üzerinde durmak yararlıolacaktır.

çevre denince iklim, topraklar, dağlar, mağaralar, kaynaklar, akarsular, göller,

denizler, bitki örtüsü ve hayvanlardan oluşan doğal çevre hemen akla geliyorsa da
turizmde çevre daha geniş kapsamlı olup bu doğal çevre yanında insan eliyle oluşturulan-
ekonomik, politik, sosyal ve kültürel yapılardan oluşan_ulusal çevreyi ( yaşamı ) içine
almaktadır.

Ekonomik yapıyı;ekonomik teşkilatlanma, tarım, sanayi, ulaşım, ticaretve bölgeler,
politik yapıyı; dip|omasi, ordu, adalet, yurttaşlık hak ve görevleri ile idare, kültür yapısını;

müzik, dans, plastik sanatlar, tiyatro, edebiyat gibisanat etkinlikleri, enformasyon, eğitim,

din, felsefe, sosyal yapıyı ise çalışma tarzı, aile, şehir hayatı, boş zaman değerlendirme
ve spor ( 1* ) gibi elemanlar oluşturmaktadır.

çoğu zaman kendiliğinden oluşan bir başka deyişle insan müdahalesinin ikinci

( 1" ) G. Michaııd, G, Torres, Noııvealtı Guide France, Hachette, 197B.
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r planda kaldığı doğal çevre, özellik|e birbirine yakın ülkeler arasında hiç bir farklılığa sahip
bulunmamaktadır.. Alplerin bitki örtüsü, lnyvan potansiyeli, iklimi Avusturya' da ne ise,
lsviçre'de, kuzey ltalya'da güneydoğu Fransa'da ve güney Almanya'da da odur. Buna
karŞılık, insan müdahalesi veya toplumsalyaşam biçimi sonucu ortaya çıkan ulusal çevre
aynıdili konuşan ve aynıdinden olan nüfus ve yüzölçümleri bakımından küçük İsviçre ve
Avusturya örneğinde olduğu gibi ülkeler arasında oldukça değişik biçimlerde meydana
gelmekte ve bu soyut fark|ılıklar, doğal çevrenin somut benzerliklerinden daha çok
turistleri cezbetmektedir.

Çevreye gereken önemin verilmemesi Türk turizminin çevre problemlerinin bi-
rincisini oluştururken ikincisini de çevrenin sadece doğal çevre olarak dar açıclan ele
alınması oluşturmaktadır. Turisti doğal çevre kadar hatta daha da fazla olarak ulusal
Çevrenin ilgilendirdiğigözönüde tutularak turizmde çevre doğalolduğu kadar ulusalçevre
olarak da yanigeniş açıdan ele alınmalıdır.

Turizmin türleriolarak çok öncelerden beri mevcut olan din turizmiyanında spor,
kültür turizmlerinin gündemde olmasıve son zamanlarda Körfez'deki Amerikan askerle-
rinin turist o|arak Türkiye'de ağırlanmasışeklinde düşünce planında ortaya atılan ordu/
Asker turizmi bir bakıma turizmde çevre unsuruna geniş açıdan bakılmaya başlandığını
gösteren olumlu bir gelişmedir.

UÇüncü problem ise, devamlı olarak konaklama tesislerinin pazarlama, nitelikli
Personel, finansman güçlüklerinin gündemde tutularak yine başta bu tesisler o|mak üzere
ÇeŞitli elemanlarca oluşturulan lurizm arz ve talebinin başka bir ifadeyle turizmin çevre
tüketimine önemi yadsınamayacak katkılarda bulunduğunun göz ardı edilmesi veya
yeterince bu konu üzerinde durulmamasıdır.

Turizmmin olumsuz yönleri olarak ders kitaplarında yer alan tüm hususlar as|ında,
geniş anlamda çevrenin turizm tarafından tüketilmesinden başka bir şey değildir.

GerÇekten de, turistik tesis inşası için ormanlar, zeytinlikler kesilmekte, işletmecilik
aŞamasında ise atıklar temizlenmeden denizlere, göllere bırakılmakta, gece geç saatlere
kadar yaPılan müzik yayınları çevrenin sükunetini bozmakta, turistik yörelerde trafik,
gürültü, su, temizlik, kana|izasyon, yiyecek ve içecek kıtlığıve fiat artış|arıvs. problemler
had saftaya ulaşmaktadır. Turistler gibiyaşamak isteyip de bunu evlerinde gerçekleştirmek
isteYen Yer|i halk ise yazlıklar inşa etme seferberliğine girmekte ve '' kıyı yİğmİcıı6ı ,
denilen sahillerin betonlaşarak işgali söz konusu olmaktadır. Konukseverlik, karşılıkİız
yardımlaşma gibi olumlu Türk adetlerinin yerini müşteriye. asalak gibi yapışma, yalan
söYleme, aldatma alırken, olumsuz şartlarda ve uzun süre|erle, az bi para karşılığı
ÇalıŞtırarak Personeli sömürme gibi Türk töresinde yer a|mayan davranışlar iş teamtiıti-
( alışkanlığı ) olarak uygulanmaktadır.

llgi Çekici olan husus şudur ki, karşılıklı etki tepki kuralı gereğince bu türden
iŞletmeler düŞük kaPasitelerle çalışmakta, finansal problemlerle kağılaşhakta, personel
devir hızları Yüksek olmakta bu nedenler sonucunda ya sat§ veya tİraıama suretiyle
faaliyetlerini durdurmakta veya hızla bu sonuca yaklaşmaktaoırıar. 

-

Bir taraftan bu durum öte yandan artması beklenen turist sayısının belirtilen
nedenler Yüzünden artmaması ise makro planda Türk ekonomisinde olumlu katkıların elde
edilememesine yol açmaktadır.

Arzunlanmayan sonuÇların ortaya çıkmaması söz konusu nedenlerin giderilme_
siyle yani yine çevreye gereken önce|iğin verilmesiyle sağlanacaktır.

Dördüncü Problem, Çevre tüketiminiturizm yönünden veya örneğin sağlık açısından
ulusal Planda ele almak ve bu düzeyde çare|er araştırmak, onun uıuİıararası bbyutunu
ihmaletmektir.
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çevre tüketimisadece turizmin, ekonominin, Türkiye,nin, gelişmiş veya gelişmekte

olan ülkelerin değiltüm dünyanın ve de gelecek yüzyllların problemidir. Bu nedenle konu,

sadece turizmciler, ekonomistler, bilim adamları tarafından değil doktorlar, ziraatÇiler,

psikologlar, sosyologlar, idareciler, sanatçılar, din adamları, gençler kadınlar vs, olmak

bzere ner kesimden insanların katılımıyla ve desteği ile ele alınmalı, uluslararasl düz9Yde

tartışılmalıdır. körfez krizi örneğinde olduğu gibi konu etafında tam bir mutabakat sağlanmaldır,

eu tir ütopya gibi görünsJbile199O'ın Kasım ayında BM bünyesindeki 120 devletin

katılımıyla',,ğerİ etkİsi " olarak adlandırılan olaya karşı iklim konferansının sadece bilim

adamlarının katılımıyla da olsa düzenlenmiş olması ümit verici bir gelişmedir,

çewe, uluslararası düzeyde ele alınmasıgereken bir problem olarak kabuledildiğinde,

kendiliğinden diğer düzeylerde de ele alınmş olacağı için konu aşağıda bu açıdan ele

alınacaktır.
. Konaklama tesisleri ormanlar kesilerek inşa edilmemeli, mevcut iŞletmeler katı ve

sıvıartıklarınıfiltre ederek denize bırakmalı... şeklindeki alışılagelmiş ve mikro düzeyde

yaklaşımlar yerine, kişilerin tüketimleriniyönlendiren ekonomik düzenler bunların sorgu_

["nrj.,ve yeni ekonomik düzen (veya düzenler ) oluşturma şeklinde değişik ve makro

düzeyde yaklaşımda bulunulacaktır.

ıl.çEVRETÜKENMEsiNiN NEDEN VE soNUçLARı

Tarih boyunca insanoğlu sahip olduğu gücünü kullanırken, kolaya kaçıcıbir psikoloii

içinde hep başka|arının sahip olduğu şeylere çeşitli yollarla el koymuştur, Buna önce ülke

içindeki kişiler, sonra savaşlarla komşu ülkelerin insanları daha sonra da 19 yy'da coğrafi

klşiflerle d,in"y Amerika, Afrika, Hindİstan dahil güneydoğu Asya gibi o gününAvrupa,s|na

göie deniz aşırı uluslar marüzkalmışlardır. Bu mekanizma bugün biçim değiştirerek ülke

İçindeki insanlar için haksız fiat artışlart ile gelişmekte olan ülke uluslarl iÇin ise teknoloji

transferleri, silah satış|arı ve dış borçlarla devam etmekte olup bunlara bir de gelecek

kuşaklara ait çevrenin tüketimi eklenmiştir.
Gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşma, gelişmiŞ ülkelerin ise

sahip oldukları düzeyi daha da yükselterek sürdürme amaçları için sanayileşme bir araç

olarak görülmüş hatta bazan'arİç olmaktan çıkarak kendi başına amaç halinde gelmiştir,

Sanayileşmede rasyonel davranmak ve düşük maliyetlerle çalışmakla sağlanan eko-

nomik olma prensibi ne yazık ki, bir fandan günümüz insanının öte yandan gelecekteki

kuşakların aleyhine sonuçlar doğuran çevre düzeninin korunması prensibinin bozulması

pahasına elde edilebilmiştir,
Bu nedenIe çevre, günümüzde her ulusu ortaklaşa ilgilendiren enerji, kredi ilişkileri,

dış ticaret, politik ve ekonomik birleşmeler gibi problemler arasında yerini almış, bir çok

uluslararasİ top|antıların ve anlaşmaların konusunu oluşturmaktadır,
-'- - 

Öte y"no"n, özellikle gelişmiş ülkeler hükümetleri enerji problemlemini ucuz petrol

sağlayarak, nükleersantraııaİ ı<uİaraı, krediproblemlerini istedikleri ülkelere kredivererek

,"!" r"r*"yerek, kendi yararlarına ödeme koşulları geliştirerek, dış ticaret probIemini

kotalar koyarak, politik veekonomik birleşme problemini istedikleri ülkeleri kendi iÇlerine

a|ıp istemldiklerini dışlayarak kolaylıkla çözüme kavuştururlarken ne sınır, ne kota, ne

,nirş*" maddelerit"n,y"n çevre probleminin çözümü karşısında çaresiz kalmışlardır,

Böylelikle oir yanoa geıişmekte olan ve gelişmiş ülkeler yani,dünyanın tüm ulusları__

aktif tüketiciolaraköte yano-aatmosterile birlikieyerkürenin tümünü kaplayan Çevre-pasif

nitelikli tükenen olarak-iki odak şeklinde ortaya çıkmıştır,
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A. DoĞıL çEvREDEri IüKENME

Çevre tüketimi, sadece kirletilerek değil değiştirilerek, bozularak ve tamamen yok
edilerek ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan çevre, bir fabrikada devamlı kullanılmak|a
aŞınan, eskiyen, yıpranan ve yok olan sabit varlıklara benzemekte ise de onlara amortis-
man ayrılırken çevre için böyle bir şeyin olmaması, hesapszca kullanılması açısından
onlardan farklı bir özelliğe sahiptir.

Radyoaktif maddelerle, Fransa ve İsviçre arasındaki Leman, Rusya' daki Ladoga
gölleri, sanayi atıkları ile Danimarka' nın doğusundaki Kuzey Denizi, Çin ve ABD' deki bir
Çok göller ve akarsular, sanayi atıklarıyanında ev atıklarıyla da Türkiye'nin İzmit ve İzmir
körfezleri ve bir çok akarsular kirlenmiş, başta balıklar olmak üzere buralardaki tüm
canlıların ya nesli tükenmiş veya herbiri kimyasal maddeleri vücutlarında taşryan ecza
depoları haline gelmişlerdir.

Yerin 5000 metre derinliğindeki petrolü, 5000 metre yüksekliğe egzos gazı olarak
Çıkaran bu haliyle emme basmatulumba gibiçalışan-özelotolar ile hertürlü gaz atıklarıy|a
baŞta kimya olmak üzere-,sanayi kuruluşları, atmosferin tabiiyapısınıdeğiştirmişler, sera
etkisi olarak adlandırılan duruma yol açarak dünyanın ikliminin giderek sıcaklaşmasına
dolayısıyla kuraklığa ve benzeri olumsuz sonuçlara neden olmuşlardır.

Kloroflorokarbon gazının kullanımı yanında en az bu gazlar kadar etkili olup da
gündeme getirilmeyen atom ve nükleer silahların denenmesiyle olduğu kadar nükleer
santrallardan ÇeŞitli kazalar sonucu sızıntı ve patlamalarla yayılan §ınım ve gazlar ozon
tabakasını delerek, onun doğal yapısını bozmuştur.

Rusya' da bir yandan kuraklık, diğer yandan yanlış Üygulanan tarım politikaları
sonucu, lsviÇre büyüklüğündekiAral gölü tamamen ortadan kalkmış, çöl haline gelmiştir.
BaŞta isPanya ve Türkiye olmak üzere kuzey Akdeniz ülkelerinde bir çok ırmak ve göller
kurumuŞ, bu ülkeler de Akdenizin güneyindeki çöllük ülkeler görünümünü kazanmaya
başlamıştır.

GeliŞmekte olan ü|kelerin tümünde nüfus artışının baskısıyla ortaya çıkan istihdam
Yaratma arayışlarısadece Brezilya'da her yıl Fransa büyüklüğüncle ormanların kesilerek
ÇaYlr Ve meralara dönüştürülmesine, diğer ülkelerde kasıtlı veya kasıtsız yangınlarla yine
ormanların tarım arazileri haline gelmesine yol açmıştır. Karayolu araçları ile fabrikaların
Çıkardıkları gazların her geçen gün artmasına karşılık, karbondioksidi emerek oksijen
haline dönüŞtürecek olan ormanların yokedilmesi, atmosferdeki bu iki gaz arasındaki
dengesizlik artışını aritmetik olmaktan çıkararak geometrik art§ haline getirmiştir. Bu
durum ise günün birinde dünya atmosferinin diğer zararlı gazlaila birlikte karbondioksitle
kaplı bu nedenle hayat olmayan bir gezegen olmasının başlangıcıdır.

Yokolma sadece ormanların a|eyhine tarım alanlarının lehine değil aynı zamanda
tarım alanlarının a|eyhine de ortaya çıkmaktadır. Bilinçsizce kullanılan kimyasal gübreler
ve YaPılan ilaÇlamalar toprak için bir süre doping etkisi yapmış, diğerlerigibi bu doping de
kısa zamanda ekilebilir arazileri verimsiz hale getirmiş, yanlış tarım politika|arı ,eya
tarımdaki Politikasızlıklar ürünlerin fiat düşüklüğüne, bu da üreticilerin tarlalarını kendi
hallerine terketmelerine yol açarken cazip fiatlar, tar|aların ( zeytinlikler ve bağlar dahil ) ev
arsası veya fabrika'sahası haline gelmesine neden olmuştur.

AraP ülkelerinde petrol, diğer gelişmekte olan ülkelerde çeşitli maden cevherleri
hoyratça yokedilmiş veya yokedilmek üzeredir.

Tüm ülkelerde evlerden atılan kimyasal nite|iklitemizlik maddeleri atıklarıise zaten
kıt olan su kaynakları probleminin şiddetini daha da artırmıştır.

20-30 Yıl önce 4 milyar, günümüzde 5 milyardan fazla olan dünya nüfusu bundan
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yine 20-30 yıl sonra 8 milyara ulaşarak 40-60 ydlık bir süre içinde 2 kat artm§ olacaktır.

Bu ise miktarı artmayan aksine gittikçe kirlenerek azalan su miktarının kişi başına yarı

yarrya azalması demektir. Daha somut bir ifadeyle yakın geçmişte günde 20 litre su

tüketen bir insanın yakın gelecekte 1o litre su ile yetinmek zorunda kalması anlamlndadlr,

ozon tabakasındaki deliğin giderek büyümesi birinci, ormanların aza|ışı karşısında

otoların artması sonucu artan karbondioksidin bir yandan sera etkisiyle dünya ısısını

arttırması ikinci, öte yandan yine artan karbondioksidin dünya atmosferini tamamen

kaplayarak solunumu imkansız hale getirmesi üçüncü ekolojik felaket ise dördüncüsü de

nüfus artışı karşısında suyun oransal olarak kıtlaşmasıdır.
Bu arada gözle görülen, deriyle hissedilen, solunum yollarıyla farkedilen kirlilikler

yanında en az bunlar kadar etkili olan kulakla algılanan kirliliği başka bir ifadeyle sükunetin

bozulmasınl da çevre tüketiminin bir diğer türü olarak unutmamak gerekir.

Özetle, dünyanın güneyindeki gelişmekte o|an ülkelerin halkları adeta bir geminin

ambarındaki yolcuların azalan suları karşısında dışardaki suyu içeriye almak iÇin bi-
linçsizce gemiyi delmelerine benzer hareketler yaparken, kuzeydeki geliŞmiŞ ülkeler

halklarıise geminin güvertesindekiyolcuların mevcut bolsularıylayetinmeyip aç gözlülükle

gemiye dışarıdan kovalarla su çekmelerine benzer hareketler yaparak ötekilerden geri

kalmadan uğursuz bir sonu hazırlamaktadırlar.

B. sosYAL ç EVREDEKi rÜxeııu e

Ekonomi ve özellikle de bunun bir elemanıolan sanayi sadece çevrenin doğal olan

kısmında değil ulusal olan kısmında da tükenmeye yol açmıştır,

Maliyetlerde düşüş sağlanarak karlılığın arttırılması için kitle halinde üretim gündeme

gelmiş, bu ise büyük çaplı işletmeleri, bunlar da bir yandan kişilerin uzmanlaŞmasınıöte
yandan standart ürünleri ortaya çıkarmıştır.

Uzmanlaşma kişilerin hayal gücünü daraltır veya ortadan kaldırırken, standart

ürünler de onların yaşantılarında ve giderek düşüncelerinde standartlaşmalarına Yol

açmıştlr.
Bu nedenledir ki, müzikte Bach, Beethoven, Çaykowski, ltri, Dede Efendi gibi

dehalar görülmemekte, mimaride Leonardo, Mimar Sinan gibi ustalar yetişmemekte,

edebiyatta Hugo, Göthe, Mevlana gibi yazarlara rastlanılmamakta, resimde Rubbens,

Goya gibi kişiler söz konusu olmamaktadır. Halk danslarına, ezgive deyişlerine yenileri

eklenememektedir. Geçmişin sanat şaheserleri olan kıyafetleri yerine dünyanın her

yerinde aynıolan tek tip kıyafet|er ön plana çıkmaktadır. Bu durum damak zevkinde bile söz
konusu olmakta, zengin çeşitlere sahip Türk, Çin, Fransız mutfakları yerine bir kaÇ

Amerikan firmasının fast food türünden (tabir yerindeyse " ayakta atıŞtırılan " ) hamburger,

tost benzerleri tüm dünyayı kaplamış bulunmaktadır. İnsanları birbirine yaklaŞtırma amacı

olan spor, onları birbirine düşürmekte, sahalar ve civarları kaba kuwetin sergilendiği

arenalar haline dönüşmekte veya büyük paraların döndüğü bir borsa görünümünü

kazanmaktadır. Bir fabrikanın standart mamüllerine benzer kat kat yapılan evler bir

yabancı yazarn tabiriyle göğe uzanan mağaralar gibidir ve göze hoş görünmemekte, hiÇ

bir estetik değer de laşımamaktadır.
Yaşam biçimi de büyük ölçüde değişmiştir. Yanlış algılanan veya yansıtılan fe-

minizmin ve ekonomik zorlukların katkısıyla ev|ilikler, daha ileri yaşlarda veya daha nadir

o|arak yapılmakta, evlilik olmaksızın birlikte yaşamalar ortaya çıkmakta, boşanmalar

artmakta, bu şekilde toplumların temeli olan aile kurumu şiddetle sarsılmaktadır.

çocuk eğitimi aile ocağındaki anne, baba veya diğer büyüklerin sevgiye daYalı

t

,

ö-

,

182

ı



-

yakın ilişkileri yerine, giderek artan şekillerde kreş adlı kar amaçlı ticarethanelerde
bürokratik biranlayışlayapılmaktadır. Öyle ki, Avrupa'nın çeşitliülkelerindeyapılmış anket
sonuÇlarına göre en çok sevilen canlıların başında önce köpeklerin, sonra çocukların daha
sonra da eşlerin geldiğiortaya çıkmıştır. Öte yandan 199O itibarıyla İngiltere'de nüfusun
1/3'ü kadar birsayıdayarısı kedi, yarısı köpek olmak üzere 15 milyondan tazlaev hayvanı
beslenmektedir. Afrika'da milyonlarca çocuğun açlıktan öldüğü bir zamanda bu durumun
ne kadar uygarca olduğu ortadadır.

Bir yandan söz konusu eğitim, diğer yandan aile kurumunun sarsılması, öte yandan
yanlıŞ algılanan özgürlük anlayışı sonucu genç kuşaklar ya daha isyankar, kavgacı veya
uyuşturucu düşkünü kısaca ifade etmek gerekirse daha bunalımlıdır.

Murat Belge belirtilen bu hususların bazılarına neden|eriyle bir|ikte şoyle değinmektedir:
"... Ekonomik bir verimlilik istiyorsak, standartlaşma bunun kaçını|maz, rasyonel bir

yolu. Standartlaştırdığımız zaman daha ucuza, daha kolaya hallediyoruz meseleyi. Fakat
bu standartlaşma, bireylerin farklılaşmasıyla, bireyselleşmesiyle çelişen bir olay. Dolayısıyla
da bugün insanlar boğuluyorlar, çağdaş bir bunalım var. Örneğin konserve ile birlikte
yiyeceklerin de standartlaşmasından boğuluyorlar, aşklarının, giyimlerinin, en fazla da
konutlarının standartlaşmasından, çevrelerinin standartlaşmasından boğuluyorlar " ( 1* )

Soyut çevrenin tükenmesi konusunda en tipik örnekAmerikan toplumudur. Bu ülke,
uzaY ÇalıŞma|arı, silah sanayii, iş potansiyeli, çeşitlive yüksek tüketim düzeyleri bakımından

. olduğu kadar, uyuşturucu maddeler için yapılan kişisel harcamalar, intiharlar, tecavüzler,
hırsızlıklar, fakirlilikler, fizik ve psikolojik hastalıklardan kurtulmak için yapılan harcamalar
Yönlerinden de dünyada süperdir. Öyİeki, bu tür olaylar için dakika'da şu kadar intihar, şu
kadar tecavüz, vs. ölçüleri geliştirilmiş bulunmaktadır.

İİİ. ÇEVRE TÜKETiLMESİNE KARŞ| AL|NMAS| GEREKEN TEDBİRLER

Çevre tüketimi, önü alınmadığıtakdirde sonu insanlığın ölümüyle bitecek doğal bir
hastalık ve bunun datedaviedilmesiisteniyorsa, bunageçmeden önce hastalğın neden|e-
rinin teŞhisi ve bu hususta tam bir mutabakat sağlanmasıgereklidir. Aksi takdirde teşhiste
anlaşamama tedavide de anlaşamama demektir.

A. ç EVR E rÜ rericisİ oÜzeN ı-en iİ.'ı oeĞİşrin İı-u Esİ

Somut doğalÇevre, soyut sosyal çevrenin içinde yer a|an-politik, sosyalve kültürel
YaPıları da harekete geçiren-ekonomik yapı, bu yapı içinde de endüstri elemanınca
tüketilmekte, böylelikle ekonomi-ekoloji çatışması ortaya çıkmaktadır.

Devam eden bu Çatışmanın şu anında materyalist ve bencil ekonomik anlayış,
hümanist ve diğergam ekoloji anlayışına üstün gelmiş bir görünümdedir. Bu nedenle
kaPitalizm olarak adlandırılan söz konusu ekonomik anlayış üzerinde kısaca da olsa
durmak yararh olacaktır.

KaPita|ist sistem, adeta kendisine paraylabir partner (oyun ortağı) tutan bir boksör
gibi sosYalist sistemle yarım yüzyıldan fazla süren ve sonuç olarak çevrenin tükenmesine
Yol aÇan bir antreman yapm ış, bunun|a da yetinmeyerek ringte şikelİbir maç ile onu geçen
yıl içinde yenerek tüm dünyaya tartışılmaz en üstün güç olduğunu ilan etmiştir.

Gorbaçow'a kredi açan ve yardım yapan Almanya, 10.11.199o tarihinde Çe-koslavakYa'Ya dıŞ ticarette öncelikli ülke statüsünü tanıyanABD örneklerinde oıouğuİioi
gerek maÇ öncesi gerek maç sırasındaki emeklerinin karşılıklarını partnejrine <ıaeyi-p Jnu
( 1* ) Murat Belge, tari!ıten güncelliğe, alan yayıncılık, istanbuü, 1g83. S. 196
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aslına döndürerek, kendi safına almış " birlikten kuwet doğar " düşüncesiyle bindikleri dal

olan çevreyidaha büyük bir hızla keserek tüketmeye başlamışlardır.
Durumu E,F, Shumacher şöyle değerlendirmektedir :

,, Kuşkusuz düzen bir çok bakımdan kötüdür... Kötü olmasının ve kötülüğüne karŞın

hala yürürlükte kalmasının ana neden|erinden birisi de üretim sorunun çözülmüŞ olduğu

yolundaki yanlış görüştür. Bu yanılgıgünümüzün bütün sistemlerine yayılmış olduğundan

aralarında bir seçim yapılabilecek ölçüde ayrım yoktur. ' ( 1* )

Yukarıda belirtilen sonuca ise şöyle değinmektedir :

,,çağdaş insan kendinidoğanın bir parçasıolarak değil, yazgısı, onu egemenliğine

almak ve yenmek olan bir dış güç olarak hissettirmektedir, oysa bu savaŞı kazanacak

olursa kendisinin de yenik düşen tarafta bulunacağını unutmaktadır " ( 2* ).

Bu durum karşısında " felaket tellalı, ekolojik kıyamet habercilerivs, olarak adlandırılsalar

da çevre tükenmesinin önemini kavrayan bazı kişiler, söz konusu ekonomik sistemi

sorgulayıp yeni bir ekonomik düzen kurma gerekliliği üzerinde görüşler ortaya koymaktadırlar.

Bunlardan biriAysen Müezzinoğlu'dur ve şöyle demektedir :

,, insanlar ekolojik kavramlarla düşünmeye başladıklarında yeni bir ekonomiyi de

ortaya koyacaktır... Ekonomiyi ekolojiye uydurmak zorundayız. Zaten tersjni gerÇekleŞtirmek

mümkün değil.,. Ekoloji biliminin verileriyle kaynaklarımızınasıl optimalşekilde kullanmamız

gerektiğibulunabiIir. Bilim adamlarıbunu ortaya koymalıve ekonomibunagöreyönlendiril-

melidir. Gerekirse ekonomik kavramtarda kökiencideğişimler gerçekleştirilmelidir... Aksi

halde bir zaman gelecek, kaynaklar tükenecek ekonomiye falan da gerek kalmayacaktır"
(3*).

Yukarıda adı geçen yabancı yazailn görüşleri de şöyledir :

" Söylemek istediğim, açık olarak, en önemli görevimizin bugün yürüdüğümüz

çıkmaz yoldan geri dönmemiz olduğudur. Peki bu görevi üstlenecek olan kimlerdir? GenÇ

ya da yaşlı, güçlü ya da güçsüz ya da yoksul, etkili ya da etkisiz, hepimiz. Ge|ecekten

konuşmak, ancak hemenşimdibireylemeyolaçarsaişe yarar. Amabizhala" HiÇ bu kadar

iyiyaşamamıştık " havasıiçindeyken, şu anda ne yapabiliriz ki? En azından bu bile az bir

iş oeğiıoır sonunu iyice kavramamız, yeni üretim yöntemleri ve tüketim düzenlemeleri ile

yeni nir yaşam biçiminin geliştirebileceği olanağını görmeye başlamamız gereklidir. ( 4* )

B. çEVRE TÜKETMEYEN DÜZEN oLARAK tıÜuıı,ıizu

yeni ekonomik sistem " önce ben, sonra biz " şeklinde ifade edilse de " önce ben,

sonra yine de ben " şeklinde uygulanan kapitalist anlayışın aşırı ucundan da, "önce biz

sonra ben ,,şeklinde ifade edilse de " önce biz sonra yine biz " biçiminde uygulanmıŞ olan

sosyalist anlayışın aşırı ucundan da aynı uzaklıkta olan bir denge ekonomik sistem daha

doğru bir ifadeyle düşünce yapısı olacaktır.
Bu düşünce yap§ı, hep bugünü düşünen kapitalist ve sosyalist sistemlerden farklı

olarak bugünü düşündüğü kadar yarınıda düşünmesi açısından da dengeli bir yapıya sahip

bulunacaktır.
Kısaca, bugünün acil " ben-biz " statik uyuşmazlığınıolduğu kadar zaman iÇindeki

yarının ,, biz-onlar " dinamik uyuşmazlığını da dengeli bir yaklaşım içinde Çözecektir.- 
İll< bakışta kapitalist anlayışa benzer görünse de ondan hem uygulama hem de

( 1- ) E.F. Schumacher, Küçük güzeldır, Çev., osman Deniztekin, E yayınları, lstanbul, 1989, s. 9
( 2* ) A. E.G., s.9
( 3* ) Aysen MÜezzinoğlu, , Ekonomiyi, ekolojiye uydurmalıyız ". cumhuriyet Gazetesi, 11 Kasım 1990
'7 

ı;1 İ.r. Schumache7, Küçtjk güzeldir, Çev., Osman Deniztekin, E yayınları lstanbu1,1989, S. 14,15.
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Yarlnlarıda kapsamasıdolayısıyla dinamik niteliğiyle ikiyönden çok farklı " önce can sonra
canan " atasözüne uygun olarak " önce ben, sonra biz, daha sonra da onlar " şeklinde
belirtilebilecek belki de adı hümanist ekonomik sistem olacak gerçekçi ve adil bir ekonomi
anIayışı çıkacaktır.

Adından da anlışılacağıgibi, burada ne kapitalist sistemde olduğu gibi insan yapısı
somut sermaye, ne de sosyalist sistemdeki gibi insan örgütü soyut topıum değil bizzat
insanın kendisi, çevre açısından ifadesiyle tüketici odak nokta olacaktır.

c. HüMANisT ANLAvışTA yENl rüxerici ripi

Çevrenin tüketimi nihaiolarak tek tek bireylerin günlük tüketimlerinin kaçınılmaz bir
sonucudur. KiŞilerin tüketimlerine de fabrikalardan sinemalara kadar kar amaçlı üretim
birimleri - adeta katalizör gibihızlandırarak - yönlendirici bir roloynamaktadır.

Bu nedenle, çevrenin tüketimine engel olunmak isteniyorsa, bütün dikkatlerin
bireYsel tüketim üzerinde yoğunlaştırılması, bunun için de 2o. w tüketim anlayışı ve
alıŞkanlıklarının gözden geçirilmesive değiştirilmesi, yukarıda belirtilen anlayış açısınclan
yeni bir dünyaya bakış yönteminin uygulanması gereklidir.

lnsanlarya rahat olduğu için düşünmeden veya modayı, reklamları, Tv'yi, gazete-
lerive hatta siyasi partilerive demekleri kullanarak beyin yıkayan endüstrinin şrtlandırmalarıyla
tüketimde bulunmaktad ır.

Bu aÇıdan, eriştiklerieğitim düzeyinin yüksekliğine rağmen kişilerin mevcuttüketim
anlaYıŞ ve alıŞkanlıkları - çağdaş gözükse bile - çevrenin tüketimine, dolayısıyla gelecek
kuŞakların haklarına el uzatmaya yol açtğı için insancıl, rasyonel, sağlıklı ve estetik
değildir.

Tüketim konusuna Erich Fromm şöyle değinmektedir :

" Çok tiketmek ve daha çok üretmek temeline dayalıendüstitoplumları, yaşayabilmek
için insan|arı patalojik sayılabibcek bir tüketim hırsna zorlamaktadır...Tüketıcilerin aauları,
aslında üreticilerin dileklerine göre belirlenmektedir. Ayrıca endüstri, insanlara belkidaha
Yararlıolacak ama karlılık açısından pek cazip olmayan şeylerin üretimine geçmemekle de
insanların zevklerini ve arzularını bir diğer yönden de etkilemiş olmaktadır. ( 1* )

Pata|ojik olarak belirtilen bu yanlış tüketim, çağdaş insanın tüm tüketiminin %8O,inden
fazlasını o|uŞturmakta ve zaruri değil zararlı, yeter|İve sağlıklı değil, fazla miktarlarda ve
Sağlıksız, rasYone| değil duygusal veya gösterişe yönelik tüketim türleri olarak ortaya
çıkmaktadır.

Sigaraların, bira dahiltüm alkollü içkilerin, kola başta tüm uyuşturucuların vücudun
zaruri ihtiyaç maddeleriolduğunu söylemek mümkün müdür?

Proteini sadece etlerden karşılamak, etler içinde de kollestrolü bol kırmızı etleri
tercih etmek, üstelik bunlarıAmerikalı tüketiciler örneğin de olduğu gibi fazla miktarlarda
tüketmek sağlıklı bir beslenme larzı mıdır ?

Yatırım olarak değerlendirilen çok geniş evler, ikinci ve üçüncü konutlar, kaliteli
gerekÇesiYlealınanYüksekfiatlıyabancı markaotomobiller...rasyonelmiyoksagösterişe
yönelik harcamalar mıdır?

Çevrenin en büyük kirleticisi otompbiller ve bu açıdan tüketicilerin bilinçli bir
davranıŞla ne kadar güçlü olabilecekleri konusunda Erich Fromh, mun değerlendiİmesi
şöyledir:

" Kitle taŞımacı|ığınm başarıyla uygulandğı bir yerde otomobilin ekonomik olmadığını,

( 1' ) Erich Fromm, Sahip olmak yada omak, Çev. Aydctın Arıtan, Arrtan Yayınevi istanbul, 199o, s. 249-252.
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çevre kidenmesine yolaçtığını, psişik yönden zararlıolduğunu düşünen, ayrrca otomobilin
yanlış bir iktidar gücü inancına neden olduğuna, kıskançlık duygusunu desteklediğine,
kişiye kendinden ve sorunlarından kaçmhsında bir uyuşturucu göreviyüklendiğine inanan
insanların sayılarının arttığınıve bunların otomobil satın almadıklarınıdüşünelim. Böyle bir
davranışın yani tüketim boyutunun Amerikan otomobil endüstrisive petrol işletmelerinde
büyük bir sarsıı]tıya yol açacağı kesindir. Büyük çapta otomobil endüstrisine dayalı bir
ekonominin de aynı biçimde sıkıntıya düşmesi olayın ikinci aşamasıdır' ( 1* )

Yukarıdaki sorulara, bu yazarın aşağıdaki sorgulamalarını da eklemek yararlı
olacaktır:

" Hangi ihtiyacların organik yapımzdan doğduğunu, hangilerinin ise kültürelgelişmenin
ürünleri olduğunu, birbirinden ayırmamız gereklidir.Yine bunun gibi hangi ihtiyaçların
bireyselk gelişme için yararlıolduğunu mhangilerinin endüstritarafından insanlara zorla
kabul ettirildiğini, hangilerinin aktiffleştirici, hangi|erinin pasifleştirici olduklarını ve hangi
ihtiyaçların ruhsal sağlığa dayandığını, hangilerininde patalojik kökenden kaynaklandığını
bulmak ve açıkça ortaya koymak gereklidir' ( 2* ),

Bu sorgulamanın sonucunda ise yaptığı değerlendirme şöyledir :

" ., Kamu oyu, tüketim biçimlerinden bir çoğunun pasiviteyi desteklediğini, çabuk
değiştirip yenisini alma alışkanlığı ve ihtiyacının da aslında içsel huzursuzluğun ve
kendinden kaçışın bir yolu olduğunu anlayacaktır. Çünkü, hep yeni bir şeyler yapma
ihtiyacı içinde olmak ve yeni buluşlarıdenemek arzusuyla yanmak insanın kendisine ve
diğer insanlara yakın olmasını engelleyen araçlardır.""( 3* )

Söz konusu tüketim, günümüzde, gelişmişlik düzeyinibelirleyen göstergeferolarak
sunulabilmekte, kişi başına şu kadar elektrik veya enerji, kağıt, su vs. tüketen ülkeler
gelişmiş, bunun altında olan|ar ise gelişmekte olan ülkeler sınıfına dahil edilmektedir.
Bunlar ilk planda olumlu göstergeler gibi görünse bile, çevrenin tüketimi açısından hiç de
olumlu karşılanamayacak şeylerdir.

Orneğin bugün 250 milyonluk ABD, 750 milyonluk Hindisan' ın 1/3' i kadar nüfusa
sahip olup, üste|ik onlara nüfus artışlarınıdurdurmalarınıönermektedir. Buna karşılık bir
Amerikalı 1 5 bin dolarlık fert başına milli gelir ile - bu bir bakıma tüketim demektir - bu geliri
150 dolar olan bir Hintlinin 100 katı kadar tüketmektedir. Bu tüketim ABD için 25 milyar
hintlinin nüfusuna eş bir tüketim demektir., Bu duruma E,F. Schumacher farklı bir açıdan yaklaşarak şöyle değinmektedir :

"... Dünya nüfusunun Amerika'da yaşayan o/o 5.6'sıyaşam biçimlerini sürdürmek
için dünyanın birincil kaynaklarının o/o 4O' ıkadarınıgereksinmektedir. Gelecek on, yirmiya
da otuz yıl için tahminler yapıldığında ortaya çıkan sonuç ABD ekonomisinin yurtdışı
hammadde ve yakıt sqlğlanmasında gittikçe daha bağımlılaşacağıdır. " ( 4* )

Bu açıdan daha çok çevre tüketimine yol açan kişi başına tüketim ölçülerinin
gelişmişlik göstergesi olarak sunulmasıgerekir. Nitekim, kişiseltüketim göstergeleri bir
yana fert başına milli gelir rakamlarının bile gelişmişlik ölçüsü olarak göseriimesi
sorgulanmaya başlanmış, bu amaçla eğitim düzeyi, yaşama süresi, intihar ve boşanma
oranları gibi göstergeler kullanılmaya başlanmıştır,

Çevrenin tüketiminin önlenmesinde bir diğer tedbir, soyut nitelikli örgütlerden Ve

bunların oluşturduğu sistemlerden pek fazla bir şey beklenilmemesi, çevre konusunda
duyarlı kişilerin tek tek kişisel güçlerini küçümsemeden sabırlı çabalar göstermeleridir,

( 1*) Erich Fromm, Sahip olmakya da olmak, Çev., Aydn Arıtan, Arıtan, Ailtanyayınevi, İstanbul t99O, 5.254
( 2* ) A.E.G. s.251.
( 3, ) A.G.E, s, 251
(4* ) E.F. Schumaher. Kiiçtik güzeldir, Çev., osman Deniztekin, E yayınları, lstanbul, 1989, S,88
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Birden fazla kişinin oluşturduğu örgüt, aynı zamanda yönetilen ve yöneten ilişkisi
demektir. Bu ilişki ise, yöneticiseçimi, seçim de birtakım politikalar, politikalar ise m" amaç
için her araç mübahtır " şeklindeki makyavelist kuralgereğince yöneticiaday|arının yerine
göre olmayacak vaatlerde bulunmaları, kulis yaparak gizli kapaklı davranma|arı, gerçekleri
çarpıtmaları, yalan söylemelerivs. demektir. Çevre.olgusu ise gerçekçidavranmak, hem
şu andaki hem de gelecekteki kuşakları düşünmek demektir. Bu ikisinin birbiriyle
bağdaşamayacağı ise açıktır.. ikinci olarak, yöneten yönetilen ilişkisi bürokrasi demektir.
Bürokrasi ise, bir bakıma adam sendecilik, işizamana bırakmakla aynıanlamdadır. Çevre
ise boş vermişlik ve zaman kaybından en fazla olumsuz etkilenen bir konudur, Üçüncü
o|arak, devamlı iş yerine laf üreten, çoğu zamanını kutlamalarla kabullerle geçiren
yöneticilere, yönetilenlerin devamlı aidatlar ödeyerek onları adeta asalak haline getirmeleri
başka'bir deyişle para israfı demektir.İsraf ise çevre ile taban tabana zıt bir olgudur,
Dördüncü olarak yönetilen|erin her şeyiyönetenlerden beklemeleriyani pasifize olmaları
anlamındadır. Çevre konusunda en aktif olması gerekenlerin pasifize olmaları ise çevre
davasının baştan kaybedilmesi demektir.

Bu konuda, " bireylerin politik yaşama aktif olarak katılabilmeleri için ekonomi ve
politikada merkezileşmeden mümkün olabildiği kadar uzaklaşmak gerekmektedir." ( 1* )

diyen Erich Fromm' u, E.F. Schumacher adeta desteklemekte ve şöyle demektedir :

" Gerçekten de yararlı işler merkezden halledilmez, büyük örgütler tarafından
yapılmaz, ama halkın kendisi tarafından başarılabilir... Buda öğreti|erine her iman|ı Bu-
distin en az beş yılda bir, bir ağaç dikmesi zorunluluğunu koymuştur. Bu koşula uyulduğu
sürece Hindistan'ın geniş yüzeyi ağaçlarla kaplı, sulak, gölgeli, besin ve diğer ihtiyaç
maddeleriyle doluydu. Şimdi Hindistan' daki eli kolu tutan her kişinin, kadın olsun, erkek
olsun, çocuk olsun aynı şeyi yaparak beş yıl süreyle yılda bir ağaç dikmesinive beslen-
mesini zorunlu kılan bir ideolojinin kurulduğunu düşünün. Beş yıllık süre içinde 2 milyar
dikili ağaç demek olurdu bu. " ( 2* )

Bütün bunlara rağmen, " endüstrinin ve devletin yapacağı bazı şeyleryok mudur ?"
şeklinde bir soru akla gelebilir.

Yukarıda değinildiği gibitüketicileri Erich Fromm'un deyişiyle Patalojik bir tüketime
teŞvik eden kar amaçlı üreticilerin, bu davranışlarından vazgeçmelerini, maliyet arttırıcı bir
unsur olan çevre korumacı tedbirleri kendi|iğinden almalarını beklemek hayalden başka
bir şey olmasa gerektir.

Bizzal bir Türk sanayici tarafından da değinilen bu hususla ilgili gazete haberi
şöyledir ;

" Aynızamanda kimya sanayicileri Derneği yönetim kurulu üyeliği yapan can
Paker, sanayi kuruluşlarının tek başına çevreyi korumalarının mümkün olmadığını vurgu-
larken aÇık konuştu ; Kendi başına bırakılan sanayici çevreyi koruyamaz...Paker, basın,
devlet, çevre halkı ve sanayinin birbirini etkileyerek konuya yaklaşmak gerektiğini belirtti"
(3*).

Devlet, vergi, eğitim, sağlık, sosyalada|et, güvenlik gibi bugünün acilen çözülmesi
gereken Problemlerinden fırsat bulamadığıiçin gelecek kuşakların problemini oluşturan
Çevre konusunda ya hiç ya da yeterince ilgilenememekte, tedbir alamamakta veya
uygulamaya koyamamaktadır.

Bu durumu Ve aynl zamanda örgütlerin sonuçsuz kalan etkinliklerini çok iyi şekilde
aşağıdaki haber ortaya koymaktadır :

( 1' ) Erich Fromm. Sahip olmak yada olmak, Çev. Aydın Arltan, Arıtan Yayınevi, istanbut, 1ggo, s..26o
( 2* ) E.F. Schumacher, Küçiik Güzetdir, Çev. Osman Deniztekin, E yayınlan, İstanbut, |gBg,s. 164
( 3* ) Hürriyet Gazetesi, 8 Kasım 1gg1
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" Birleşmiş Milletler bünyesinde 120 devletin katılımıyla gerçekleştirilen iklim

konferansı, dünya ısısındaki art§a karşı mücadele kararlılığınıvurgulayan bir bildiriyle sona
erdi. Sera etkisi diye tanımlanan §ı artşına karşı ülkeler arası işbirliği kararına yer verilen
bildiri, alınacak önlemleri ve hedefleri içermemesi nedeniyle çevreci gruplar arasında düş
kırıklığı yarattı. Bu gruplar, konferansa katılan bakanları, 700 kadar bilim adamının derhal
önlemler alınması yolundaki uyarılarını göz ardı etmekle suçladılar, Çevreciler, başta
karbondioksit olmak üzere sera etkisine yol açan gazların kullanımını sınırlandırması
gereken hükümetlerin, bu tür konferanslara önayak olmakla birlikte, sanayi kesiminin
baskısına boyun eğdiğini belirttiler ' ( 1* ).

Çevre sorunlarının çözümü ve demokrasi arasında sizce bir ilişki varmı? sorusuna
Aysen Müezzioğlu cevap verirken şöyle demektedir:

" Evet böyle bir ilişki var, Doğrusu insanlar ya da kamuoyu çevreye sahip çıkmadığı
sürece ülkeler çevre korumacılıkta çok faz|a bir şey yapamıyorlar. " ( 2" )

Buna rağmen devletin bir yandan kar amaçlı kuruluş|arı, gerek kuruluş öncesi
gerekse faaliyetleri sırasında denetleyici kuruluşları aracılığı ile kontrol etmesi, çevreyi
tüketenleri cezalandırırken, böyle olmayanları ödüllendirmesi öte yandan çevre konu-
sunun odağını oluşturan kişilerin tüketim anlayış ve alışkanlıkların çevre korumacıyönde
değiştirilmesi için başta eğitim olmak üzere çeşitli kuruluşları ile katkıda bulunmasıyararlı
olacaktır denilebilir.

soNUç

Çevre, tanilım, ulaştırma sistemive konaklama tesisleri ile turizmi oluşturan dört
unsurdan biri olup, bir ülkeye turistin gelmesini sağlayan çekim merkezidir.

Buna karşılık, ticari iş|etmeler olarak somutlaşan kar amaçlı konaklama tesisleri bir

numaralı önceliğe sahip bir unsur olarak ortaya çıkarken bu özelliklere sahip olmayan

çevre, en son sırada ve dolayısıyla ihmal edilmiş bir durumdadır.
Öte yandan çevre, somut doğal çevre olarak dar kapsamlı ele alınmakta, politik,

ekonomik, sosyal ve kültürelyapılardan oluşan soyut sosyal çevre olarak düşünülüp geniş
kapsam|ı ele alınmamaktadır.

Ayrıcaturizmin karşılaştığıgüçlüklerdenince, konaklama tesislerinin bazıproblem-
teri gündeme getirilirken, bu sektörün, hem doğal hem de u|usalçevre tüketiciliği üzerinde
durulmamaktadır.

Uluslararası çevre problemine, ya turizm, ya da sağlık açılarından genellikle ulusal
düzeyde yaklaşımda bulunurken, uluslararası boyutta pek bir şey yapılamamaktadır.

Dünya ulusları arasındaki gelişmişlik yarışı sanayileşme ile gerçekleşmekte, bu ise

çevre tüketilmesine neden olmaktadır.
Doğal çevre kirletilerek, değiştirilerek, bozularak ve tamamen yok edilerek hem

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde tüketilmektedir. Aynı şey, sosyal çevre için söz
konusudur. Doğal çevrede oIduğu gibi burada da yine bu sosyal çevre içinde yer alan
ekonomik yapıve özellikle de sanayi, tüketimin temel etkenidir.

Çevre ve ekonomi ilişkisinin çatşma biçiminde ortaya çıkmasının nedeni, günümüzün

mevcut ekonomik düzenleri ve bunların kişilere empoze ettiği yanlış tüketim anlayışlarıdır.

Bu yüzden çevre tüketiminin önüne geçilmesi, söz konusu düzenlgrin yerine yeni

bir düzenin veya düşünce tarzının ortaya konulmasına bağlıdır.
yeni düşünce tarz|, kapitalizmin " ben ", sosyalizmin " biz " kavramlarını kapsarken,

( 1,) A.G.G.
( 2" ) Aysen Müezzinoğlu, " Ekoİomiy| Ekoloiiye lJydurmatıyız. ", Cumhuriyet Gazetesi, 11 Kasım 1990
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bunların hiç üzerinde durmadıkları yarına ait " onlar ", kavramünı da içererek, " önce ben ,

sonra biz, daha sonra da onlar " şeklinde gerçekçi ve dengeli bir an|ayışa sahip olacaktır.
İnsanı odak noktasıyapacak olan bu hümanist sistemde çevre açısından tüketici

birey esas alınacaktır.
Yenitüketicitipi, öncelikle mevcuttüketim kalıplarınısorgulayarak anlamsız olanları

terkedecektir.
İkinci o|arak soyut nitelikli örgütler ve bunların oluşturduğu sistemler yerine somut

nitelikli kişisel çabalar ön plana çıkarılacaktır.
Buna rağmen bir örgüt olarak devletten çevre korumacı bir amaçla bir yandan

üreticileri kontrol etmesi öte yandan tüketicileri eğitmesi beklenebilir. Burada da yine
sorumluluk denetleyici ve öğretmen olarak yine kişiler üzerinde o|acaktır.

Çevre, tükenmesine engel olunmadığı takdirde sadece turizmin değil, ulusal
ekonominin buna bağlı olarak da dünya ekonomisinin başka bir deyişle tüm insanlığın ve
ayrıca gelecek kuşakların yokolması sonucunu doğuracak bir unsurdur. Gelişmiş, gelişmekte
olan ülkeler ayrımının söz konusu olmadığı, bugünün olduğu kadaryarının da problemiolan
bu unsur üzerinde ne kadar durulursa azdır. Çünkü, bir Kızılderili deyişine göre " Dünya
sadece atalardan kalan miras değil, aynı zamanda torunlara bırakılacak bir emanettir. "

-'
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KıYl YERLEşiMLERiNDE TuRizM FAALiYETLERİ VE çEVRE DEĞERLERi

Yrd. Doç. Dr...Zeırin TOPRAK
Dokuz Eylül Universitesi
ıl<tlsadi ve İdari Bilimler Fakültesi
kamu yönetimi Bölümü

Aşırı kullanma, ekonomik kaynaklarımızın çoğunu tehdit etmektedir. SeÇilen kalkınma

biçimleri, bir taraftan ülke kaynaklarının kullanımında akılcıseçime Önem kazandırırken,

öte yandan ülke|er arasındaki çevre zenginlikleri ya da ku|lanılabilir toprak ve hammadde

farklılığından doğan uluslararası gerilim veya çat§malara yol açabilmektedir.
Bir ülke çok zengin doğal kaynaklara sahip olabilir. Ancak bu zengin doğal

kaynaklarınıdeğerlendirememiş, bir başka ifadeyle ekonomisine girdi olarak yansıtmamŞ

ise imkan ve araçlarınıkalkınmasürecini hızlandırmadayeterince kullanamamıŞ demektir.

Doğal kaynaklarımız arasında yer alan önemli bir ekonomik potansiyel güç de kıYılardır.

xıyıve deniz kaynaklarına olan baskının 20OO yıllarına doğru daha da artacağıbilinmekte-

oiİ. yoı açtığı sosyo_ekonomik ve politik sorunların ağırlığı itibariyle iç ve dıŞ turizm

hareketleriyle de iç içe bulunan kıyıalanlarının kullanımıbu değişimden tamamen etkilen-
mektedir. Bütün kıyı devletlerinin mevcut doğal zenginliklerinin envanterini hazırlama ve

politika belirleme çalışma|arını yoğunlaştırdığı bu dönemde 8272 km'ye ulaşan kıyılar ve

|üçümsenmeyecek miktarda iç sulara sahip bir ülke olarak bu konu ŞüPhesiz büYük bir

önem taşımaktadır. Aşağıda bu konu incelenmektedir.

1, K|YıLAR VE KAMu MALLARıiçiııoexiveni

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde yönetim için gerekli unsurların yanlslra

taşınır ve taşınmaz.mallara da gerek vardır. Kamu hizmetlerinde kullanılan mallar hukuki

baİımdan öze| mülkiyetteki mallardan farklı olduğu gibi, kendi aralarında da farklılıklar

göstermektedir. Bir kısım kamu malları, ilözel idaresive belediyelerin sahip olduğu dükkan

ve işhanları gibi sadece gelir getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bir kısım kamu mallarıda

halve pazar yerleri gibi, gelir yaratmanın yanısra kamu hizmetlerini de gerÇekleŞtirmektedir.

Bir kısım kamu malları ise sokaklar, parklar ve kıyılar gibi sadece kamu hizmetlerinin

yürütülmesi amacıy|a kullanılmaktadır. ( ,l* 
)

Kamu hizletlerine dolaylı ya da, dolaysız hizmet eden bu mallar konusunda Türk

hukukunda belirsizlik görülmektedir. İdare Hukuku' nun diğer konularında o|duğu gibi

kamu malları konusunda da hukuki yapıyı düzenleyen genel bir kanun bulunmamaktadır.

Bu bağlamda Yargısal kararlar ve bilimse| öğretide tam bir uyum bulunmadığı ( 2* ) ,

beIirtilmektedir.
Türkiye, de bilimsel öğreti, Fransız hukukunun da etkisiyle devlet mallarının kamu

malları ve devletin özel malları olmak üzere ikili bir sınıf|andırmaya tabi tutulmasında

gene|likle birleşmektedir ( 3* ) . Kamu malları ise sahipsiz mallar, orta mallarıve hizmet

İıalları şeklinde sınırlandırılmaktadır. Bu konuda temel kanun hükmü olarak Medeni

Kanunun 641.nci maddesi örnek gösterilmektedir. Kanunun adı geçen maddesi ve diğer

ilgili kanunlara göre Türk Hukukunda, " tarıma elverişli olmayan yerler " , " ormanlar Ve

( 1* ) Akın Dijren ( 1975 ): idare MallarL A.Ü. Hukuk Fakijltesi Yayını, Anka!?,_s..3,9.
'( 

2*) Kıyıüarın hııkukirejimikonıısundakigelişmeler için bkz. Eytip ispir ( 1986 ) Şehirleşme ve Meseleleri, ocak

Yayınları, Ankara, S. 91 -1 08
( si ) e*,n Düren ( 1g75 ): i1Jare Maltan, A. Ü. Hukuk FaküItesi Yayını, Ankara, S, 39
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doğal kaynaklar ", " kıyılar ve genel sular "ile " kültür ve tabiat varlıkları " sahipsiz
sayılmaktadır. Başka bir ifadeyle, kamu mallarının doğa| kamu grubunu oluşturan ve en
tartışmasız örneği sayılan doğal varlıklar, Devletin " devlet " olma özelliğine dayanarak
koruduğu nesnelersistemi içindeyeralmaktadır.Bu malların işletilmesive kullanılmasında
kamu yararı gözetilmektedir .

2. KıYıYA iı-işxİıı HUKUKi oÜzeııı-euELERiN GELİşiMi

Kıyı yerleşimlerindeki imar hareketlerinin belirli bir sisteme oturtulması isteği,
ülkeleri kıyılarııı ekolojik dengesini korumak için birtakım önlemler arama ve alma çalşmalarrıa
yöne|tmiştir. Türk Hukukunda kıyıve kıyıya bağlı hukuki rejim, 1970' li yıllardan bu yana
geliştirilmeye çalışılmış (1* ) , ancak olumsuz toplumsal alışkan|ıklar genelde, mevzuatı
aşabilmiştir. Son olarak 199O tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik, kıyıya
ilişkin yeni düzenlemelere yer vermiştir. Şüphesiz kıyılarımızın bugüne kadar tamamen
yasal düzenlemeden yoksun bulunduğu da söylenemez.

Kıyılara ilişkin mevzuat düzeniemeleriyle, kıyıların toplum yararına kullanılması ve
devlet kontrolüne alınmasına çalışılmaktadır.1 961 Anayasa' sında ( md. 38 ve 1 30 ) olduğu
gibi 1982 Anayasa's| da " Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, gölve
akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevre|eyen sahil şeritlerinden yararlanmada
öncelikli kamu yararıgözetilir " ( md. 43 ) hükmüyle kıyılar ve sahil şeridinde kamu yararı
kavramını ölçüt vermiştir. Ayrıca medeni kanunun 641 nci maddesi ve yürürlükte olmayan
6785 sayılı lmar Kanunu' nun ek 7 ve 8 nci maddeleri ve bu maddelere dayanılarak
çıkarılan yönetmelikler kıyı ve kıyılara ilişkin düzenlemelere yer vermiştir.

Nihayet 1984 tarihli ve 3086 sayılı Kıyı Kanunu ilk defa tamamen kıyıya ilişkin bir
düzenleme olarak yürü|üğe girmiştir. Kanunun 4.üncü maddesinde; kıyıçizgisi, kryı-kenar
çizgisi, kıyı ve sahil şeridi gibi kavramla,ayer verilmiş ancak kıyı-kenar çizgisi tanımı
yapılırken " kayalık " tabiri unutulmuştur. Ayrıca kanunun 6,ncı maddesinde ( .:.faaliyetle-
rinin özellikleri gereği, tersane, fabrika, santral, su ürünlerine dayalıtesisler, gemi sökme
yeri vesair kıyıda zorunlu tesisler ile eğitim, spor veya turizm amaçlıtesisler yapılabilir "

denilmektedir. Bu ifadede yer alan " faaliyetlerin özellikleri gereği " deyimi her anlama veya
gayeye çekilecek bir ifade olarak görülmüştür. Örneğin turizm amaçlıtesislerin kıyının
dibinde yapılmasıgerekmemektedir. Öle yandan 9. uncu maddede be|irtilen imar planlı
yerlerde en az 10 metre Ve diğer yerlerde en az 30 metre esasl yeterli görülmemektedir.
Son olarak da 13. üncü maddede, " sahi| şeridinde toplum yararlanmasına ayrılan yerlerde
yapılanma izniverilebilmesi için bu niteliğin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesi
mecburidir " denilmektedir. Bu ifadede yer alan " top|um yararlanmasına ayrılan yerlerde
yapılanma " tabiri belirsiz ve Anayasa' nın 43.ncü maddesiyle de " uyumsuz " olarak
değerlendiriImiştir. Geçici 2.nci maddenin birincifıkarasında yer alan " 1972yılından önce
kıyıda doğmuş özelmülkiyete konu yapılar için imaratfı" uygulamasıdaAnayasa'ya aykırı
bulunmuştur.

Kısaca değerlendirildiğinde 3086 sayılı Kıyı Kanunu, yukarıda belirtilen ek 7 ve 8.nci
madde hükümlerine genelde farklı bir yorum getiremediği gibi 1982 Anayasa'sına ters
düŞen esasa ilişkin bazı hükümlerin iptali ile Kanunun diğer hükümlerinin de bir anlamı
kalmam ış ve yürürlükten kaldırılmıştır ( 2* ). 1987 yılında 6785/1605 sayılı İmar Kanunu'nun
ek 7 ve 8. nci maddelerini esas alan bir genelge yayınlanmış ancak 199O tarihli ve 362,t

( t* ) Kıyıların hukuki rejimi kanusundaki getişmeler için Bkz. Eyiip İspır ( t986 ): Şehirteşme ve meseteleri,
Ocak Yayınlan, Ankara, S. 91-108
(2*)AYM:25.02.1986.E:1985/1,K:1986/4(ıoTemmuz1986tarihve16160tarihliR.G.)
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sayılı Kryı Kanunu yürürlüğe girinceye kadar olan ve " belirsizlikle " değerlendirilen bu

dönemde ( ? ), genelde kıyı çizgisinden başlamak üzere yapılaşma az çok devam etmiş

ve kamu yararı lehine bir gelişme ortaya çıkmıştır.
Anayasamızda, Devletin temelamaç ve görevlerine ilişkin olarak " ... Kişinin temel

hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette

sınır|ayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi

vadığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır " ( md. 5 ) hükmüne yer

verilmiştir. Buna bağlı olarak toplumun güneşten, deniz ve göl ile bunların kıyılarından

yararlanılmasını sağtamak, bu gibi yerleri toplumun faydalanmasına ve hizmetine tahsis

etmek, korumak için gereklitedbirlerialmak Devletin görevidir. Bu geneldeğerlendirmeye

dayanarak 199O tarihli Kıyı Kanunu aşağda temel özellikleri itibariyle incelenmektedir.

1990 Tarihli ve 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği

199O tarihli Kıyı Kanunu deniz tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin

etkisinde olan ve devamı niteliğinde bu|unan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özellikle-
rini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık,kamu yararlna kullanma esaslarını

belirtınektedir.
Kıyı Kanunu ve Uygulama yönetmeliğinde : Kıyı, kıyı-kenar ve kıyı Çizgisi, sahil

şeridi ile dar kıyı kavramlarını belirlemektedir. Buna göre;

Kıyı çizgisi : Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dıŞında,

suyun kara parçasınadeğdiği noktaların birleşmesinden oluşan meteorolojik olaylara göre

değişen doğal çizgidir. (yönetmelik md. 4 )

Kıyı-Kenar çizgisi : Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda , kıyı çizgisinden
sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taŞlık, sazlık,

bataklık ve benzeri a|anların doğalsınırıdır. (3621 Sayılı Kanun md. 4 ). Bu sınır, doldurma

suretiyle arazi elde edilmesi halinde de değiştirilemez (yönetmelik md. 4 )

Kıyı : Kıyı çizgisive kıyı-kenar çizgisi arasındaki alandır (3621 Sayılı Kanun md.4)

Bu alan deniz, tabiive sunigöllerde, taşkın durumlarıdışında karayönünde en çok ilerlediği

anda suların belirlediği kıyıçizgisi ile bu çizgiden sonra da devam eden, kıyı hareketlerinin

oluşturduğu kumluk, çakıllık, taşlık, kayalık, sazlık, bataklık alanının karayönündekidoğal
sınır çizgisi arasında kalan alandır (yönetmelik md, 4 )

Sahil Şeridi : Kıyı-kenar çizgisinden itibaren kara yönünde,

a. 17 Nisan 1990 tarihinden sonra Uygulama imar planı yapılan veya yapllacak alanlarda

sahil şeridi, kıyı-kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 20 metre

genişliğindeki alanı ( yönetme|ik md. 16/a )

b. Uyguıama imar planı bulunmayan belediye ve mücavir alan sınırları iÇinde veYa

dışındaki yerleşik alanlarda, çevre düzeni velveyanazım planıbulunsun veya bulunmasın,

yatay olarak en az 50 metre genişliğindeki alanı,

". 
a"ı"oıy" ve mücavir alan sınırları içinde ve dışındaki iskan dışı alanlarda, Çevre düzeni

ve/veya nazım imar planı bulunsun veya bulunmasın yatay olarak en az 100 metre

genişliğindeki alanı göstermektedir.
3621 sayılı kanun, ilk defa " dar kıyı " anlatımına yer vermiştir. Buna göre;

Dar kıyı, kıyı_kenar çizgisinin kıyı çizgisi i|e çıkışmasını, ifade etmektedir.

Toplu mu n yararlanmasına Aç ık Yapı : Mevzuata göre tespit ya da tasdik edilmiŞ

kural ve ücret tarifelerine uygun biçimde, getirdiği kullanımdan belirli kişi ya da toPluluklara

ayrıcalık|ı kullanım hakkıtanımaksızın yararlanmak isteyen herkese eşit ve serbest olarak

açık bulundurulan ve konut dokunulmazlığı olmayan yapıları ifade etmektedir.
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ı Yasada istisnalara da yer verilmektedir. Belirtilen düzenlemeler aşağıda gösteril-
mektedir.

* Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde veya ülke güvenliği ile doğrudan
ilgili, Türk Silahlı Kuwetlerine ait harekat ve savunma amaçlıyerlerde ( konut ve sosyal
tesisler hariç ) özel kanun hükümlerine, diğer özel kanunlar uyarınca belirlenmiş veya
belirlenecek yerlerde özelkanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine uyulacağı
hükme bağlanmıştır. Bu anlatıma bağlıolarak, belirtilen Türk SilahlıKuwetlerine ait konut
ve sosyal tesislerinde, sahil şeridiyapılaşma hükümlerine uyulacağı ve genel kamusal
faydalanmaya yer verileceği düşünülebilir.

Yasada istisna olarak gösterilmemekle beraber, Belediye ve mücavir alan sınırları
içinde bulunsun veya bulunmasın uygulama imar planıbulunmayan alanlarda yatay olarak
en az 50 metre genişliğindeki sahil şeridi, be|ediye ve mücavir alan sınırları dışında ve köy
yerleşim alanı içinde ise ve ayrıca daha önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine
uygun yapıların bulunduğu meskun alanlarda, 1 0.1 1 .1 985 tarihinden önce köy nüfusuna
kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından konut olarak yapılacak yapılar için mevcut
teşekkülde dikkate alınarak sahilşeridiyatay olarak en az 10 metreye düşürülebilmektedir,
( 3621 sayılı kanun md, 4 ). Kanaatimizce istisna olarak değerlendirebileceğimiz bu
hükümde belirtilen 10 metreye düşürülebilme tasarrufundaki kamu yararını anlamak
mümkün görülmemektedir, Ayrıca bu hüküm Yönetmelikte genişletilerek, " ... sahil şeıidi
1/3/1995 tarihinden sonra mevcut teşekkül de dikkate alınarak yatay olarak en az 10
metreye kadar indirilebilir " hükmüne yer verilmiştir. ( yönetmelik, md. 1 6/d ). Bu hüküm de
köy yedeşimlerinde imar planı uygulamasının yetersizliği göz önüne alındığında kamusal
menfaatler açısından anlamlı görülmemektedir.

Kıyılar ile ilgili genel esaslara göre, kıyılar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır,
herkesin eşitve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyıve sahilşeritlerinden yararlan-
mada öncelikle kamu yararıgözetilmektedir. ( 3621 sayılı kanun md. 5 ) . Ayrıca kıyının
korunması ve yapı yasağına ilişkin olarak, kıyı herkesin eşit ve serbest yararlanmasına
açıktır. Bu amacın gerçekleşebi|mesi için bu alana yapıve kıyıyı değiştirecek boyutta kazı
yapılamayacağı duvar, çift parmaklık, tel örgü, hendek , kazık gibi benzeri engeller
oluşturulamayacağı kum, çakıl vb. alınıp çekilemeyeceği ( 3621 sayılı kanun md. 6/1 )

belirtilmektedir.
Buna karşılık, kıyda uygulama imar planı kararıile iskele, liman, barınak, yanaşma

yeri, rıhtım, dalgakıran köprü gibi kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak
amacına yönelik alt yapıtesislerinin yapımına (3621 sayılı kanun md,6/a ) izin verilmekte-
dir. Uygulama imar planıyapılacak alanlarda yatay olarak 20 metre genişliği, hatta daha
önceki uygulama imar planındakiö|çütler dikkate alınarak en az 10 metre den itibaren sahil
şeridinde yapılaşma kabul edilmektedir (3621 sayılı kanun Geçici Mad. ). Toplum yararına
açık olmak şartıyla konaklanmayan ancak günü bidik turizme yönelik yapıve tesisler
yoluyla da bu alan|arın kullanılabi|eceği belirtilmektedir, (3621 sayılı kanun md.8l2),
Kıyıda ayrıca ancak faaliyetlerinin özelliği gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün
olmayan tersane, gemi söküm yeri ve su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisleri gibi
özelliğe sahip yapı ve tesislere yapım izni verilmekte ve yapım amaçları dışında
kullanılamayacakları hükme bağlanmaktadır.( 3621 sayılıkanun md. 6/b ). Uygulamada,
sahil şeridi ile kıyı çizgisi karıştırıldığı ( ? ), ayrıca özel şahısların yaptığı iskelelerin diğer
kişilerce kullanımının kısıtlandığıve özel yararların önem kazandığı bilinmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat düzenlemeleri genelde kıyının serbest kullanımı
amaçlanmaktadır. Bununla beraber, 17 Nisan ,t990 tarihinden sonra uygulama imar planı
" yapılacak " alanlarda yatay olarak en az 20 metre genişliğinde alan şeridi olarak
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bırakılabilmektedir. Bu durumda uygu|ama imar pianı bulunmayan alanlardaki 50 metre
genişliğinde öngörülen sahil şeridini daraltmayı kolay|aştıran tassaruflara yer ver-
ilebilecektir. Benzer şekilde, Kıyı Kanununun yürülüğe girdiği 17 Nisan 1990 tarihinden
önce mevzuat hükümlerine uygun olarak onaylanmış uygulama imar planlarının kısmi
yapılaşma oluşmamış imar adalarında sahil şeridi, kıyı-kenar çizgisinden itibaren yatay
olarak en az 20 metre genişliğinde belirleneceği hükme bağlanmıştır (Yönetmelik md. 16/
c). Bu durumda yapılaşma olmasa da " uygulama imar planı " kalkanı ile yapılaşmahazt
hale getirilmiş alanlarda taviz verilmektedir. Başka bir ifadeyle kamu yararının gözetildiğini
söylemek mümkün görülmemektedir.

Ayrıca, kısmi yapılaşmanın gerçekleştiği, başka bir ifadeyle 17 Nisan 1990 tarihin-
den önce yürür|ükteki mevzuata uygun yapılmış alanlarda en az su basman seviyesine
kadar inşaatı tamamlanmış yapılar hükmüne yer verilerek bir anlamda " olumsuz " olarak
düşünülen eski imar uygulamalarının devamına izin verilmektedir, Yukarıda belirtilen bu

tasarruflar kıyı kullanımında kamu yararında sağlanacak etkinliğe dar anlamda yaklaşmış
ve bütünü içinde bir bakıma kıyı yerleşimlerinde betonlaşmayı kolaylaştıracak bir sistem
yarattığ ı yönüyle değerlendirilebilir.

Uygulama imar planı hazırlanarak doldurma ve kurutma yolu ile arazi kazanmak
mümkündür, ancak tamamen yerel yönetimin takdir yetkisi içinde bırakılmamıştır. Bu gibi
yerlerde doldurma ve kurutmayı yapacak ilgili idare, teklifini Valiliğe bildirmekte ve Valilik
bu teklifi kendi görüşü ile birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığına göndermektedir. Teklif
için ayrıca konuyla ilgisi bulunan diğer kuruluşların da görüşü alınmaktadır, Teklifin
uygunluğu kabul edildiğinde, ilgili idarece uygulama imar planı hazırlanmakta ve başkaca
bir makamın onayına gerek kalmadan plan yürülüğe girmektedir.

Genelde yerel yönetimlerin özerkliğini zedeleyici olarak değerlendirilebilen bu

anlayış reddedilmek istenmekte ancak buna karşıhk " yerelyönetimlerin çok sık başvurdukları
ilave imar planı, mevzii imar planıveya imar planıdeğişikliği ile getirdikleri düzenlemelerin

çevresel değerlerin birçok yerde yok olmasına veya önemli ölçüde tahrip edilmesine yol

açtığıda " ( 1* ) bilinmektedir. Bu gelişimin,2634 sayılıTurizm Teşvik Kanunu'na göre

belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerindekiturizme yönelik kullanımlara ait uygulama
imar planlarının Turizm Bakanlığına, turizm dışı kullanım kararlarına i|işkin uygulama imar
planların ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın tasdikine (Yönetmelik md. 17 ) bırakılınasını
kolaylaştırd ığ ı söylenebilir.

Kıyı-kenar çizgisinin tespiti
Kıyı-kenar çizgisi; valiliklerce kamu görevlilerinden oluşturulacak en az 5 kişilik bir

komisyonca tespit edilmekte, bu komisyon jeoloji mühendisi, jeolog veya jeomorfolog,

harita ve kadostro mühendisi, ziraat mühendisi, mimar ve şehir plancısı ve inşaat
mühendisinden oluşmaktadır, Komisyonca be|irlenen ve Valiliğin uygun görüşü ile birlikte
gönderilen kıyı-kenar çizgisi, Bayındırlık ve lskan Bakanlığı' nca imzalandıktan sonra
yürürlüğe girmektedir ( 3621 sayılı kanun md. 9 )

Kanun kapsamında kalan alanlardaki uygulamaların kontrolü, belediye ve mücavir
alan sınırları içinde belediye, dışında ise valiliklerce yürütülmektedir. İlgili bakanlıkların
teftiş ve kontrol yetkileri saklı bulunmaktadır. Para cezalatı ilgilisine göre doğrudan Va|i
veya Belediye Başkanıtarafından verilmektedir ( 3621 sayılı kanun md. 13 ve md. 15 ).

Genel olarak değerlendiri|diğinde yeni kıyı mevzuatı, sahil şeridi tanımlamasında
kıyı-kenar çizgisinden itibaren en az 10 metre koşulunu 20 metreye çıkarmış_bu mesa-

( 1*) cemal Arkon (198g );'Tıırizm ve ikincil KonuıPolitikalarının ÇevreselEtkileri'2, Ulusal BÖlge PlanlamaSı
Kongresi, İstanbul, S. 56
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fenin yeterliliği de tartışılabilir, ayrıca yer yer istisna hükümleriyle eski düzenlemelerdeki
eleştiriıen olumsuz yapıyı devam ettirecek gelişimi kolaylaştıracak özellik yaratmıŞtır,

Başka bir ifadeyle, olumsuzlukların sürdürülmesi aleyhine bir değişim bulunmamakta ve
tavizler sürdürülmektedir, Bazı konularda özerklik anlayışı zedelenmemeye çalışılmakta
ancak haber verme sorumluluğu genişletilmekte bununla beraber genelde iliŞkin imar

düzenlemeler merkezi yönetimin sorumluluğıında gerçekleştirilmektedir.

3. TARİM TOPRAKLARİNİN KORUNMASİVE ARSA SPEKÜLAS-
YONUNUN ONLENMESİ

Kıyıların kullanımı ve korunması isteği gerek merkezi, gerekse yerel yönetimin

işbirliğini mümkün kılacak bir düzenlemeye gidilmesini gerektirmektedir. Aslında bu

düzenleme yalnız kıyı arazisi için değil, aynı zamanda toprakların alternatif kullanımını
ilgilendiren daha geniş kapsamlı bir iş|em niteliğindedir. Bu da bir arazi parçasının tarım ya

da tarım dışı kullanımı konusundaki tercihe önem kazandırmaktadır.
1961 Anayasa'sında olduğu gibi (md. 52r, 1982 Anayasa'sında da Toprak

Mülkiyeti başlığı altında, en geniş anlamıyla, topraklardan yararlanmayı sağlamak görevi

Devlete verilmiştir.(md. 44 ). Bu bağlamda, değerlitarım topraklarının yalnızcadoğal kaybı
değil, her türlü imar ve kentleşme hareketleri içinde, kısmen de olsa tarımsal faaliyetlerin
dışına itilmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bakımdan kent yönetiminde etkiIi organ
durumundaki belediyelerin ve merkezi yönetimin imar planı uygulamalarında, arazi ku|lanım

kararlarına gereken önem ve özeni göstermeleri gerekmektedir.
Aslında gerek Belediye Kanununda ( 158O sayılı kanun md. 15i68 ), gerekse Arsa

Ofisinin kuruluşunda arsa piyasasınıdüzenlemek ve arsa stoklarını artfmak gibi fonksiyonlar
yer almaktaysa da bütün bu mevzuat düzenlemeleri özellikle kıyıyerleşimlerinde tarım
arazisinin spekülatif ve tarım dışı amaçlarla kullanılmasını engelleyememiştir. Tarım
arazisinin ikincil konut ve turistik amaçlı yapılanmalar nedeniyle tarım dışı kullanımlara
ayrılması, önceleri tarım, balıkçılık ve ticaret ile uğraşan kıyı halkının sonraları tarımdan
giderek uzaklaşması sonucunu doğurmuştur.( 1* ).

Kıyı bandındaki spekülasyon baskısına dayanamayıp, arazilerini satan ve böylece
tarıınsal faaliyetlerini sona erdiren belde halkı, son yıllarda ağır|aşan yaşam koşulları
içinde güç durumda kalmıştır. Bu durumda ya turizm sezonunda göreli olarak gelir

sağlayan işlerle uğraşmakta, ya da satış sonunda elde ettikleri para ile başka kentlerde
yeni iş arama ve mülk edinme amaçlarına yönelmektedir. Başka bir ifadeyle göç ile ortaya

çıkan iktisadierozyon büyük kentlere olan nüfus akımlarının birbakımanedenigörülmekte-
dir. Genel olarak değerlendirildiğinde, turistik tesislerin yan§ıra ikinci konutlar da tarla
rantının kent ranlına dönüşmesini büyük ölçüde kolaylaştırmakta ve çevre sorunlarına
zemin hazırlamaktadır. Esasen mevzuat düzenlemeleri sosyal ve ekonomik gelişmelerle
birlikte değerlendirilmemekte bu gelişim de sorunlara yo| açmaktadır, Bir örnek vermek
gerekirse;

1984 tarihlive 2985 sayılıToplu Konut Kanunu' nun 30 Mayıs 1989 tarihli Uygulama
Yönetmeliğine göre, " Arsası, yerleşme yerinin nazım imar planı sınırlarıdışında ve imar

( 1') Kapitalist sistemin temel özelliği üretim araçlarının özel mtilkiyete aitliği ve sözleşme özgürli.iğüdür.
Amacı ise, m[jmkün olan en ytiksek karı elde etmektedir. Esasen bu gelişme sisıemin mantığına da
uygundur. özel mülkiyet konusıı olan topraktan sahibinin 'kar'elde etmeye çalışmag doğaldır. Buna bağlı
olarak, kıyı ve kent topraklan ticaret meta " özeiliğini sürekli taşmaktadır, Aksine düzenlemeler ne kadar
sıkı olurlarsa olsunlar uygulamada yetersiz kalacaklardır. S. Kemal Kartal ( 1980 ) : ' Türkiye Kentlerinde ve
Kıyılarnıda Toprak Kullanm Düzeni ve Çöziimler' Ky Kentlerimizin Temel SorıınlarL ( Der ).S, Kemal
Kartal-Özden Çankaya KartaL Kuşadasl Betedryesi YaynlarL Ankara, S. 3
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planı mevzi... onanmış ve ikinci konut ( yazlık konut ) niteliğinde konutlar için konut
ihtiyacının yüksek olduğu yerleşme yerlerindeki konut açığı giderilinceye kadar kredi
açılmayacağı " ( md. 3/3 ) hükmü, ülkemiz kıyıyerleşimlerinin sosyo-ekonomik yapısıve
kendine yeter|i yerleşim düzeni hatırlandığında pek anlamlı görülmemektedir ( 1 * 

).
Nitekim Türkiye' nin turizm merkezi ve hızla ikinci konut yapılaşmalarına sahne olan

Çeşme' de 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre yaklaşık 10.000' dir. Yazın ise belediye
200.000' i aşan nüfusa hizmet götürmeye çalışmaktadır. Genel olarak bakıldığında,
yerleşik nüfusun konut ihtiyacı karşılanmış görülmekte, ancak ikinci konut ve turizm
amaçlıyapılaşmalar çevre sorunlarına yol açmaktadır. Ayrıca, Arkon bu maddede yer
alan " ikinci konut niteliği " an|atımıüzerinde durarak " niteliğin " hangiayrıma dayandığının
belirsizliğine dikkat çekmektedir ( 2* ). Nitekim bu belirsizlik ikinci konut kullanımında
ancak sürekli konut değerlendirmesine alınan konutların art§ına yolaçmaktadır. İleride bu
konuya tekrar döneceğiz.

Kıyıda yapılaşmanın yol açtığı değişim bugün yalnız ülkemiz değil, diğer ülkeler
tarafından da farkedilmektedir. Nitekim, Akdeniz kıyılarının korunmasına yönelik çalışmalarda
çevre sorunlarına yol açan iki temel faktör üzerinde durulmaktadır. Bunlardan ilki kirlilik,

diğeri ise turizmin getirdiği yapılaşmadır. Avrupa' da 10 milyon kişiye iş temini ile turizmin
karlılığı yanında olumsuzlukları da dikkati çekmektedir ( 3* ). Turizmin yerel yaşantryı ve
küllürel gelenekleri bozduğu, flora ve faunayı tahrip ettiği, su kirliliği ve yapılaşmayı
hız|andırarak, toprağın yanlış kullanım ve doğal yapının bozulmasına etki yaptığı bilin-
mektedir.

Truzimden elde edilen gelirin iktisadi btiyüme için araç olarak kullanılmasıçalşmalarının
yoğunlaştığı günümüzde aslında fayda- maliyet analizlerine gidilmesi gereğini ortaya

çıkarmıştır.
İktisat bilimi artık gelişme sorunlarına yalnızca büyüme oranları, kalkınma plan ve

hedefleri açısından bakmamaktadır. Kıyı beldeleri için üretimin çevre maliyetleri sosyal
maliyetler dikkate alınmaktadır. Esas itibariyle ancak belli bir kapasiteyle verimli hizmet
yürütebilen yerel yönetimler yazın artan nüfusa yeterli hizmet sunamamakta, gerek belde
halkı gerekse diğerleri eziyet çekmektedir.

Kıyıların kamu malı olması keyfi davranışı önleyici faktör kabul edilmektedir.
Bunun|a beraber özel kullanımlar kadar kamu da çevreye zararlı tasarruflara/mevzuata
aykırı faaliyetlere girişilebilmektedir ( 4" ). Buna bağlı olarak yönetimin etkin önlemler ve
gerekirse cezai tedbirler almasının yan§ıra, vatandaşlar da " kıyıların ekolojik denge
yönüyle korunmasını " görev kabul etmeli ve kendisinde doğayı tahrip edecek bir hak
görememektedir. Bu noktada bir yönüyle de kendini ve diğerlerini kontrol etmek ve bu

tutumu doğal kabul etmek önem kazanmaktadır.
Planlarda ve mevzuat düzenlemelerinde kıyı yerleşimlerinde yerel-müşterek hizmetler

ve hemşehri ilişkisinin dikkate alınmadığı bilinmektedir. Aslında belde-hemşehri ilişkilerinin

( 1') izmi iline bağlı Çeşme belecliyesi' nin nliftısu 1975 yılında 5.284.1985 yılın.la 10.574 ve 1990 yrlında ise
2.619 ( ? ) olduğU bitinmektedir. Daimi konut artüşı 1975-80 döneminde ylizde 10.79 ve l980-85 döneminde
iseytizcle 9.05 iken, ikincı konutlar için bu oranlar sırasıylayüzde 54.49ve yiizde 66.96yaulaşmştr. Bu konuda
bkz, zerrin Toprak ( 1987 ); ' Mevsimlik Nüftıs Hareketleri Nedeniyle Kryı Belediyelerinin Karşlaştıkları
Sorunlar, Çeşme belectıyesi Örneği ', Dokuz Eylül Üniv. lX. İO. al. Fak, (tergisi. Cilt,. 2 Sayı, 1, S. 345-316
( 2" ) Arkon ( 1989 ): a.g.m. S. 56
( 3" ) Ferdinando Albanese ( 1989 ): " Tlıe Mediterranean Coasts and the Proctection ot tle Environment "

Avrıüpa Konseyi 2. Ulıüslararag Kollegyüım, ATN 91 1. S. 3-4
( 4" ) 1970'liyıllardan bıı yana kryı yerleşimlerinin sorunları iizerinde ortaya konan çeşitli araştırmaların genelde
itibar edildiğinisöylemek gİlçttlr: Cevat Geray, " KıyıYağması Siirecek mi'CumhUriyet Gazetesi(25.06.1975):
Serpil Gündtiz, 'Asıl Konımad Ayvalıklı " cumhuriyet Gazetesi ( 10.07.1990 )
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dikkate alınarak kişinin beldede ne kadar süre yaşadığı, vergi verdiği ve çalıştığının
saptanmasıgerekmektedir (1* ). Kanaatimize göre, bireylerin değil1-2ay,6 ay süre ile bile
bir beldede oturması " hemşehri " statüsüne girmesi ve kendisini o beldeye karşı sorumlu
hissetmesi için yeterli değildir. Buna bağlı olarak ikinci konut sahiplerinin o belde için oy
kullanmaları veya seçimlerin " yazın " yapılmasıyerel demokrasi ilkeleri açısından anlamlı
görülmemektedir.

Bölgenin doğal kaynakları, kapasitesi vb. özelliklerinin dikkate alınarak imar planlarının
yapılması ve korı.ınmasının yerel yönetimlerden istenmesi konunun bir yönüdür. Bu
amaÇla uygulanacak siyasalar, p|anlar, işletme yöntemleri ve teknikleri konularındaki
yenilik|erin başında halkın tutum ve davranışlarıyla destekleyici katılımı gelmektedir,
başarıda bu tutumun önemi büyüktür ( 2* ).

4. SoNUÇ

Turizmde çevre dengesinin sağlanmasında,
* Yatırımlarda çevresel etki değerlendirmesi analizi
* Kirletenin sorumluluğu ilkesinin uygulanması
* Doğal kaynakların akılcı kullanımı
* Zararın giderilmesinden çok korumaya özen gösterme
* Truzim politikasının genel çevre politikası ile tutarlılığı
- 

Ç "",|'+T:l' l Ji',f [iij,1l1Tx'.*,, o,

-"- J::;'rT"fflTft rİİ&"rıerin yerıeştiriımesi ve geıiştiriımesi
faktÖrlerinin öneminin büyük olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. İyi bir konut ve arsa
Polilikası bir tüketiciden diğerine gelir ve hizmet transferi anlamına gelmemelidir.

( 1* ) zerrin Toprak ( 1989 ): " Ttürizm Yaıırımları ve Çevre 'Tiirk idare Dergisi, Yıl, 61, Sayı.385, Aratık, s. 121
( 2" ) Z_errin Toprak ( 1986 ): " Ttirkiye' de Kentsel Gelişme ve Yerel Yönetime Katllmada Halkın Rolü ', Dokuz
Eylı|)l Üniv. iı<, ia. aiı. Fak, Dergisi. Cilt, 1. Sayı. ı, s. zi, 86-,87; ayrıca bu konuda bkz. Toprak ( 1ggo ); 'Yerel
Hizmetlere Gönüilü Kaıülım " Amme iclaresi Dergisi, cilt. 23, Sayı. 1
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rünrivE,Nirı runizu- pogAl çEvRe iı_işxiı_eRi, soRUNLARı VE

ÇOZUM YOLLARİ

Dr. Mehmet GÜ nDAL
Dokuz Eylül Ü niversitesi
ıl<tlsaoi ve İoarl Bilimler Fakültesi
Aydın Turizm İşletmeciliği ve
otelcilik yüksekokulu

" DOĞA, kendi yasasını asla çiğnetmez.
Leanordo da VlNCl

Sayın Başkan,
Değerli Konuklar,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,

ı. KoNuNuN öııeui

,, uluslararası çevre onyılı " olarak kabul edilen 90'lı yıllarda, dünyamızın gündemin-

deki en önemli konu; ,, Doğalve Fiziksel Çevrenin Bilinç|i Bir Şekilde Kullanılması, Ciddi

önlemlerle sürekli olarak korunmasıve Gelecek Nesillere yaşanılabilir Bir Doğalçevre "

blrakmaktır. Çünkü Doğal çevre; insanın ve tüm canlı organizmanın varlık, yaşama ve

gelişme kaynağdır,
5,3 Milyar insanın bugününü ve geleceğini Önemli ölçüde etkileyen doğal çevre

sorunları; bugün dünyaOa faİl<lı sosyal re|imlere sahip ülkelerin üzerinde anlaştıkları ve

anlaşmak zorunda oldukları hayati bir konu haline gelmiştir,

Özellikle 195O,|iyıllardan itibaren dünyadaki hızh nüfus artışı, sanayileŞme, kentleŞme

ve gelişen teknoloji ile doğalve fiziksel kaynaklardan aşırı derecede yararlanılması hava,

topiax,'su, orman, nenir,-goı ve deniz gibi gerek insan yaşamı için hayati önem arzeden

ve turizmin hammaddesiıii oluşturan, gerekse sanayileşme için zorunlu olan doğal ve

fiziksel çevre unsurlarının evselve endüstriyel atıklarla kirletilmesi, dünyada hem çevre

sorunlarinı yaratan, hem de uluslararası turizmin kaynak kullanım alanlarını daraltan

başlıca etkenler olmuştur.

İİ, GENEL DURUM

yaşlı dünyamızın günümüzde karşılaştığı güncel doğal çevre sorunları özet olarak

şöylece inceleme konusu yapılabilir :

A_ Dünyanın sınırlı kaynaklarınıpaylaşmak isteyen insan saYısıortalama % 1 ,67'lik

bir artış hızıyla her yıl 78.84Ö.ooo ırişi artmakta, böylece 2O0O yılında dünya nüfusunun

o. ı zz. i oo.oo0 kişiye, 2025 yılında ise 8.500.0O0.000' a ulaşacağıtahmin edilmektedir (1*).

Ancak, nüfustaki bu hızlı nıyı."y" karşın dünyadaki mevcut doğal kaynak|ar talebi

karşılayamamakta ve bu suretle kirlenen, tahrip edilen ve bozulan çevre heğerlerini

ı<orumiı<, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortak sorunlarından biri olmaktadır,

B_ 
-, 

çevre_etiı o"6"ı"ndirmesi " yeterince dikkate alınmadan gerçekleştirilen

hız|ı sanayileşme sonucu o-unyaoa her yıl 150 milyon ton endüstriyelatık doğal çevreyi

( 1* ) Economic Rewiew of World Toıırism: " WorlcJ tourism organization, " Madrid, 1986, P, 10
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kirletmekte, bunlardan 6 milyon tonu radyoaktif madde içermektedir. Medeniyetin beşiği
sayılan ve uluslararası turizm hareketlerinin o/o 68' inin gerçekleştirdiği yer olan 3600 km.
uzunluğunda kıyı şeridine sahip Akdeniz' e her yıl ortalama 30 ton, karalardan sanayi atığı
zehirlimaddeakıtılmasıbukonuyaenilginçbirörnekteşkiletmektedir. XVlll.yüzyılınikinci
yarısından sonra insanoğlunun yaşam biçiminde görülen ve sanayileşme adıverilen bu
köklü değişim; bir yandan uygarlığın nimetlerini insanların hizmetine sunmakta, diğer
yandan her geçen gün biraz büyüyen çevre kirliliğine sebep olmaktadır.

C- Her yıl dünyada yaklaşık 11 milyar hektar orman, insan orijinli ve diğer
tahriplerden zarar görmekte ve bunun sonucu olarak, her yıl ortalama 6 milyar hektar arazi
erozyon nedeniyle çölleşmektedir,

D- Ozon tabakasına zarar veren, özellikle soğutucularda ve spreylerde kullanılan
klorofluorokarbon (C FC ) ların ve fosil orjin|iyakıtların hava kirliliğine sebep olmasıve
güneş ışınlarını yeryüzünde tutarak sera etkisi yapmaları sonucu; yerküre daha fazla
ısınmakta ve iklim değişiklikleri meydana gelmektedir.

E- Mavi gezegen olarak ifade edilen dünyamızda halen 1.7 milyar insan ise temiz
ve sağlık|ı içme suyundan mahrum bulunmaktadır.

Doğal ve fiziksel çevre ile ilgili tüm bu olumsuz göstergeler; büyümeyen dünyam ızın
doğal kaynaklarının tahrip edildiğini ve ekolojik dengesinin bozulmakta olduğunu açıkca
ortaya koymaktadır. kuşkusuz bu durum; günümüzde hem insan yaşamını, hem de 42o
milyon insanın katıldığı ve 230 milyar dolar ( 1* ) iş hacmi yaratan uluslararası turizm
hareketlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

ııı. TÜRKİYE, DEKi DURUM

Ülkemizin kendine özgü bazı yapısal özellikleri de dikkate alınarak, Turizm-Doğal
Çevre iliŞkileri, Sorunları ve Çözüm yol|arı' na başlıca iki aşamada inceleme konusu
yapmakta fayda vardır.

A- Hızlı Nüfus Artışı, Sağlıksız Sanayileşme, Düzensiz Kentleşme, Gürültü ve
Trafik Olayının Yaratiığı Çevre Sorunları

1 ) Hızlı Nüfus Artışı
Nüfus artış hızıhalen o/o 2,2olan Türkiye, bugün dünyanın en kalabalık 19'uncu

ülkesidir. 1990 nüfus sayımına göre; 56.962.,l09 olan Türkiye nüfusunun, Devlet İstatistik
Enstitisü' nün iyimser rakamlarına göre 20OO yılında 73.029.oo0 kişiye ulaşacağıtahmin
edilmektedir.

Türk ekonomisini ve toplum yapısını olumsuz yönde etkileyen ve aynı zamanda
tarım topraklarının şehirlere dönüşmesi, yerleşim bölgelerinin kalabalıklaşması, artan
doğal kaynak ihtiyacı, evsel atıklar, çevre kirli|iğive gürültü gibi sorunların başlıca kaynağı
olan hızlı nüfus artışı, Türk turizminin varlık nedeni olan doğal kaynak kullanım alanlarının
daralmasına da sebep olmaktadır.

Ünlü düşünür Eflatun da " M.Ö. 427-348 " bir toplumda yaşayacak insanların ideal
bir sayısı olması gerektiğini savunarak, yüzyıllar öncesi bu hayati konunun önemini
vurgulamak istemiştir.

2 ) Sağlıksız Sanayileşme

. Türkiye' de sanayi kuruluşlarının yanlış yer seçimive çoğunluğunun İstanbu|, İzmit,
İzmir, Mersin, Bursa, Adana, İskenderun, Samsun, Zonguldak ve Balıkesir gibi denize
kıyısı bulunan illerde yoğunlaşması ve bunların " Denizi Bir Temizleme Aracı " olarak
görmeleri sonucu; hava, su, toprak ve bitki örtüsü gibi doğal ve fiziksel çevre elemanları

( 1* ) Yearbook ol Tolırism sİatisİics : " world Tourism organization ", Vohıme 1 , Madricl, 1gç)0, P, 1

-

a

t

199

i

ı



aşırı derecede kirlenmekte ve tahribe uğramaktadır,
sanayileşme konusuna çözüm ararken; değeri parayla ölçülmeyen ve yerine yenisi

konulamayan Oogal ve fiziksel çevre değerlerini kaybetmek ve tarım, orman, turizm gibi

işletmelerİdevre dışıbırakmak jkonomik prensiplere de ters düşer, çünkü, tüm ekonomik

ve turistik faaliyetlerin kaynağıdoğadır. Bu nedenle;yatırım kararlarıalınırken FAYDA-
MAL|yET, anaıiziyapılmİı,, Janryileşmeve kalkınmanın maliyetisadece doğalvefiziksel

çevreye yüklenmanelidir. Bu konuda plancıların, turizm bilimcilerinin ve hatta çevrede

y"şuy"n halkın göruşlerialınarak;yatırımların doğal, sosyalve ekolojik dengeyibozmamasna

özen göstermelidir,
3 ) Düzensiz Kentleşme
o/o 6 ila 7 gibi büyük bir oranda denetimsiz ve hızla kentleşen TürkiYe'de, 2000

yılında 73.029.0OO'e ulaşması beklenen nüfusun o/o 70'inin kentlerde yaşayacağı tahmin

ediımeıtedir. Bu nüfusun özellikle büyük şehirlerde çeşitligereksinimlerinin karŞılanması;

başta toprak ve su olmak üzere, çevreyi oluşturan doğal kaynaklar üzerinde büyük bir

baİkı aracı olacaktır. Halbuki toprak; yaşamın devamı için gerekli olan, çoğaltılmayan ve

üretimi söz konusu olmayan bir doğal kaynaktlr. Böyle bir varlığın kentleşme ya da ikincil

konut ve yazlık siteler İçin tarım dışı amaçlarla kullanılması, dünyada tarım ürünleri

bakımından kendine yetbıi oıan ülkemizin geleceği açısından, son derece sakıncalı

görülmektedir.
Tüm bu kentleşme sorunları; bir yandan büyük kentlerde insanların sağlıkh bir

çevrede yaşamaslnl ve çalışmasını güçleştirmekte, diğer yandan ülke turizmi açısından

o,iyrx One, taşıyan ob5aİ ve tarihsel çevrenin sahip olduğu değer|erin bir daha

yararlanılamayacak şekilde bozulmasına yol açmaktadır,J-'-- 
Örneğin; Doğal güzellikleri, tropikal iklimi, tarihsel çeylgsi, Akdeniz'in en temiz

denizi ve yılda27ogüıİyararlanılabilen güneşi i|e adeta " TÜRK RİVİERAS| " özelliği

taşryan ünıu Antaıya; n", g"ç"n gün doğanın beton yığınları arasında kaybolup gittiği bir
,BETON KENT " haline gJmiştir_Bu durum; dinlenmek, eğlenmek ve doğanın çok çeşitli

nimetlerinden yararlanmİk amacıyla seyahat eden insanların doğ_a, deniz ve kıyı|arla olan

ilişkisini azaltmakta Ve Antalya için bir zamanlar varolan " DoĞA iLE KUOAKı_AŞAN

KENT " imajının yok olmasına neden olmuştur,

Gerek ekonomik, gerekse turistik alanda ge|işme aşamasında olan ülkemizin

kentleşme sorunlarının çoİıimti; ülkenin doğal, fizikselve kültürelçevre değerlerinin tahriP

edilmeden bilinçli oir şeı<iıoe ve bir bütün olarak, toplumsal faydayl maksimum kılacak

şeki|de kullanılmasını sağlamaktır. Bunu gerçekleştirirken en etki|i yöntem, kanımızca;

doğal, fizikse| ve kültürel çevreyı koruyan bir kentleşme anlayışınıtoplumun tüm kesim-

lerine hakim kılmak ve bu konuda kamuoyu oluşturmaktır,
4 ) Gürültü ve Trafik Sorunu
Sanayileşme ve kentleşme sonucu günümüz Türkiye' sinde aşırı boYutlara ulaŞan

gürültü, insanda stres yaratmakta ve çevredeki estetik değerlerden yararlanmayı olumsuz

yönde etkilemektedir.
Dünya Sağlık Teşkilatı uzmanlarınln yaptol bir araştırmaya göre; 30 dB ( * 

)

dolayındakigürültünün insanı rahatsız etmeyecek nitelikte olduğu, insan kulağının ancak

55_56 dB şiddetindeki gürültüye dayanlklık gösterdiği belirlenmiştir.

Türkiye, de bu konuda yapılan sınırlı araştırmalar; insanı en lazla rahatsız eden

gürültünün,-karayolu trafik gürültüsü olduğunu ortaya koymaktadır. Şu halde ; gÜrÜltÜsÜ

insanda stres ve sağırlık tehlikesi yaratan, kurşun bileşimli benzin kullanımısonucu egzoz
gazı ile tehlike ve yoğun hava kirliliğine sebep olan ve her gün ortalama22 kiŞinin haYatını

( * ) Desibel ( dB ) : Fizikte ses şidcletini ölçmeye yarayan birimdi.
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ı kaybetmesine neden o|an karayolu trafiğinin, ülkemizde insan sağlığıve çevre üzerindeki
olumsuz etkilerinidenetim altına alacak bir kamu politikasına ihtiyaç duyulmaktadır.

B- Turizm Olayının YarattığıÇevre Sorunları
Soylu Anadolu toprakları; 10 bin yıldan bu yana Proto Hititler'den genç Türkiye

Cumhuriyeti' ne kadar 15 farklı medeniyeti temsil eden tarihi ve kültürel miras ile 50,000
eski yerleşim alanı, ,l5O0 termal ve hidromineral kaynağı ile 18 milyon hektar ormanı, 21
milli parkı ve üç tarafını çevreleyen denizlerve adalarla birlikte 8.272km. kıyısı, 1.432 km.
doğal kumsalıve 9.816 km2 alanı kapsayan gölleri ile turizm açısından çok fonksiyonlu
çevre değerlerine sahiptir.

Ancak, özellikle 1980-1990 yılları arasında Çanakkale'den Alanya' ya kadar olan
kıyışeridinde; Gökova' da yat turizminive denizdeki biyolojik dengeyi yok edecek termal
santralden, orman alanlarının yok olmasıpahasına ikincilkonut ve doğayla bütünleşmeyen
yıldız sayısı fazla konaklama tesisleri inşasına kadar bir çok önemli projenin, " ÇEVRE
ETKi DEĞERLENDiRMESi " yapılmasından yapılaşmaya gidilmesi hayatıönem taşryan
bir eksiklik olarak görülmektedir.

|şte;doğavetarihle bütünleşenAntalya, Side, Manavgat, Pamukkale (Hierapolis),
Kapadokya, Kuşadası, Didim, Fethiye-Köyceğiz-Dalyan gibi, turizm açısından çok
fonksiyonlu kaynak değerine sahip öncelikli yöreler; her geçen gün doğa güzellikleri
azalan, yaban hayvan toplulukları çevreden uzaklaşan, verimli tarım alanları dara|an,
halkının toprağa dayalısaygınlık ve değer yargılarıyok olan birer beton haline gelmektedir.
Halbuki yasal açıdan, bütünüyle koruma altına alınmış doğal, tarihive arkeolojik bir çevre
üzerinde yapılaşmaya gitmek, uluslarararsı normlarada da ters düşer. Makro düzeyde
tüm bu çevre sorunları ; hem insan sağlığına, hem de ülkemize yönelik turizm hareketlerini
olumsuz yönde etki|emektedir.

Aslında turizmin en önemli kaynak kullanım alan|arından biri " DOĞA " dır. Çünkü;
ilkçağlardan beri insanların seyahatlarında önemli bir çekim unsuru olan İXLİııı_ Sağlık,
zindelik ve güzellik aracıo|arak değerlendirdiğimiz TERMAL KAYNAKI_AR- Kullandığımız,
yüzdüğümüz NEHİR-GÖL ve DENİZLER -üstün kaynak değerine sahip MİLLİ pARK-
l_A R - O R MA N LA R - SAVAN l_A R - VA H A l_A R * doğal pey zal g ü zel I i k le ri o lan A KA R S U -
l-AR -ŞE LALELE R - DAĞ LAR -VAD i LE R-VAHAı_AR -doğadaki vahşi yaşam ı simge-
leyen YABAN HAYVAN ToPLULUKLAR|- Jeolojik yaplolarak DOĞAL HARiKAI_AR-
VOLKANI-AR-MAĞARAI_AR ve YERALT| GÖLLER| gibi tüm doğal çevre değerleri
turizmin hammaddesini oluştururlar. Kuşkusuz bu durum, doğal çevrenin bilinçli bir

şekilde kullanılmasını ve sürekli korunmasını zorunlu kılmaktadır.
Türkiye, 1989 yılı itibariyle; toplam 4.459.151 yabancıyı ağırlayabilen, turizmden

2.556.529.000 dolar döviz girdisisağlayan ( 1*), turizm gelirlerinin toplam ihracata oranını
o/o 22'yeyükselten ve 1 1 02 tesiste toplam 1 46.086 işletme belgeli yatak sayısına sahip (2*)

olan bir ülke konumuna ulaşmıştır. Elde edilen bu olumlu sonuçlar, hiç şüphesiz Türk
turizminin önemli bir yapısal değişikliği gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Ancak,
turistik belgeli yatak sayısını arttırırken; değeri para ile ölçülmeyen ve yerine yenisi
konulamayan doğal çevreyi kaybetmek, ekonomik prensiplere ters düşer,

Bu konuda en çarprcı örnek; İtalya'nın " San Remo " su, Fransa'nın " Cannes" ı,

Yugoslavya' nın " Dubrovnik " ve Zadarı, İspanya' nın bir zamanlar turistlerin rüyası olan
"Costa del Sol ", " Costa Brava " ve " Grand Canaria " gibi turistik yöreleri, Günümüzde
betonlaşan, çöpleri yok edilemeyen, kanalizasyonlarıdenize akıtılan ve sonuçta doğal ve
fiziksel çevresi tahrip olan birer şehir haline gelmiştir.

( 1- ) Bulletin of Totırısm Sıatlstics. Arıkara, 1990, S. 79
( 2- ) Bulletirı of Accommodation Statistics. Ankar, 1990, S. 9
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Bu konuda en akılcı yol ; bir yandan doğal ve fizikselçevrenin, diğer yandan Yörede
yer alan kültür varlıklar]nm ve yerleşim alanlarının otantik özelliklerini bozmadan konaklama

tesislerinin say§ını arüırmaktır.
Turizm_doğal çevre ilişkilerinin ortaya çıkardığısorunlardan biri de; turistik geliŞmenin

belirli turistik istasyonlarda nüfus yoğunluğuna sebep olması ve böylece yörenin arazi, su

ve bitki örtüsü gibi ekolojik unsurlarının aşırı kullanımlna Ve sonuçta turistik yörelerin

çekiciliğini kaybetmesine yol açmasıdır.
Bu konunun en ilgi çekici özelliğini, ülkemizin en önemli turistik merkezleri olan

Kuşadasıve Didim ( Didyma ) ilçelerinde görmek mümkündür,

Nitekim; Kuşadasıyöresinde 1 Ocak 199O yılı itibariyle 70 site, 8035 ev ve Turizm

Bakanlıği ndan işletme belgeli 63 tesis ve toplqm 9.200 yatak kapasitesi bulunmaktadır.

Bugünkü cari piyasa fiya.tlarıyla bu tesislerin toplam cleğeri yaklaşık 25 trilyon TL olmasına

ı<ağın, bu tesislerin henüz al§apı sorunu özellikle kanalizasyon ve su sorunu çözümlenmiŞ
değildir.

Ayrıca, düşük sezonda nüfusu 5 ila 10 bin arasında değişen bu ilçede, yüksek

sezonda nüfus 450-500 bin kişiye ulaşmakta ancak mevcut, su kaynakları sadece 3/1' ni

karşılayabilmektedir. Bu konudaki önerimiz; yeraltı su kaynakları bakımından zengin

olmayan bu yörede barai yapımını gerçekleştirmek suretiyle sorun Çözümlenebilir. Bu

yOrenin kanalizasyon ve baraj yapımı için, bugünkü fiyatlarla yaklaşık 300 milyar TL'sı
yatırım gerekmektedir. Bu miktar toplam yatırım değerinin yaklaşık 80/1' dir. Bu Yatırımın

İnrnr*İn,, fayda/maliyet analiziyapılarak devletin öncülüğünde tesis sahiplerinin katkılarıYla

sağlanabilir,
Önerimiz;yeterli kanalizasyon şebekesinden yoksun olan, yüksek sezonda nüfusu

250-300 bin kişiye ulaşan, mevcut su kaynakları ihtiyacın ancak 3/1'ni karŞılayan Didim

( Didyma ) içinde geçerlidir,
Aksitakdirde; kanalizasyon ve su şebekesiyeterliolmayan, doğalçevresive denizi

kirlenen bir turistik yörede turizmi geliştirmek mümkün değildir.

İV. SONUÇ VE ÖNERİLER

Turizmin temel ögesi olan insan; tüm yaşamını doğal ve fiziksel çevrede sür-

dürmekte ve çeşitli kültürel ihtiyaçlarını geçici bir süre için değişik coğrafi bölgelerde
yaptrğıseyahatlar sonucu karşılayabilmektedir. Bu nedenle; bir yandan insan ile yaŞadığl

doğal çevre arasında, diğer yandan ekonomik faaliyetler ve turistik hareketler ile bunların

meydana getirdiği coğrafi mekan arasında karşılıklıve birbirine bağımlılık derecesi Çok
yüksek olan ilişkiler mevcuttur.

Buyapısalilişkisonucu insanoğlu;hem sanayileşmeve kentleşme hareketleri, hem

de ekonomik ve turistik faaliyetler açısından doğaya bağımlıdır ve de doğaya muhtaçtır.
Tarıma e|verişli 60 cm kalınlığında 1'nci sınıf bir toprak parçasının 9000 yılda,

yetişkin bir orman alanının ise ortalama bir asırda oluşması, bizlere gerek sanayi ve
kentleşme, gerekse turizm yatırımlarının yer seçimi konusunun ne derece hassas ve
önemIi olduğunu göstermektedir,

Bu nedenle; sanayileşme, kentleşme ve turizm sektörünün verimlitarım toprakları
üzerine olumsuz etkilerini giderebilmek ve doğal çevrenin bilinçli bir şekilde kullanılmasını
ve de sürekli korunmasını sağlayabilmek için aşağıdaki önlemlerin a|ınması zoruntu
görülmektedir.

1 ) Sanayileşmiş ülkelerde uygulandığı gibi; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
derecede verimli arazi kabiliyetine sahip tarım toprakları ile turizmin yaratrcıkaynağıolan
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doğal ve fiziksel çevre değerleri plan ve kamu otoritesiyle mut|aka korunmalıdır. Böylece
hem kamu, hem de özel sektörün her dilediği ve istediği yerde yatırım yapma keyfiyeti
önlenmelidir.

Z ) Ülkemizde gerçekleştirilecek yeni turistik tesisler 5 ya da 4 yıdızlı olarak inşa
edilmeleri yerine, uluslararası kitle turizminin ihtiyaçlarına cevap veren 2 veya 3 yıldızlı
tesisler şeklinde gerçekleştirilmesidir. Esasen dünyadaki konaklama sektörünün genel
eğilimi de, orta büyüklükteki tesislere öncelik vermek şeklindedir.

3 ) Özel|ikle Çanakkale' den Alanya' ya kadar olan kıyı şeridinde inşaat izni
verilirken; bir yandan doğal ve fiziksel çevre ile bütünleşme, diğer yandan kültürel
varlık|arın ve yerleşim alan|arının otantik özelliklerini korumaveAkdeniz mimarisine uygun
olma koşulları getirilmeli, böylece doğal ve fiziksel çevre ile uyum sağlanmalıdır.

4 ) Türkiye'ye yönelik ve ekolojik dengeyi koruma, fizikselçevreyi temiz ve sağlıklı
tutma ve de güzelleştirme ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmelidir. Bunun için önerimiz;
toplam 53 milyon yabancı kabul eden ve22,2 milyar dolarturizm gelirisağlayan İtalya'nın
uyguladığı gibi,Türkiye' nin de doğal güze|likleri, tarihi ve kültürel mirası korumak ve
gelecek nesillere miras bırakabilmek için turizmde " KALİTE ÜLKE " olma ilkesini
benimsemesi gerekli görülmektedir.

5 ) Bugünün olduğu gibi geleceğin turizmi de; ' ECO-TU R İZM " adı verllen, doğanın
ve fiziksel çevrenin özelliğini yitirmediği yörelere yapılan turlarla yoğun|uk kazanacaktır.
Böylece; çevre bilinci oluşmuş, doğadan bilinçli bir şekilde yararlanan, onu sürekli
koruyan ve geliştiren bir toplum yapısına sahip olan yöre ve ülkeler, uluslararası turizmden
almış oldukları gelir paylarını arttırabileceklerdir.

Türk turizminin de bu düşünce ve anlayışla geliştirilmesinidiler, hepinize saygılarımı
sunarlm.
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Tu RisriK FAAı_iyETLERirı runizu ALANıNDAKi exoı-o.ıİK YAPıYA
Erriı-eni

Arş. Gör. Faik KUÇUKTOPUZLU
Dokuz Eylül Ü niversitesi
ıktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aydın Truzim İş|etmeceliği ve
otelcilik yüksek okulu

Turistik faaliyetlerin gerçekIeşmesi büyük ölçüde turistik arz unsarlarının dÜzenlen-

mesine bağlıdır. Gerek az unsurlarının düzenlenmesi esnasında gerekse turistik faaliYetlerin

gerçekleşmesi esnasında söz konusu alanlardaki ekolojik dengelerde bazı değiŞimler

olmaktadır.
Bu bildiride tartışılmak istenen ana konu, turistik faaliyetlerin alanlar üzerinde hangi

olumsuz ekolojik etkilere yol açtğlve buna karşllık ülkemizde hangi yasal düzenlemelerin

bulunduğudur.

ru n isri x AIAN ı_ARı N nş ı nı c eı-işııırsi oıc u su
Turistik alanlarda mevcut olan doğal çekiciliklere ilave olarak yapdan düzenleme-

ler sonucu, bazıalanlarda belirli zamandilimlerinde beklenmeyen veyatahmin edilmeyen

bir yoğunluğun yaşandığıgözlemlenmektedir. İspanya, İtalya ve Yugoslavya sahillerinde

sıı<ca gorüıen bu oluşumlJr ve bunlara karşı beliren tepkilerin artık ülkemizde önemli rol

oyn"yİn turizmin kontrolsüzgelişmesive bununyolaçabileceği sorunlar, literatürümüzde
,, ç"rr" sorumluluğu ", " ekolojik bozulma " gibi kavramlar altında tartıŞılmaktadır,

Bilindiği gioi birçoı< turistik alan sınırlı sayıda ziyaretcinin konaklaması için

hazırlanmaktadır, zaman içerisinde alana gelen ziyaretci saylslnln artmasıve buna ilişkin

düzenlemelerin aşırılaşması sonucunda;

-Turistlerin tatmin seviyesinde azalma,

- Alandaki olanakların olumsuz kullanımı,

-Alanın doğal kaynak kapasitesinin tükenmesi,

... gibi durumlar belirmektedir. ( 1 )
Turistik alanlarda aşırı gelişme olarak tanımladğımız bu olgu karŞısında ilk akla

gelen tedbir ,,yöreye yoneıİx turistik önlemlerin aIınması " olmaktadır. Turistik geliŞmenin

İınırlandırılması, kaynakların korunması ya da yerel halk ile turistlerin daha uyumlu

yaşamasında önemli bir tedbir olabilir. Ancak, Türkiye gibi bir çok ülkede turizm sağladığı

ekonomikfaydalardan dolayıteşvik edilmekteveözellikle bu teşvikleryeşilalan kullanımını

kapsadığında çevreci gruplarta yatırımcıve devleti karşı karşıya getirmektedir,

Turistik gelişmenin sınır|andırılmasıne zamanbaşlayacakdır? Ekosistem ne zaman

zararlıolarak etkilenecektir? Bu sınırlama kararı nasılve hangiölçütlere göre alınmalıdır?

İşte bu soruların yanıtlarını bulabilmek için önce turistik faaliyetlerin turizm alanıdaki
ekolojik etkileri hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. Daha sonra bu bilgiler ışğında
yapılacak fiziksel planlamalarla alanların ekolojik taşıma kapasiteleri saptanacak ve
kapasite aşımının yolaçabi|eceğitahribat izlenerek çözüm yollarıaranacakdır.

Tu RizM i N Tu RisTi K Aı_AN ı_AR DAxi exoı-oıi x ETKLERl
Genel anlamda çevre denildiğinde tabiat ile insan arasındaki ilişkiler anlaşılırken,

baş|angıçta hayvan ve bitkiler ekonomisianlam ınagelen ekoloji, günümüze kadar geçirdiği

evrim sonucu iklim, toprak, sufaktörlerinin karşılıklıetkilerinivecan|ılarlaçevresiarasındaki
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ı ilişkilerin tümünü içeren bir anlam kazanmşdır. ( 2 )
Ekolojistler, tabiatın bir kesiminde yaşayan toplumla fiziksel çevreyi bir arada

belirtmek için " ekosistem " terimini kullanmaktadırlar. Ekosistem canlılar, cansızlar ve
Çevre arasındaki dengeyi ifade ederken üç prensibe göre temellenir. Bu prensipler :( 3 )

1- Dayanışma : Tüm ekolojik veriler birbiriyle ilişkilidir. ( Birbirinden yararlanacak
biçimde )

2- Denge : Canlı-cansız hiçbir varlık sonsuz gelişemez-büyüyemez. Çünkü
ekosistemin üretebileceği oksijen miktarı ve kapsadığı alan sınırlıdır.

3- Bağımlılık : Ekolojik verilerin herbirinin varlığı diğerinin varlığı ile bağlıdır.
Dizgeden kopmalar yeni sorunlar doğurur.

Bilindiği gibi artan endüstrileşme çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bacasız
endüstri olmasına rağmen turizmde çevreyi olumsuz etki|emekte, nehirler, göller ve
Özellikle kıyılar üzerinde ekolojik bakımdan önemli zararlar vermekte, kıyı alanlarının
ekolojik, tarihi ve estetik değerlerini kaybetmesine yol açmaktadır. ( 4 )

Böylesine yıkıcı sonuçların tek sorumlusu turizmin kendisi değil de turizmin aşırı
ticaretleŞmeye doğru yönelmesidir. Turizmin sağlıyacağı uzun dönemliyaralar göz ardı
edilerek kısa dönemli kazançların peşine düşülmesisonucu doğalkaynakların kullanımı
YozlaŞacak ve bozulacaktır. ( 5 ) Gerçektende iyi yönetilmeyen turizm hareketleri
sonucunda ;

-Doğal çevrenin tahribi,
- Manzaranın bayağılaşması.
-Hava, su, toprak kirlenmesi
-Kamu sağlığının bozulması

... gibi olumsuz etkiler görülmektedir. ( 6 ) Aslında turizm ve çevre arasında ortak bir ilişki
vardır. Çevre bir turizm kaynağıdır, insanların turizm amaçlı davranmasını sağlamaktadır.
Ancak turizmin yine en _önemli etkisi çevreye olmaktadır. Bu durum ortak bir yaşamsal
(symbiotic ) ilişkidir.(7 ) Üstelik turizm, çevreye biraz dokundunuz mu intikam alan belkide
tek sektördür. ( 8 ) Birçok turizmci, " turizm çevre bilime dayalıbir toplum endüstrisidir ,,

diYerek, toPlum kaynaklarının kullanımı ile topluma geri verilenlerin tartışılmasını ve
turizmin toPlum kaynaklarını istismar etmesinirr önlenmesi gerekliliğini savunmaktadır. ( 9)

Turizmin Çevresel etkilerini ince|eyen pratik ça|ışmaların temel özellikleri şunlardır:(10)
1- Turizm etkileri araştırmaları her geçen gün alanını değiştirmekte ve özellikle su

ve hava kirlenmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.
2- BirÇok turizm etkileriaraştırması, çevreselbirleşim üzerinde durmaktadır. çokaz saYıda ÇalŞma turizm ve çevreyi bir bütün olarak ele alıp, karşılıklı etkilerini incele-

mektedir.
3- AraŞtırmalar belirli bölgelerde yoğunlaştırı|mıştır. İngiltere veya Kuzey Ameri-

ka'dan yönetilen araştlrmalar, ya Afrika' nın doğal hayatını veya Akdeniz, in su kalitesini
incelemektedir. Çalışmalar yeni yeni şehirleri, dağlarıve adaları ele alarak özel ekosis-
temlerine yönelmektedir.

4- Çalışmaların çoğu, etki sonrası durumun saptanması ile sınırlıdır.
Ayrıca yapılan bu araştırmalar bazı metodolojik problemlerle karşılaşmaktadlr. Bu

problemlerin en belirginleri :

a ) ÇevreYe olan etkilerin ne kadarının turizmden, ne kadarının diğer faaliyetlerden
kaynaklandığın ın ayrıştırılması,

b ) Çevrenin turizm yoğunlaşması öncesi durumuna ilişkin sağlıklı veri bulun-
mamasl,

-
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c ) Benzer çevrelerdeki flora ve fauna yapısında etkilenmenin hangi sayıda ve ne

tipte kullanımla başlandığına ilişkin limitlerin ( ekolojik kapasitesi standart değerleri )

bulunmaması,
d ) Araştırıcıların tüm çabalarını plajlar gibi birinci dereceden kaynaklar üzerinde

yoğunlaştırmaları,
... şek|inde görülmektedir,

Turizmin turistik atanlardaki ekolojik çevreye etkilerini bu çevrede yer alan oluşumlarla

olan ilişkileri bakımından aşağıdaki gibi ortaya koyabiliriz :

A- Turistik Gelişme ve BitkiÖrtıistl
Bitki örtü|eri birçok turistik yerleşim alanlarının temel çekiciliklerinden biridir. Cali-

fornia, nın kızıl ağaçları, Yeni Zelanda'nın kuzey ormanları, Güney Dakota' nın kara

tepelerdeki ladin ağaçları, Okyanus adalarınıtropik ağaçları ve bitkileritüm turistler iÇin ili
bir çekiciliği teşkil etmektedir. ( 11 )

Birçok turistik davranışın bitki örtüsü üzerinde çeşitli etkileri vardır. Bu faaliyetler ve etkiler

aşağıdaki şekildedir.
1-Çiçek, mantar ve fide kolleksiyoncuları ve olumsuz etkileri.

2- Californiya, Avusturalya, Yugoslavya ve Türkiye' de görülen ateş kullanımı

dikkatsizliğive bunun yolaçtığıorman yangınları. (12 )

3- Yapılaşma için kastiağaç kesimi, özellikle genç ağaçların kesimi,
4- Çöp dökme ve bırakma yoluyla doğal bitki örtüsünün kirlenmesi,

5- Yoğun araç trafiğinin bitki örtülerine olumsuz etkileri.
6- Kamp alanlarında bitki örtülerinin çiğnenmesi, rekreasyonel amaçlı yürüyüşlerin

doğal alandaki bitkiörtüsü ve yaşamı üzerindekiolumsuz etkileri. ( 13 )

7- Rekreasyonel ve turistik faaliyetler sonucu toprağın giderek sıkışması ve

erozyona neden olması, bitki örtüsünün değişime uğramasıve bitkitürlerinde farklılıŞmaYa

yol açması. ( 14 )

B - Turistik Ge|işme ve Su Kalitesi
Akdeniz suları, İtalya, Yunanistan, Yugoslavya,İspanya, Tunus, Fransa ve TürkiYe

turizm endüstrisi için bir servettir, Ancak bu deniz endüstriyelve kentselartıkların yanıslra,

tankerlerin bırakıtlarıve nehirlerin taşıdığı alüvyonlarla sürekli kirlenmektedir. Bir litre Yağ

veya petrolün 30,0O0-40.000 litre deniz suyunu kirleterek içlerindeki serbest oksijeniYok

etmesiyeterince çarpıcı bir oluşumdur. ( 15 ) Yapılan bir araştırmada; ko|era, dizanterive
karaciğer bozuklukları gibi hastalıkların deniz ürünlerinin yenmesinden dolayı insanlara

geçtiği belirlenmişdir. (16 )

Konuya verilen önem, daha fazla araştırıcının turistik faaliyetler ve su kalitesi

arasındaki ilişkilerin araştırılmasınayönelmesini sağlamıştır, Bu araŞtırmaların bulgularına

göre; ( 17 )

1- Özellikle alt yapısı bulunmayan turistik kıyılarda kanalizasyon sularının Plajlara,
göl|ere ve nehirlere akıtılması rastlanan en önemli su kirliliği sorunudur.

2- Sulardaki canlıların avlanma sürecinin hızlanması, besin kaynağının kurumasına

ve besin unsurlarının yok olmasına suların kirlenmesine yol açmaktadır.

3- Özellik|e gezi amaçlı deniz araçları ve gemilerden boşalan yağların deniz

suyundaki oksijen miktarının azalmasına ve suların kirlenmesine neden olmaktadır.

( 6enetim yetersizlikleri nedeniyle gemilerin sintine sularının uygun olmayan yerlere

boşaltılmasıve bu akıtların akıntılarla kıyılara ulaşması en çok görülen kirlenme Yoludur.

(18)
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4- Şişe ve kutu artıklarından süzü|en çeşitli maddeler, özellikle suda zor çözülen
deterjanların kullanımının yoğunlaşması, kimyasal ürün üreten fabrikaların arıtma tesisleri
olmaksızın atıklarını sulara karıştırması en önemli kirlenme nedenlerindendir.

C- Turistik Gelişme ve Hava Kalitesi
Genelde turizmin, özelde de rekreasyonel kullanımın hava kalitelerine olası etki-

lerine ilişkin ölçümler yapılmamştır. Ancak turizm faaliyeti bir seyahati de kapsadığına ve
bu seyahat motorlu araçlar, gemi, tren, otobüs veya uçak i|e gerçekleştirildiğine göre hava
kirliliği-turizm ilişkisini bu noktada araştırmak gereklidir.

Turistik alanlarda normal trafiğe ilaveten rekreasyonel araç kullanım ı, tur otobüsleri
ve turistlerin araçları nedeniyle motorlu araç kullanımı artabilmektedir. Bu artış sonucu
egzoslardan çıkan gazlar ve dumanlar havayı kirletebilmektedir. Egsozlardan; hidro-
jenklorid, karbonmonoksit, sülfiroksit, nitrojinoksit ve asbest yayılması sonucu hava
kirlenmektedir. (19 )

Ancak bu durumu alan|ara girecek araç sayısını kısıtlayarak çözmek yerine hangi
araçların,.havayı kirletmede ne kadar etki|i olduğunun araştırılması ile çözümlemek daha
akılcıdır. Ustelik alanlardaki bitki örtüsü havayı temizlemede oldukça etkilidir, turizmin
bacasız endüstri olduğu görüşü genelde hava kirliliğine çok az yol açtığından kabu|
görmektedir.

Son yı|larda hava kirlenmesinin artması ile ozon tabakasının incelmesi ve global
hava sıcaklığının arttığı, atmosferdeki karbondioksit oranının fazlalaştığı kabu| edilmekle
beraber ( 20 ) bunun turizmle herhangi bir ilişkisi yoktur.

D- Turistik Gelişme ve DoğalYaşam
Vahşi hayvan avları ve son günlerde teknoloji ile gelişen doğal yaşam fotoğraf ve

filmciliği önemli turistik çekiciliklerdendir. Hızlı gelişen safari parkları, Güney ve Kuzey
Amerika ve Avustralya' da yaygınlaşırken, doğalyaşamı sergileyen doğal parklar ve doğal
biçimli hayvanat bahçeleri Avrupa' da yer almaktadır.

Büyük kalibreli silahlarla avlanmayı yasaklayan ve avlanmaları belirli kurallara
bağlayan yerel yönetimler, doğalyaşamı korumaya çalışırken, kaçak faaliyetler deniz ve
ormanlarda avcılık ve hediye|ik eşya elde etmek için yapılırken, doğalyaşamı zorlamaktadır.

Turizm amaçlıyapılanma, özellikle " caretta caretta " cinsi deniz kaplumbağlarında
olduğu gibi, nesil tükenmesine veya doğal canlıların türlerini değiştirmeye, yeni koşullara
uyum sağlamayayada göç etmelerine neden olmaktadır.

E- Turistik Gelişme ve ÖzelÇevre Sistemleri
Turizmin çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesinde diğer bir yöntem de, öze|

Çevre sistemlerine olan etkilerini incelemektir. Bu yaklaşım rekreasyon ve turizm-çevre
etkileri araŞtırmalarında kullanılmıştır. Genelde ele alınan özel çevre sistemleri kıyılar,
dağlar ve adalar olmaktadır, Ülkemizde kıyı turizm alanlarının fazla olmasına rağmen,
kıyıları özel bir çevre sistemi altında inceleyen araştırmalar yapılmamıştır,

BirÇok batı ü|kesinde kıyılar, liman, rafineri gibifaaliyetlerin yanısıra rekreasyonelve
turistik kullanımdan dolayı baskı altındadır. Turizmin kıyılara olan ekolojik etkisi, oldukça
karmaŞık bir problemdir ve yeterli planlama yapılmaması nedeniyle genellikie olumsuzdur.
Kıyılardaki deniz hayvanlarının, yaşam|n ve su kalitesinin azalması, jeolojik özelliğin
kazılarla yok olması ve genel görünüm estetiğinin bozulması gibi belirleyici etkiler bu
kaPsamdadır, Özellikle birinci derece korunmaya muhtaç olan denizlerin kirlenmesi ile
İtalya, Yunanistan, Türkiye ve İsrail'in birçok sahilindekiyüzme suyunda litrede 50.ooo ile
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,t 5o.o0o ünite koli basili bu|unmaktadır. Oysa Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) güvenilir bir

deniz banyosu için bu miktarın litrede 5,000'i geçmemesini istemektedir. (21 )

Kıyı a|anlarında kullanılacak ekolojik yönetim teknikleri ile bu olumsuz etkilerin
giderilebileceği kabul edilmekle birlikte Akdeniz bölgesinde yer alan kıyı turizm alanları,

hızlı gelişme sonucunda bu tahribattan en önemli payı alan yerleşimler olmuştur. (22\ Bıı
yanda İspanya' nın Akdeniz kıyıları plansız turizm gelişme|eri karşısında tahrip o|urken,

önlem alınmaksızın yapılan büyük turizm yatırımlarıAkdenizin bu kıyılarını bir gün ölü bir

denize çevirecek hale gelmişdir, ( 23 ) Fransa' da Cote d' Azur' da denize girmek

kısıtlanmış, Yugoslavya'nın Adriyatik sahillerinde hız|ı büyülen turizm hareketi bu sahilleri
kul|anılamaz bir ha|e getirmiştir. ( 24 ) Üstelik bu bilgilerin literatüre geçmesi için en az7-
8 yılgeçtiğigöz önünde alınırsa, Akdeniz kıyılarının günümüzdeki hali daha iyi betimlene-
cektir.

ÇEVRE KORUMAYA YÖNeİ-iX YASAL DÜZENLEMELER
Turizmin geliştiği alanlardaki ekolojik çevreye olan bu olumsuz baskı|arısonucunda

OECD 1977 ve 1978' de bir anlaşma programı geliştirmiş ve bu programa göre bazı ön

çalışmalar yapmıştır. OECD' nin bu çalışmaları " çevreyi kirletenin ödemesi gerektiği "

ilkesini gündeme getirirken başlıca geri ödeme araçları olarak, doğrudan çevre fonu

kesintilerini, vergileri, harçlan ve çevre koruma primlerini göstermektedir. ( 25 ) Günümüzde
tüm endüstrilerde kabuledilmesiistenen bu görüşe göre, çevre ile ilgili kontrolmaliyetleri,
üretim maliyetleri içerisinde yer almaktadır. ( 26 ) Londra'da 1979 yılında yayımlanan
rekreasyon stratejileri raporunda ;

-Çevrenin farkına varılmasının arttığı,

- Var olan kaynakların en iyi şekilde kullanılması gerektiği,

- Toplum kaynaklarının korunması ve arttırılması gerekliliği,

... özellikle vurgulanmışlır. {27 |

DünyaTurizm Örgütü (WTO ) Maniladeklerasyonu ile; "turistik alanlardakikültürel
ve doğal kaynakların korunması gerektiğini " kabul etmiş ve Birleşmiş Milletler Çevre
Programı ( UNEP ) ile ortak araştırmalar başlamışdır. (28 )

Avrupa Ekonomik Topluluğu ( EC ) ise, ,1989-1998 yıllarınıkapsayan ve iki 5 yıllık

döneme ayrılan, Akdeniz için özel bir çevre eylem programı (MEDSPA ) geliştirmiş ve
Akdeniz' de yer alan tüm üye ve üçüncü ülkelerin karşılıklı bağımlılığını belirtmiştir. ( 29 )

Üıkemizde çevre sorunu son yıllarda ele alınmaktadır, Turizm-çevre ilişkisinel
ilişkin yasa ve düzen|emeler ile turizme açılan alanlarda, turizmin çevresel etkileri

önlenmeye çalışılmış ve konuya ilişkin yasaltemel hazırlanmak istenmişdir. Turizm-çevre
ilişkisine yönelik yasal düzenlemeler şu şekildedir: ( 30 )

- 2634 Sayılı 12.03.1982 tarihli " Turizm Teşvik Kanunu'nun 6. maddesi

-2683 Sayılı 21.o7.1983 tarihli " Kültür ve Tabiat Varliklarını Koruma Kanunu "

-2872 Sayılı 09.08.,t983 tarihli " Çevre Kanunu "

- 2873 Sayılı09.08.,l983 tarihli " Mi|li Parklar Kanunu "

_25.08.1983 Tarihinde kabul edilen Akdeniz'de kıyısıolan ülkelerin deniz kirlen-
mesini önlemek amaçlı " Aiina Anlaşması ll ,

-05.07.198s Tarihli Bakanlar Kurulu Kararında 2872 sayılı" Çevre Koruma Kanunu
" 9. maddesine göre ilan edilen belirli kıyı bölgelerinin " özelçevre köruma bölgesi " olarak
saptanması (31 )

Çevre konusuna yönelik devlet örgütlenmesi ise 1980'li yıllarda hız kazanmıŞtır.

çevreden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Çevre Müsteşarlığı, Özel Çevre Korufia Kurumu

Başkanlığıve Çevre Koruma Vakıfları birbiri ardına kurulmuştur. ( 32 )
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DEMoKRAsiunoe çARE rÜ xeN ıı,ıEz
Çevre sorunlarının en çok turizm yatırlmı yapanları ilgilendirdiği bir gerçektir.

Çevrenin bozulması ile seyahat acentaları ve turistler kendilerine yeni mekanlar bulabilirler
ama alanlara altyapı yatırımıyapan devletin ve tesisler kuran özel sektörün bu yatırımlarını
taŞımasıolanaksızdır. Bu nedenle çevre koruma sorunu devlet-özelsektör işbirliği altında,
geliştirme ve düzenleme amaçlı bölgesel planlama ile mümkün olabilecektir.

Ancak ülkemizdeki fiziksel planlama çalışmalarının turizme yönelik kaynakları
Yeterince koruyamadığını ve turistik alandaki zararlı kullanımları önliyemediğini açıkca
belirtmeliyiz. Özellikle 03.05,'l985 tarihlive 3194 sayılı İmar Kanunu ile turizm alanlarındaki
fizikse| planların hazırlanmasıve onaylanması İmar ve İskan Bakanlığından alınarak yerel
YÖnetimlere verilmişdi, Bu durum demokratik bir uygulama gibigözüksede, ülke genelinde
doğal ve kültürel değerlerin koruma ve kullanma kararlarını belediye yöneticilerine bıraktığı
iÇin haklıolarak eleştirilmekteydi, üstelik bu kararın alınmasından sonra merkeziyönetimin,
Yerel yönetimlerde etkinliğini kaybetmesiile belediye sınırları içerisindeki" turizm yatırım
alanlarına " iliŞkin yapılaşma kararları, bir başka kararname ile çevre korumadan sorumlu
bakanlığa ve turizm bakanlığına devredilmekdeydi, görüldüğü gibi demokrasilerde çare
tükenmiyordu.

AYıca 1991 yılında uygulanmak üzere hazırlanan ve 2634 sayılı Turizm Teşvik
Kanunu' nda değişiklik yapılmasını öngören bir taslak meclisin ilgili komisyanlarında
beklemektedir. Bu tasarı ile :

1- Turizm Bakanlığı istediği yeri, tarihi veya doğal sit alanı olup olmadığına
bakmadan turizm noktası ilan edebilecek ve Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın yatırıma
açabilecektir.

2- Bu noktalar yatırımcılara satılabilecek ve milli parklar, tarihi sit alanları ve sahil
şerit|erinde yapılaşmalar olacakdır.

3- Yerelyönetimlerin planlama yetkileriyok edilerek, kendi bölgelerini ilgilendiren
yapılaşmalarla ilgili hakları engellenecektir.

4- Çevre ile ilgilidevlet örgütlerinin yaptırım güçleriortadan kaldırılacakdır.

ÇevreYe verilmesi gereken önem ortadadır. Körfez krizi gibiadı üstünde oluşumlar
geliP geÇicidir ve turizmimizi bir iki sezon sarsabilir, Yok edilen bir çevre ile İurizmi
YaŞatmak arzusu uzun dönemde bizi acı gerçeklerle karşı karşıya getirebilir. Birgün
gazetelerde bu güzeltesislerin devre mülk olarak satış ilanlarını9örürsek hiç şaş,rmayalımve bilelimki Çevre konusunda önemli hatalar yapan turizm ülkeleri gözümüzün önünde
iken aYnı hatalara düşen bir ülke yaşıyoruz, o günlerin hiç gelmemeJi oiıegıyıe sözlerimi
sona erdiriyorum.

i
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2684 SAYıLıTuRizMiTEşVİK KANuNu VE çEVRE KoRuMA

Doç. Dr. Sümer GÜLEz
karadeniz Teknik Ü niversitesi
orman Fakültesi
P eyzai Mimarlığı Bölüm ü

Ülkemizdekiturizm yatırımIarının çoğunluklakırsalkesimdeve yeşildoku iÇerisinde
yoğunluk kazandığıgözlenmektedir .Ziralurizm için kum, güneş ve uygun yatak kapasite-
linİn artıı< yeterli olmadığı bilinmektedir. Özellikle " yeşil turizm " ya da " doğa turizmi "

olarak adlandırılan kırsal turizmin gelişmesinin, doğa koruma alanlarını doğrudan veYa

dolaylıolarak etkilemekte olduğu açıktır. Bununla birlikte, turistlerin gittikleri ülkelerin doğa

koruma ve çevre sorunlarına gittikçe daha duyarlı oldukları da gözlenmektedir. Özellikle

tatil yörelerinde bu duyarlılık, doğa ve çevre ile yakın temasta olma|arı nedeniyle daha da

artmaktadır.
Nitekim, BatıAlmanya'da yapılan araştırmada (2 ) ; 1985 yılında turizm amaÇlıYurt

dışına çıkanların yalnızca o/o 30'u gittikleri ülkelerin çevre sorunlarına duyarlı iken, 1988

yılında bu miktar % 58'le nerdeyse ikiye katlanmıştır. Tatil için gittik|eri ülkelerde bozulmuŞ

ve yozıaşmış doğa, betonlaşmış kıyılar, kişiliğiniyitirmiş kentler, kirlenmiŞ kumsallar vb,

durumlarla karşılaşmak istemeyen turistler, bu durumları haklı olarak önceden bilmek

isteyeceklerdir. Bu ise turizm endüstrisi için ciddi bir uyarı olmaktadır.

Bu bildirimizde turizmin çevre boyutuyla bir|ikte ele alındığı " yumuŞak turizm "

olgusuna değinilmekte, bununla ilintili olarak 2634 sayılıTurizmiTeşvik Kanunu' nun 8. ve

15, maddeleri çevre ve doğa koruma açısından ele alınıp eleştirileri yapılmakta ve bu

maddelerin değiştirilmesiyle ilgili bazı önerilerde bulunulmaktadır.

Yumuşak Turizm Kavramı
Doğasİ bozulmuş ve çevresi kirlenmiş yörelerde turistik çekiciliğin azalacağı

düşünülürİe, turizmde çevre boyutunun gözönünde tutulması gereken çok önemli bir

etken olduğu hemen ortaya çıkmaktadır. Bu durum, turizmin çevreye duyarlı bilinÇli bir

şekilde olması gerektiği, diğer bir deyişle " Yumuşak Turizm " ( soft tourism ) kavramını

ğrno"r" getir;iştir, ieni bir kavram olan " yumuşak turizm " ya da " bilinçli turizm "

üzerine ilk çalışmalar oldukça yenidir. Almanya,da bu konuda oluşturulan bir araştırma

grubu, ilk kez 1987 yılında Berlin'de yapılan Uluslararası Turizm Fuarı' nda ortaya ÇıkmıŞ

ve konuyla ilgili uzmanlara turizmin neden olduğu ekonomik, sosyalve ekolojik sorunlara

dikkati çekmiştir. 1988 yılında ise, aynı araştırma grubu konuyla ilgili bazı i|ke ve öneriler

belirlemiştir ( C ). Genelde yumuşak turizmin özü; ekonomik yönden verimli, sosyal yönden

sorumlu olan ve çevresel yönden sorunları olmayan bir turizmdir, Diğer bir deyişle,

yumuşak turizmde bir taraftan yerel örf ve adetlere saygı gösterilmeli, diğer taraftan ise

yöre ha|kı önem vermese de çevre ve doğa korumaya özen gösterilmelidir,

çevre ve doğa korumaya özen gösterme,,örneğin şu ilkelerin benimsenmesiYle

olabilir (2 ) :

_ Her turizm yatırımında çevresel etki değerlendirmesi yapılması,

- Kirleten öder ilkesinin uygulanması,

- Turizmin geliştirilmesinde ortak kavramlar oluşturulması,

-Teknik olmayan rekreasyonel alt yapının çoğaltılması,
- Güneş, su ve rüzgar enerjisinin tercih edilmesi,

- Çevre bilincinin uyarılması,

- Onarma yerine korumanın tercih edilmesi,

^lÇ
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Sosyalyönden sorumlu olma ise, örneğin ;

- Önceliklerin yerel halka verilmesi,
- Alınacak tüm ilgili kararlara yerel halkın katılımının sağlanması,
-Sosyal ve kültürel kimliklerin korunması ve geliştirilmesi,

- Kültürel hayatın geliştirilmesi ve kültürel varlıkların korunması
şekillerinde olabilir.

Yumuşak turizm, genelde kitlesel karakterde olan günümüzdeki klasik turizm
anlayışına alternatif bir turizm şeklidir. Örnek olarak, Danimarka' da çiftlik evlerinde
pansiyonerlik veya Avusturya'da kırsal kesimlerinde küçük otel ve pansiyonlarda ka|ma
ya da Polonya ve Yugoslavya'daki balıkçı köylerinde geleneksel oda kiralama şekillerinde
( 4 ) görülen ve genelde küçük ölçekte turizm şekilleri gösterilebilir.

Son zamanlarda ülkemizde " yayla turizmi " olarak çok sözü edilen turizm şekli de
bu kategoriye girmektedir. Fakat burada bir noktayı vurgulamaktayarar vardır. Yumuşak
turizm i|keleriyalnızca doğal alanlarda ve kırsal kesimde oluşan turizmle sınırlı olmayıp
kentsel ve kırsal her yerdeki turizm için geçerlidir. Bizim burada üzerinde durmak
istediğimiz asıl konu, daha çok ormanlık alanların turizme açılmasıve bu gibiyerlerdeki
turizm etkinlikleriyle ilgili olanıdır.

Yumuşak turizmin kırsal kesimde ve ormanlık alanlarda oluşan şekli gene| olarak
" yeşilturizm " olarak adlandırılır. Yumuşakturizmin karşıtı, doğal olarak " sertturizm " (hard
tourism ) dir ve gene|de " kitle turizm" ( mass tourism ) şeklinde yapılmaktadır.Sert turizm
doğal çevreye en çok zararlıolabilen ve ne yazık ki günümüzde ekonomik ve rahat olduğu
için tercih edilen bir turizm şeklidir. Sert ve yumuşak lurizmin konu ile ilgili bazı özellikleri
karşılaştırmalı olarak çizelge 1 ' de verilmiştir( 1 ).Aslında Ç izelge 1' deki gibi karşılaştırma
yapmanın, genel bir fikir vermenin yanında, uygun olduğunu söylemek oldukçİ zordur,
Zira kitle turizmi her zaman için kontrolsüz, plansız, kısa süreli ve istikrarsız olmadığıgibi;
yeşil turizm de her zaman için çevreye saygılı, kontrollü, planlı ve yerel kontrol altında
değildir. Fakat bizim asıl vurgulamak istediğimiz konu; ülkemizdeki turizm etkinliklerini
dört mevsime yaymak ve bu arada turizmin doğal, kültüre| ve sosya| çevre üzerinde olan
olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla Çizelge 1' in ideal bir senaryo şeklinde ele
alınması ve turizm planlama stratejilerinin buna göre geliştirilmesinin doğru olacağı
şeklindedir.
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Çizelge 1. " Sert " ve " Yumuşak " Turizmin Bazı Özellikleri Açısından Karşılaştırılması.

Özellikler Kitle Turizmi ( Sert Turizm ) Yeşil Turizm ( Yumuşak Turizm )

Genel

H ızlı gelişir
Maksimize eder

Çevreye saygısız, saldırgan
kontrolsüz
Plansız
öıçüsüz
kısa dönem
Özel çıkarlar
uzaktan kontrol
ıstikrarsız
Fiat biIinci
N icelik

Yavaş gelişir
Optimize eder

Çevreye saygılı, ihtiyatlı
kontrollü
Planlı
Olçülü
uzun dönem
Tüm çıkar|ar
yerel kontrol
ıstikrarlı
Değer bilinci
N itelik

Turizm
Aç ısından

Geniş gruplar
Az zaman
H ızlı U laşım
Sabit program
Turist yönlendirilir
İtnal yaşam biçimi
Anlarna
Rahat ve pasif
Üstünlük duygusu
Hatıra eşyalar
Gürültü

Bireyler, ai!e!er, arkadaşlar
Çok zaman
Uygun ( ve de yavaş ) ulaşım
Anında değişen kararlar
Turist karar verir
Yerel yaşam biçimi
Deneyim
Talep edici ve aktif
Aktif fikir!i yaklaşım
Anılar, yeni bilgiler
Sakin

Plansız gelişme
Sadece yerel düzeyde
p!an!ama
Üstün peyzaj değeri olan
yerlerde yoğun gelişme
Yeni yapılaşma ve yeni
yatak kapasitesi
G irişimciler d ışarıdan
Başlıca işlendirme yerli
olmayan kişilere

Ç iftçilik azalır, işgücü
turizme kayar
otomobil öncelikli
trafik planlaması
Yoğun tu rizm sezonuna
göre kapasite
Doğal ve tarihsel engeller
uzaklaştırılır
Yüksek teknoloji ve mekanize
turizm tesisleri
kentsel mimari

Once plan, sonra gelişme
Yerel planların bö|gesel
koordinasyonu
Üstün peyzaj değeri olan
yerler korunur
Mevcut yapıların yeniden
kullanım ı

Sadece yerli girişimciler
Yerel potansiyele göre
işlendirme
Ç iftçilik ekonomisi korunur
ve geliştirilir
Toplu taşıma öncelikli
trafik planlması
Ortalama talebe göre
kapasite
Doğal ve tarihsel engeller
korunur
Düşük teknoloji ve selektif
mekanize gelişme
yerel mimari

Ç

Turizm
Gelişme
Stratejisi
Açısından

_

I<AYNAK : Butler 1990' dan özetlenerek derlenmiştir.
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2634 Sayılı TurizmiTeşvik Kanunu Ve Çevre Koruma

Turizmin hızlı bir şeklide geliştiği ülkemizde, çevre sorunlarına duyarlı sözkonusu
yumu şak turizmin yerleşik hale gelmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle yetkili
kuruluşların ve özellikle yasa koyucu|arın bu konuda çok daha fazla duyarlı olması doğal
karşılanmalıdır. Diğer bir deyişle, turizmin gelişmesi için getirilen ve getirilmek istenen
çeşit|i düzeydeki önlemler doğa koruma aleyhinde olmamalıdır. Fakat ülkemizdeki uygu-
lamalarda böyle bir titizliğin gösterildiğini söylemek çok zordur. Kaldı ki, 1982 yılında
çıkarılan 2634 sayılı " TurizmiTeşvik Kanunu " bile çevre ve doğa koruma aleyhinde yasa
hükümleri içermektedir. Sözkonusu yasa özellikle 8. maddesiyle doğa aleyhine turizmin
gelişmesine öncelik veren ve dolayısıyla uzun vadede onarılması çok güç ve hatta
olanaksız birçok sorunu da birlikte getirmektedir. Bu yasanın taşınmaz malların turizm
amaçlı kullanılmasryla ilgili 8. maddesinin bazı hükümlerine göre özetle:

- Turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde, imar planları yapılmiş ve turizme
ayrılmış yerlerdeki taşınmaz mallardan hazineye ait olanlarla ormanlar, ilgili kuruluşlarca
Turizm Bakanlığı' nın talebi üzerine Turizm Bakanlığı' na tahsis edilir.

- Ormanların turizme ayrılması ve amenajman planlarının tadili işlemleri talep
tarihinden başlayarak yapılır ve en geç 1 ay içinde tamamlanır.

- UyuŞmazlıkların çözümlenmemiş olması, arazinin iurizm amaçlı kullanımına
tahsisine engel değildir.

- Turizm Bakanlığı, bu taşınmaz mallarıTürk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel
kiŞilere kiralamaya, tahsis etmeye, bu taşınmaz mallar üzerinde bağımsız ve daimi haklar
dahil irtifak hakkı tesisine yetkilidir.

Görüldüğü gibi, bu madde hükümlerine göre turizm alanı veya turizm merkezi
olarak ayrılmıŞ olan bir yöre, orman alanı olup olmadığına da bakılmazsızın, bir ay içinde
Turizm Bakanlığı' na tahsis edilebilmektedir. İşin ilginç yanı, aynıyasanın 15. maddesiyle
de bu tahsisler adeta bedava yapılmaktadır.15. madde ise aynen şöyledir:

" Madde 15. Ormanlarda yer alacak turizm yatırım belgeli tesislerin 6831 sayılı
Orman Kanunu' nı.ın ek 3 üncü maddesinin (c ) fıkrası uyarınca ödemek zorunda oldukları
bedel, tahsis tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren,beş yıl vade ve beş eşit taksit|e
alın ır. "

Üzerinde Çok yı|dızlı lurizm tesisleri yapılması amacıyla 49 yıllığına ormanlık alanlar
kiraYa da verilse, bu sürenin bitiminde bu tesislerin yıkımı pratikte sözkonusu olmayacağı
iÇin, zemin kompaktlaşması ve benzeri çevresel etkiler nedeniyle bu alanlar ve yakın
Çevresi artık tekrar ormancılık kullanımları için uygun olmayacak ve dolayısıyla Anayasa?nızın
" ormanlar daraltılamaz " ilkesine de ters düşülmüş olacaktır.

Bu güne kadarTurizmi Teşvik Kanunu'nun 8. maddesine göre Turizm Bakanlığına
tahsis edi|en ormanlık alanların miktarı, büyük çoğunluğu Ege ve Batı Akdeniz kıyı
Şeridinde olmak üzere, 20OO hektarıbulmaktadır. Halen talepte bulunulan miktar ise bunun
çok daha üstündedir.

Sonuç ve Tartışma

Turizmi TeŞvik Kanunu çıkaracak kadar turizme böylesine önem verilen bir ülkede,
turizmin Çevre boyutuyla birlikte ele alınmasıson derece önem taşımaktadır. Zira, doğal
alanların aleYhine gelişen bir turizm doğal kaynakların azalmas, sonrcun, doğuruyorİa,
özellikle doğal kaYnağa dayalıturizm kendi kaynağınıtüketiyor demektir. Bu durum ise,
kısa vadede turizmin gelişmesini yavaşlatmasa da uzun vadede değil doğa koruma
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aç§ından, turizmin gelişmesi açısından da onarılamaz yaralar açabilir. Ayrıca atalarımızdan

ntıere miras kalan doğalve kültürel değerlerimizi bir mirasyedi savurganlığı ile harcamak

değil, ancak onları bizden sonraki kuşaklara da koruyarak ve ge|iştirerek bırakma

sorumIuluğumuz olduğu unutulmamalıdır.
198-3 yılında çıkarılan 2873 sayılı" Milli Parklar Kanunu " na göre, ülkemizde doğal

alanların dört grupta ele alındğı görülmektedir. Bun|ar ; a ) Milli Park, b ) Doğa parkı, c )

Doğa anıtı, o i ooğayı koruma alanıdır. Ayrıca, orman Genel Müdürlüğünce " ormaniçi

Dinlenme yerleri " adı altında, ortalama büyüklükleri 5-20 hektar arasında değişen ve

sayıları bugün 350' ye yaklaşan ormaniçi rekreasyon alanları da oluşturulmaktadır,

Sözkonusu bu alanlardan " doğayı koruma alanları " dışındakiler iç ve dış turizme açıktır,

Özellikle Ege ve Akdeniz kryı bandında yer alan ormaniçi rekreasyon alanlarına

olan yoğun rekreasyonel ve turistik talep gözönüne alındığında, yerli ve yabancı turizme

nizmet eden nu gibi yerlerin koruma-kullanma dengesi içinde en azından belirli tıir

denetim altında o|dukları görülmektedir.
Devletin denetimindeki bu gibi alanlarda bile yoğun rekreasyoneltalep, koruma-

kullanma dengesindeki kullanma kefesini ağır bastırabilmekte, rekreasyon taŞma kaPasite-

sinin üstünde bir kullanımın sonucu olarak da bu gibi alanlardaki ekosistemde Ve Çevre
peyzajının genel görünümünde bozulmalar olabilmektedir: Devletin bizzat denetiminde ve

İ"ıaİıa 
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alanlara olan yoğun rekreasyonel ve turistik talep karŞısında doğal

alanların yeteİince korunamadığıgörülmektedir, Hal böyle iken TurizmiteŞvik Kanunu'na

konulan bir maddeyle turizm alanı veya turizm merkezi olarak belirlenen tüm doğal

alanların bir ay içinde Turizm Bakanlığına tahsisiyapılabiImektedir. Ustelik doğal alanların

bulunduğu yöreleri turizın alanı ya da turizm merkezi olarak belirlenmesini sağlaYacak

komisyonda yeterli sayıda doga çewe koruması konusunda uzman kişiler de bulunmamaktadır,

Dolayİsıyla bu alanlar, çevrJ boyutunun büyük ölçüde gözardıedildiğisaltturizm aÇısından

ele alınmaktadır.
Turizmin ekonomik, sosyal ve çevre boyutlarından oluşan üçlü bir sacayağına

oturtulmasl; bunun ise, yumuşak turizm ya da bilinçli turizim olarak adlandırılıp kamuoyuna

benimsetilmesi gerekmektedir. Konuya herşeyden önce, üzerinde değişiklikler yapılacağı

sık sık gazete sayfalarına yansıyan, Turizmi Teşvik Kanunu' nun yeniden gözeden geçirilip
,,yumıİşak Turizm " le ilgifi maddeler konulmasıyla başlanmalıdır, Fakat bu arada 8. ve 15.

maddelerin de mutlaka değiştirilmeleri gerekmektedir.

Bu değişiklik çok kıİa olarak şu şekilde de yapılabilir 2634 sayılı Turizmi TeŞvik

Kanunu'nun8.madde(A)bendi(1)deyeralan"ormanlar"sözcüğüile(1)inormanların
turizme ayrılması ile ilgili ( b ) bendi madde kapsamından çıkarılmalıdır. zira zaten 6831

sayı|ı orman Kanun,_İile 2873 sayılı Milli Parklar Kanunları ormanlık alanların hangi

şartıarda ve ne şekilde ormancı|ık amaçları dışında tahsis edilebileceklerini hükme

bağlamıştır.- 
Öherdiğimiz bu değişiklik mümkün olmayacak ise, 2634 sayılı Turizmi Teşvik

Kanunu' nun kapsam bölümünün yer aldığı 2. maddesine aşağıdaki paragraf eklenmelidir,
,,6831 sayılıorman Kanunu,nun 18/2. 23.25.maddeleri ile2873sayılıMilliParklar

Kanunu'nda belirtilen milli parklar, tabiat parklan, tabiat anıtları, ağaçlandırma ve gençleştirme

alanları, kumul tesbiti ve erozyon kontrol ça|ışmaları yapılan alanlar bu kanun kapsamının

dışındadır."
Alternatifli olarak önerdiğimiz bu değişiklikler ile yumuşak turizmin ülkemizde

yerleşik hale ge|mesinde önemlibiryasal boşluk da dolmuş olacaktır. Unutulmamalıdır ki,

blgrnrn birbirinitahamlar hale gelmeside yumuşak turizmin esasını o|uşturmaktadır,

Değindiğimiz,, Yumuşak Turizm " ilkelerinin gözönüne alınmasıyla, geliŞmekte olan

,
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ülkemizde turizm planlamalarında çevre boyutunun ağırlıklı olduğu yeni stratejilerin
geliştirilmesine temel oluşturabileceğini ümit ediyoruz.

Kaynaklar

1- Butler, R,W., 1990AlternativeTourism : Pious Hope orTrojan Horse.Journalof Travel
Research, No 3, P. 40-45
2- Hamele, H,, Zimmer, P., 1989. How Tourism and the Environment can co-exist ?
PaPer Presented in the Second lnternational Colloguy of Mediterranean Coasts and
EnvironmentalProtection, Abstracts, Councilof Europe, İzmir, 19-20 october 1989,
P. 4-8
3- Krippendorf, J., 1988. A Responsibili§ to be shared. Naturopa, No. 59, Strasbourg,
P,28-29
4- Travis, A.s., 1988,'Alternative " Tourism. Naturopaa, No 59, Starsbourg, P.25-27

l

a

.çi

f

217

}



TuRlzM oLcusu vE TARİHsEL çEvRE DEĞERLERianısıııoı erxİı_eşİu

yrd. Doç. Dr. Nural.GÜNDÜzALp
karadeniz Teknik universitesi
Trabzon Meslek yüksekokulu

İl<tlsaOi ve İdari Programlar Bölümü

Bir yörenin turizm alanında günümüzdeki konuma gelmesinin birincil etmeni,

kuşkusuz orada var olan tarihi zenginlikler ve kültürel mirastır. Kültürel miras denince,
küçük bir silindir mühür, tablet parçasından bir heykele ve giderek yapl Ve kent ölçeğine
kadar değişen insan elinden çıkmış olan her türlü maddi ve hatta gelenek-görenek örf ve

adetler gibi manevi değerler devreye girer. Burada özellikle üzerinde durmak istediğim

turizm olgusunda çok önemli rol oynayan yapı ve yapı topluluklarından oluşan mimari

mirasdır,
Arkeolojik araştırmalar ve bilimsel yöntemlerle yapılan tarihlemeler, Anadolu

topraklarının yerleşik düzende onbirbin yıldır süregelen toplumsa| yaŞamlara sahne
olduğunu, en açık belgeler olan mimari kalıntıları ile ortaya koymuştur,

Önce çatalhöyük ( Konya ), bir süre sonra Çayönü ( Diyarbakır ) gibi mevkilerde

kazılarla gün ışığına çıkarılan ilk yerleşmelerin Anadolu topraklarında yer alması bir

rastlantı değildir. Eski dünya kıtaları arasında çok özel bir coğrafi konuma Ve yaŞamaya

elverişli fiziki koşullara sahip olması Anadolu' nun ilk yerleşmelerden beri sürekli o|arak

iskan edilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu durum Anadolu'yu tüm dünya ülkeleri arasında
ayrıcalıklı bir konuma getirmektir. Araştırmalar sürdürülmektedir ve kabul edilen tarım

etkinliğinin başlatılmasryla, insanoğlunun tüketici olmaktan çıkıp prodüktiv ekonomiYe
geçmesi, toprağa yerleşmek ve mimarlık gibi olgu|arı da sebep-sonuç iliŞkileri iÇinde

beraberinde getirmiş olur. Böylece neolitik çağda başlayan ilk toprağayerleşmeleri, tarihin

çeşitli dönemlerinde göçler yoluyla Anadolu'ya gelen toplumun yerleşmesi izlemiŞtir. Bu

topraklarda yaratılan yüksek düzeyde uygarlıklar, tüm verileri ile zengin bir kültür mirası

halinde bize intikal etmiştir, Sahibi olduğumuz bu tarihi zenginlikleri araştırmak, ortaya

koymak nesnelerin gerisinde yatan mentaliteyi anlamak çabasıyanında onları korumak ve

sağlıklı biçimde gelecek nesillere de aktarmanın sorumluluğunu taşryoruz, Ayrıca tarihi

eserleri iç ve dış turizmde devreye sokarak tüm insanlığın görüş ve değer yargısına

açmanın da bilinci içindeyiz. Tarihieserler, Türkiye turizminin başlıca kaynağıdır. Turistik
yoğunluğun ülkemizin güney ve batı kesimlerinde, diğerlerinden daha fazla olmasının

nedeni sadece güneş ve deniz değildir, aynı zamanda bu bölgelerde birÇok antik kent

kalıntısının kazılarla ortaya çıkarı|mış olması, tarihi-kültürel zenginliklerin gÖzler önüne

sergilenmesi turizm için çekici olmaktadır.
Ancak tarihi yapıları, eski kent merkezlerini, ören yerlerini turizm için devreye

koyarken, kullanırken çok dikkatli davranmak zorundayız. Çünkü yitirilmesidurumunda bir

daha geri gelmeyecektir. Bireysel turizm etkinliklerinin kitle turizmine dönüŞtüğü ÇağdaŞ
turizm anlayışında, bi r turizm sezonunda günde binlerce kişi tarafından ziyaret edilen

tarihi eserler, gürültü, titreşim, ısı değişimi, kirlilik gibi çeşitli nedenlerle olumsuz yönde

etilenebilmektedir. Bu etkiler ise eseri yıpratmakta, ömrünü kısaltmakta ve hatta Yitiril-
mesine yol açmaktadır. Bu tür olumsuz etkileri yok edecek önlemler alınmadan tarihi

yapılarıturizme açmak, yarar değil zarar verici olacaktır. Daha fazla gecikmeden oluŞturulacak

koruma-kullanma önlemlerinin bilinçten-eyleme geçirilmesi için başlıca koŞullardan

birisi ekonomik destektir.
Turizm kısa zamarida iyi girdi sağlayıcı özelliği nedeniyle, günümüzün özellikle
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kalkınmakta olan ülkelerince benimsenmiş bacasız bir sanayidir, Bu noktadan hareket
ederek, ülkemizde Turizm için önemli bir kaynak olan mimari mirası iç ve dış turizmde
kullanıma açmak ve değerlendirmek üzere; öncelikle o eserlerin ortaya çıkarılması,
restorasyonunun yapılması, özgün veya yeni işlevler verilerek kullanıma veya sergilen_
meye açılmasıiçin gerekecek mali kaynağın hiç olmazsa bir kısmının turizm girdilerinden
temini yoluna gidilmelidir. Olaya böyle bir açıdan bakarak oluşturulacak politikalar ve yasal
düzenlemelerin, turizm olgusu ile mimari miras arasında sebep-sonuç iletişimi içinde;
insanlık için geçmiş kültürleri görme, tanıma ve yaşama-geçmişe ait olan o çok değerli
eserler için yok oluşun önlenmesi ve gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarılması
döngüsü sağlanmış olacaktır. Başka sözlerle tarihi eser; turizm için önemli bir kullanım
kaynağı-turizm ise; turizm girdilerinden kanalize edilebilecek ma|i payıile tarihi eserler için
önemli bir koruma kaynağı olabilir.

Kongrenin ilk oturumunda, Aydın ve çevresindekiantik kentlere, ge|enekselyaşama
ait kültür mirasımızı sergileyen filmiadeta nefesimiz kesilircesine zevkle seyrettik. Antik
Çağda Tralles' in de Afrodisias gibi bir yontu merkezi olduğunu yazı|ı kaynaklardan
biliyoruz. Neden daha çok araştırılmasın ve daha nice eserler gün ışığına çıkarılmasın,
ülkemizde bu tür çalışmaları yapacak yeterli sayıda bilim adamı potansiyeli var fakat
maalesef mali potansiyel kısiiı. Neden hergün üçer-beşer yok olup giden o güzelim eski
Türk evlerinihala koruyamryoruz. Kaynaksız korumabilinciyeterliolamıyor, Tescillemeler,
karşılığını alamayan eski eser sahibi vatandaş için çoğu zaman bir kabus oluyor,

219



V. oTURuM

rünK Tunizuiıtiru GENEL soRuNLARı

Oturum Başkanı Prof. Dr. Necdet HAC\OĞLU

Bildiriler

Prof. Dr. Rauf AR[KAN " Avrupa Top|uluğundaki Gelişmeler ve Türk Turizmi "

Doç. Dr. Ahmet lJLlJ " Turizm İşletmelerinde Uniform Muhasebe Sisteminin
Gereği"

Dr. Burç ÜrcNeİN " Gelen Turist SayısıTahmin Modeli "

Arş. Gör. Suat KÜçÜxçİrrÇİ " Yerlive YabancıTuristlerin Konaklama, Geceleme ve
Ortalama Kalış Süreleri ile Tesislerin Doluluk Oranlarının

İller İtinariyle Karşılaştırılması "

Arş. Gör. Ati yAyLt " Turizm işletme|erinde Kuruluş yerinin Önemi "

J

f

i

220

a



?

AvRupA TopLuLuĞuNDA GELİşMELER vE rünK Tunizui

Prof. Dr. Rauf ARlKAN
Gazi Ü niversitesi
Mesleki Eğitim Fakültesi

l, TopLULUĞuıı ceı.ıeL yAplsl ve ceı-işıııeıen

Roma Andlaşmasıyla 1957'de altı BatıAvrupa ülkesi tarafından kurulan Avrupa
Ekonomik Topluluğu, İngiltere, Danimarka ve İrlanda' nın ,l973 yılında katılmasıyla 9 üyeye
ulaşmıştır. 1981'de Yunanistan, 1986'da ise İspanya ve Portekiz üyeliğe kabuledilerek
12 devletten oluşan bir topluluk haline gelmiştir.

Türkiye' nin üyelik başvurusu, 1964 Ankara Andlaşması yla aday üyelik ile
sonuçlanm ış ve karşılıklı bir takım yükümlülükler altına girilmişitr. 1987 yılında yapılan tam
üYelik baŞvurusu ise 1992 den sonra görüşülmek üzere ertelenmiştir. Bu duruma göre
Türkiye halen bekleme dönemindedir.

Daha önce ( 1951 yılında ) kurulmuş olan Avrupa Kömür Çelik Birliği ile Avrupa
Ekonomik Topluluğu ( AET ) ve Avrupa Atom Enerjisi Birliği birleştirilerek Avrupa
TopluluklarıKomisyonu kurulmuş ve böylece 1967 yılından bu yana her üç topluluk icin
AVRUPA TOPLULUĞU adıkullanılmaya başlanmıştır.1987'de yürürlüğJ giren Avrupa
Tek Senedi ile Topluluk amaçlarına biraz daha yaklaşmış, kısmi egemenlik haklarının
devri, karar mekanizmalarıve siyasi işbirliğidaha da somut hale getiriimiştir, 1992 yılından
itibaren de tek pazara geçme öngörülmemiştir.

Roma Andlaşmasıyla ilk adımda amaçlanan husus ortak bir pazarın kurulmasıyla
ülkelerin ekonomik politikalarının birbirine uyumlu hale getirilmesidir. Bunun için tarım,
sanaYi, ticaret, taşımacılık alanlarında, para rekabet, vergive gelişmiş yöreler gibi konu-
Iarda ortak politikalar geliştirilmiştir

ToPluluk ü|keleri arasında mal, sermaye ve insan hareketlerini tamamen serbest
hale getirmek için tüm engeller tedrici şekilde ortadan kaldırılmaktadır. Tüm amaçların
hePsini birden gerçekleştirmek mümkün olmadığı açıktır. Ancak orta ve uzun dönemde
aşağıdaki husus|ar amaçlanm ıştır.

1- Kaynakları daha verimli kullanmak,
2- Üretimleri artırmak,
3- Üretim fazlalıklarının yol açtığı problemleri çözmek,
4-Teknolojik gelişmeleri hızlandırmak,
S-Yüksek bir kalkınma ve refah hızı sağlamak,
6-4.B.D. ve diğer süper güçlerle rekabet edebilmek ve denge oluşturmak,
7- Milli pazarları tek pazar haline dönüştürmek,
8- Serbest rekabet şartlarınıgerçekleştirmek ve serbest rekabetidevam ettirmek,
9- ÜYe ülkelerin, üçüncü ülkelere karşİortak politikalarını belirlemek ve ahenkleş-

tirmek,
Tek bir Pazarın kurulmasıve ekonomik alanda sağlanan diğer başarıların görül-

mesi üzerine ekonomik alanın dışında da etkin işbirliği özlemleri artmıştır. Bu alandaki
gelişmeler aşağıdaki sırayı izlemiştir :

- AvruPa ToPluluğu Konseyinin kurulmasıve bu konseyin yılda üç kez toplanmasının
kararlaştırılması,

- 1970 Yılında kabul edilen Lüxemburg Raporu ile üye ülkelerin dış politikaları
uyumlaştlrılmaya çalışılmakta, ortak tavır ve eylemler gerçekleştirılmektedir.
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- 1g74 paris zirvesinde Bakanlar Konseyi kararlarının oy çokluğu ile alınabileceği,

1978 den itibaren Avrupa Parlementosu üyelerinin doğrudan doğruya halk tarafından

seçilmesi, Parlementonun yetkilerinin arttırılması, Avrupa Bölgesel GeliŞme Fonu (FEDER)
kurulması.

- 1979 yılında Avrupa Para Sistemin yürürlüğe konulması,

-1984 de Avrupa Parlementosu anayasa niteliğindeki Avrupa Birliği tasarısını

benimsemiştir.
- 1987 de Avrupa Tek Senedi ile Avrupa Birliği hedefi netleştirilmiş ve yeni Hukuki

düzenlemeler getirilmiştir.

- 199O da, İngi|tere'de sonuncu ülke olarak Avrupa Para Birliğine girmeyive ortak

para birimini kabul etmiştir.
Avrupa .Toplu|uğunun başlrca organları KoNSEY, KoM ISYo N, PARLE M ENTo

ve ADALET DIVANl'dır,
KoNSEy : Üye devletlerin birer hükümettemsilcisinden oluşur. Bu temsilci genel-

likle dışişleri bakanlarıdır, Ancak konuya bağlı olarak diğer bakanlarda olabilir. KonseYin

görevi andlaşmaların uygulanması, tüm ortak politikaların saptanmasıve TOPluluk bütÇe-

İınin yapıımasıdır. Konulara göre değişmek üzere kararlar, oybirliği Veya oy Çokluğu ile

alınabilmektedir.
KoMisyoN : 17 bağımsız üyeden oluşan Avrupa Topluluğu Komisyonu F.Almanya,

Fransa, İngiltere, fuarya ve İspanya'dan 2 şer üye, diğer ülkelerden birer üyeden oluŞmaktıadır.

Görev süresi 4 yıldır ve yeniden seçilebilirler. Komisyonun görevi, birÇok konularda

bağlayıcı tüzükler çıkartmak, bunları uygulatmak ve denetlemek gibi geniŞ Yetkilere
.uniptir. Kurucu andlaşmaların uygulanması konusundaki uyarılara uymayan üye devletlere

karşı dava açma yetkisi de bu|unmaktadır,

AVRUPA PARLEMENTosU : Beş yılda bir doğrudan seçilen 518 mi|letvekilinden

oluşmaktadır. Teme| görevi Konsey ve Komisyonu denetlemek ve ToP|uluk bütÇeSinin

yrp,m,nu katılmaktadır. Kararları tavsiye niteliğinde olmakla beraber, ağırlığı giderek

artmakta ve Konseyle işbirliği ve görüşbirliği içerisinde olması gerekmektedir, Serbest

dolaşım, yer|eşim hakkı, yeni üyelerin Topluluğa kabulünde önemli bir organ haline

gelmiştir. oy çokluğu ile karar alabilen Konsey, Parlementonun görüŞüne karŞı karar

alacaksa, bu halde oybirliği şartıvardır.
AVRUPA TOPLULUĞU ADALET DiVANl : Yasal denetim ve kontrol organıdır.

Üye devletler hukukundan bağımsız olarak çalışan uluslarüstü bir özelliği vardır. UYe

dÖvletlerin Topluluk H ukukunun dışına çıkmalarıya da Topluluk amaçlarına aykırı hareket

etmeleri halinde Komisyon, Divan'a dava açar. Bu kamu davasışeklinde olabileceği gibi

şikayet ve başvurular üzerine de olabilir.
yukarıda ortaya konulan yapı içerisinde, Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulduğundan

bu yana önemIi ekonomik ve sosyal gelişmeler göstermiş, A.B.D. ile Asya arasında her

bakımdan önemli bir güç haline gelmiştir. 12 ülkeden ibaret 320 milyonluk bir nüfus

potansiyeline sahip ortalama gelir ve refah düzeyinin yüksek olması, Dünya sorunlarl

karşısında birçok konularda ortak karar alabilme yeteneğiTopluluğun prestijiniartırmıŞtır.

ıopıuıuı< ülkeleri genelde sanayileşmiş ülkeler olduğundan tarım Ve sanaYi ürünleri,

teknoloji ve knowhow ihracatı bakımından önemli bir merkez oluşturdukları gibi, aYnı

şekilde de yüksek ithalatçı potansiyeline sahiptirler. Bu nedenledir ki üçüncü ülkeler

İopluluk ile ekonomik işbirliği çabası içerisindedir. Hatta üyelik tasarlayan ülke saYısıda

az değildir. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri ve Sovyetler Birliğindeki son ge|iŞmeler

toplulugun önemini ve prestijini daha da yükse|tmiştir. Doğu Almanya Topluluk iÇerisinde

yer almış, Polonya, Avusturya, Macaristan, Romanya, Yugoslavya hatta Bulgaristan
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Toplulukla ilişkilerini yoğunluştırmışlardır. Kıbrıs Rum kesimi ise üyelik başvurusunda
bulunmuştur,

2. AvRupA TopluLuĞuNuN Tu aizM poıjriKAsı

Avrupa Ekonomik Topluluğunu oluşturan Roma Andlaşmasında tarım, sanayi
ulaştırma gibi birçok konu ve sektörlerin ele alınmasına rağmen rUnİZ1,1 konusuna
değinilmemiş ve direkt olarak bu sektör söz konusu edilmemiştir. Ancak ortak bir pazarn
oluşturulması, mal, sermaye ve kişi hareketlerinin serbestleştiri|mesinin dolaylı olarak
turizmi de kapsayacağı aşikardır.

Avrupa Topluluğu dünya turizm pazarının en önemli bölümünü oluşturmaktadır.
Uluslararası turist giriş ve çıkışlarının yarısı Avrupa ülkelerine akmaktadır. Toplu|uk
ülkelerinin dünya turizmi içerisindeki yeri ve önemi aşağıdaki gerçeklerden kaynak|anmaktadır:
( 1* )

a ) Topluluk nüfusunun % 56 sı her yıl en az bir defa tatile çıkmaktadır, Bunların "/o20
si diğer Top|u|uk ülkelerine, o/o 13 ise Topluluk dışıülkelere seyahat etmektedir.

b ) Toplulukta kişi başına düşen gelir diğer birçok ülkelerden yüksektir, Tüm
çalışanlara ücretli tatil hakkı tanınmıştır. Sınırlardaki giriş çıkış kontrolleri katı olmayıp
esnektir.

c ) Topluluk ülkelerinde turistlerin korunmasıve hükümetlerce turizmin geliştirilmesi
hususunda kuwetli temayül mevcuttur.

d ) Turizm ve konaklama endüstri alanında büyük bir istihdam vardır. Bu alanda
çalışan 8 milyon kadar insan, toplam istihdamın 7o 6 sını oluşturmaktadır.

e ) Top|uluk ekonomisinde turizm başlıca sektör durumundadır. Toplulukta gayrisafi
yurt içi hasılanın o/o 5.5i turizmde oluşmakta, toplam özel tüketimin"/o 8 ni yine bu sekiör
teşkil etmektedir.

f ) Çok uluslu ve çok kültürlü olan Topluluk zengin doğal ve tarihi kaynaklara
sahiptir.

ToPlulukla turizmin ekonomik önemi, sosyal bir fenomen haline gelmiş olması
nedeniyle de 1990 yılıTopluluk Bakanlar Konseyi tarafından Avrupa Turizm yılı olarak ilan
edilmiştir. Bununla iki temel amaç güdülmüştür.

- Sınırlardan arındırılmış Ha|k Avrupasını oluşturmadaturizmin entegre edici rolünü
geliştirmek.

- Bölgesel politikalarda, istihdam yaratmada vb. hususlarda turizm sektörünün
ekonomik ve sosyal önemini vurgulamak.

Böylece ülkelerin kültürleri ve hayat larzları konusunda daha iyi bilgilendirme
olacak, toPluluk içi ve dışı turizm gelişecek, turizmin aşırı yığılması ve diğer sorunları
çözüm yoluna girecektir. Bunun için çeşitli faaliyet|er planlanmıştır. ( 2* )

Turizm konusunda Topluluk Komisyonunun politikası 1986 yılında aşağıdaki şek-
ilde be|irlenmiştir.

a ) Toplulukta turizmi desteklemek,
b ) Mevsim ve coğrafik bakımdan turizmin dağılışınıiyileştirmek,
c ) Finansal yardımların daha iyi kullanılmasını sağlamak,
d ) Turistleridaha iyi bilgilendirmek ve korumak,
e ) Turizm endüstrisinde çalışma koşullarını iyileştirmek,
f ) Sektöre daha çok ilgi göstermek ve daha ileri işbirliği yapmak,

( 1t ) c.E,c., Tourism sector in the Community S. g
( 2" ) C.C.E., 1990 European Tourism year, European File February tggl
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Diğer yandan 1987 yılındaAT ülkeleriplaive liman sularının temizliğikonusunda
mavi bayrak uygulamasıbaşlatmşlardır.Plajve liman sularının temizliğini ifade eden Mavi
Bayrak sahibiolabilmek için Topluluk'lan1214 başvuru olmuş, bunlardan ancak 452 sine
mavi bayrak verilmiştir. Özellikle İngiltere ve İtalya'dan bu belge için yapılan başvuruların
önem|i bölümü reddedilmiştir. ( 1* )

Topluluk Komisyonunun hazırlattığıbir rapora göre sektörle ilgili Kamu politikalarının
temel esasları aşağıdaki şeki|de belirlenmiştir (2* ) :

a ) Topluluk ülkelerinin uluslararası turizmdeki payını artırıcı kampanyalar ve tantım
faaliyetleri önem taşımakta ve desteklenmektedir.

b ) Topluluk içi ve ü|ke içi turizm artan bir önemle ele alınmaktadır.
c ) Turizm sektörüne, topluluğun geri kalmış bölgelerini geliştirici bir ekonomik

sektör gözüyle bakılmaktad ır,

d )Turizm sektöründe rekabetin artmasıve maliyetlerin yükselmesinedeniyle kamu
müdahalesi ve desteği büyümektedir. Özellikle tesislerin modernizasyonu ve tan[ım
faaliyetlerinde desteklemeler yapılmaktadır.

e ) Turizme artan talebi karşılayabilmek için kamping, tatil köyü, motel, hostel gibi
otel dışı konaklama arzı teşvik edilmektedir.

f ) Alt ve orta gelir gruplarının tatil ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılmak amacıyla
derneklerin de yer aldığı sosyal turizm desteklenmekte ve teşvik görmektedir,

g )Tüketicio|arak turistlerin korunmasınave bilgilendirilmesine artan şekiIde önem
verilmektedir.

AT nun turizmi ilgilendiren en önemli yönlerinden biri serbest rekabet ortamının
geliştirilmesive bu konuyla ilgili yasa, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin harmonizas-
yonudur. Üye ülkeler Topluluk yasalarına uyum göstermek durumundadır. Bu demektir ki
turizm olayı da aynı pota içerisinde yer alacaktır. 1992 de lek pazara geçiş ile beraber tüm
üye ü|kelerde mal,sermaye ve kişi hareket|erine konan sınırlamalar kaldırılacaktır. Tur
operatörleri, seyahat acentaları, havayolu şirketleri ve sektörleri diğer firmalar eşit şart-
larda rekabet edeceklerdir. Bu genişlemeye kendilerini hazırlamak durumundadır|ar. Bu
nedenle Topluluk içerisinde daha yoğun bir rekabet oluşacaktır.

Harmonizasyon sonucunda ulaştırmacılık ve ulaştırma fiyatları liberal hale gelecek
ve sektördeki karlılık bundan etkilenecektir. Tur operatörlerinin, müşterilerin, satın aldıkları
hizmetlere ilişkin sorunlara daha sorumlu yak|aşma|arı, şikayetlere ilişkin kalite kontrolve
sigortacılıkta ek masraflara gidecekleritahmin edilmektedir. Bu demektir ki düşük marjlı
paket tur fiyatları yükselen masrafları karşılamak üzere artacaktlr.

Topluluk ayrıca konaklamatesislerinive hizmetlerini belgelendirme, standardizas-
yon ve diğer ka|ite kontrollerine daha çok önem verecek ve bu konuların daha sıkı bir
disip|in altına alınmasıtaraftarıdır. Turizm personelinin eğitimive işyeri açma konusunda
da benzertitizliğin ve uyumun sağlanması gerekecektir. Bu konularda ülkemizdeki turizm
yetkililerine ve kuruluşlarına da büyük görevler düşmektedir. Zaman geçirilmeden gerekli
uyum hazırlıklarının tamamlanması gerekmektedir. Topluluk komisyonu, gümrüksüz satış
mağazalarının ortadan kaldırılmasını da önermiş bulunmaktadır ( 3* ). Bu uygulamanın
Türk turizmi üzerindeki etkilerini veya bu durumdan yararlanma imkanı olup olmadığı
üzerinde de Türkiye açısından durulmalıdır.

Topluluk ülkeleri, kendi vatandaş|arına kullandıracaklarıturizm kredilerini, sadece

( 1') Joly, Turizm Çevre ve lletişim Mavi Bayrak, Fransız-Türk Turizmi Geliştirme Koilokyumu Tebliği, 5-6
Kasm 1990, lstanbul
( 2* ) c.E.c., Tourism Sector in the community, S. 94-95
( 3* )J.c. Holloway, The Business of Tourism, s. 173
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ı'. üye ülkelere yapılacak seyahatlerde işleteceklerdir. Bu husus da ülkemiz turizmini yakından
ilgilendirmektedir.

3-SORU N tAR VE ÖN ERiı-rn

Türkiye coğrafi konumu, doğalvarlıkları, tarihive kültürel zenginlikleri bakımından
her türlü turizm çeşidi için zengin bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin yeterince
kullanılmadığı, benzer konumdaki ülkelerde yapılan mukayeselerden de açıkca ortaya
çıkmaktadır. Sonuçtatoplam yatak kapasitesi, turistsayısı, turizm gelirleri, kalış süresi, kişi
başına yapdan harcama yanında diğer furizm çşitlerinin yaygınlaştırılması, turizm sezonunun
diğer mevsimlere genişletilmesi ve kalifiye personelin yetiştirilmesi istenilen düzeyde
gerÇekleŞtirilememiştir. Mevcut bu sorunlara son yıllarda çevrenin ve doğanın korunması
boyutu da ağırlıklı olarak ilave olmuş durumdadır.Bu ve benzer sorunlara rağmen Türk
turizmiöze|likle planlıkalkınma döneminde Devlet tarafından önemlişekilde teşvik görmüş
ve desteklenmiştir. Devlet yatırımları yanında.özel sektör yatırımları da devreye girmiğ
bulunmaktadır.

Türk turizminin orta ve uzun vadede sağlıklı bir gelişme zeminine oturtulması için
aşağıdaki önlemler üzerinde durulmalıdır :

a ) Çevreyi ve doğayı korumaya yönelik fiziksel bir p|anlama yapılmalıdır,
b ) F{angiyörelerde hangitip işletmelerin gelişmesigerektiği belirlenmelidir.
c ) Turizm mevzuatıve turizm teşvikleriyukarıdaki hususlara göre işletilmelidir.
d ) Turizmde kalifiye personelihtiyacının karşılanması için daha etkin programlar

geliŞtirilmelidir. Bu amaçla her kademedeki eğitim ve öğretim kurumları arasında işbirliği
sağlanmalıdır.

e ) Turizm işletmelerinin sınıflandırılması, belgelendirilmesi, bunların denetimi,
iŞletmelerde çalışacaklarda aranacak asgari nitelikler AT standartları dikkate alınarak
belirlenmelidir.

f ) Tatil yörelerindeki ziyaretçilerin sağlık, güvenlik, şikayet gibi sorunları, tüketici
olarak korunmaları hususu işler bir sisteme kavuşturulmalıdır.

g )Turizm konusunda halkın bi|inçlendirilmesi, eğitim düzeyinin yükseltilmesi, yurt
iÇinde ve yurt dışında tanüim ve reklam faaliyet|erinin etkinleştirilmesi zorunluğ, ,arJ,r.

h ) Sahil turizmine yönelik mevsimlik yığılmaların önlenmesi için diğer turizm
türlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi gereği vardır.

k ) Turizm konusunda AT daki gelişmeleri izlemek ve bu değişmelere karşı uyum
sağlama çareleriin araştırmalıdır.

AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRK TUR|ZM|

-12 Ü ıxr
aüvüK Nürus

- yüKsEK GEL|R
HEM TURisr GoNDEREN
HEM TURisriK BÖLGE

- GENELDE TURizıa gİt-ANÇoSU NEGArir
Dış ricnnETiıııizoE EN güyuK pAy sAHıBi

İhracatımızda i o/o 43
İthalatım ızda i o/o 16
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- TuRKlyE, Nirı crrıiş Tu aizM poTANsiyrı_i vr TuRina çExiciı_iĞi
- rüRK Tunizvıirıiıı BAşLıcA MuşTEnisi

Gelen Yabancıların ( 2.260.673 Klşi )

ve "/o 84
Turizm gelirlerimizin ( 2.147 ,460 Dolar )

- 3 MiLyoNLuK işçi vE işçi ııüFusu
- coĞRAFİ ynxıNLıK
- Grı_işMiş ru aizM. ENDüsrnisi vr TuRizı,ıı rĞiriı,ıi
- AvRupA KoNSEyi, oECD vE NATo çERçEvESiı.ıoE işginı-iĞi
- Topluı-uĞn TAM uyEı-ix BAşvuRusu
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TabIo 1. Dünya Turizminin BÖlgesel Dağılımı ( 1"000 Kişi )

a

1 960

Sayı o/o

1 970
Sayı 7o

1 9B0

Sayı
1 9B5

Sayıo//o
o//oBöIgeler

Afrika 75o 1.0 2407 6.0 7o7o 2.5 9070 2,7

Orta ve G. Amerika 2705
ve karahibler

3.9 9248 15.5 1B32B 6.4 2o3o7 6.1

Doğu Asya-Pasifik 680 1.0 4859 8.1 19967 7.o 39685 1,t.1

Güney Asya 1B0 0.2 912 1.5 2230 0.B 2539 0.B

Orta Doğu 630 0.9 1864 31 .2 5821 2.o 7115 2.1

Kuzey Amerika 140Oo 2o,2 27400 45.9 35376 12.4 32487 9.8

Avrupa 50351 72.7 13000 21 .8 196000 68.8 224488 67 .4

ToPLAM 69296 100.0 59690 100.0 284792 100.0 332991 100.0

( 1- )

(ı-) Kaynak :WTo
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ı Tablo 2. Üll<e Gruplarının Uluslararası Turizm Gelir ve Giderleri ( 1987 )

üll<eler ve Ülke Grupları

Belç ika 3002.6 3.3 3947 .3 4.7 _944.7

Danimarka 2219 .1 2.5 2849.9 3.4 _630.8

Fransa 12000.6 13.3 861 1 .8 10.2 +33B8.8

F. Almanya 7801 .2 B.7 23567.6 27.9 _ 1 5766.4

yunanistan 2290.8 2.5 510.3 0.6 + 1 7B0.5

İrlanda 844.1 0.9 807.0 1 .0 +37.1

itaıya 12160.6 13.5 4530.2 5.4 +7630.4

Hollanda 2705.3 3.0 6422.9 7.6 _3717 .6

Portekiz 2147 .B 2.4 423.0 0.5 +1724.B

ispanya 14780.4 1 6.4 1952.6 2.3 +12827.B

İng iltere 10196.0 1 1 .3 1 1 869.7 14.1 -1673.7

AT TOPLAMl 7014B.5 77 .B 65492.3 77 .7 +4656.2

Türkiye 1721 .1 1 .7 447.7 0.5 +1273.4

tı Diğer Avrupa Ülkeleri 18260.0 20.5 1837 4.7 21 .8 _114.7

Avrupa 90129.6 100.0 7B.9 84314.7 100.0 68.1 +581 4.9

Kanada 3955.4 5307.3 _1351.9

A.B.D 1 4778.0 20496.0 _571B.0

Kuzey Amerika 18733.4 16.4 25803.3 2a.B -7096.9

Avustralya 2030.3 1 .8 2194.8 1.B _164.5

yeni ze]anda 1 161 .B 1 .0 772.0 0.6 +3B9.B

lspanya 2147 .7 1 .9 10699.0 8.6 _B551.3
a,

OECD TOPLAMİ 114202.8 100.0 123783.7

GENEL ToPI_AM 1 15B71 .3
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123.783.7

100.0 -9580.9

I
Yugoslavya 1668.5
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ı . oTEı-işı-erueı-eniııoe uıı-iyöııeriu ve MuHASEBE ( oTEL
işı-erueı-eniNoe uNıFoRM ( rexoüzeN ) MuHAsEsç sisrEuiııiru ceneĞi1

[Jçı.;. Lj, Ahınct ULLj
Doxuz Eyliii U niverı]it€s,
ıxtlsaoi ve İoari Bilimler Fakültesi
Aydın Turizm İşletmeciliği ve
otelcilik yüksekokulu

Kongrenin başladığıandan bu yana Türk -[urizınının 
çeşitli sorunlarıdeğerlisunucu-

larca değişik yön|eriyle ele alınmış bulunmaktadır,
Bana lütfedilen bu kısa süre içerisinde; ben de " Otel İşletmelerinde MaliYönetim

ve Muhasebe " konusu içerisinde " Otel İşletmelerinde Uniform (Tekdüzen ) Muhasebe
Sisteminin Gereği " üzerinde duracağım.

ıe xoüzEıı M u HASEBE s isreı,ı i N i ı,ı o enrxı-i ı-iĞ i

Yönetim organlarının etkin kararlar alarak başarı|ıolabilnneleri, gerekli bilgiyi, doğru
biçimde, uygun yerden, tam zamanında ve sürekli olarak elde etmelerine bağlıdır,
Herhalde bu uygun yer işletmelerin tümünde, iyiveya kötü, varolan muhasebe ünitesidir.
Onemli olan amaçlara uygun bir muhasebe bilgi biriktirme ve yaypia sisteminin
oluşturulmasıdır.

Muhasebe; kar amacı gütsün ya da gütmesin her türlü örgüİün işleyişiyle ilgili
sayısal bilgileri hesap dönemi adıverilen zaman dilimleri itibariyle toplayan, kayıt ve tasnif
eden, bunları raporlar halinde özetleyen bir bilgi sistemidir.

Yöneticiler bu bilgiler sayesinde işletmede her hesap döneminde tekrar|anan rutin
faaliyetler ile hangidönemde ve anda karşılaşacağıönceden kestirilemeyen özelsorunları
p|anlama ve kontrol olanağı bulurlar.

Ortaklar, alacaklılar ve devlet gibi işletmenin yönetimine fiilen katılmadıkları halde,
işletme faaliyetlerinden şu veya bu şekilde etkilenen dış gruplar işletmeyle olan ilişkileri
hakkında kararlar alabilmek için bu bilgilerden yararlanırlar.

Muhasebenin amacı; işletmenin ekonomik ve finansal durumu hakkında güvenilir,
sayısal verilerin birikimini sağlamak, bu verileri geleceğe ilişkin tahminlerde bulunmak
amacıyla kullanılacak işletme içive işletme dışıkişive grup|ara aktarmaktır.

Bu temel amac|n etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi için muhasebenin uygun bir
düzen içinde ve belirli kurlallara bağlı o|arak yürütülmesi ve elde edilen veya sunulan
bilgilerin belli standartlara ve ilkelere uygun olması gerekir.

İşletmelerin faaliyette bulunduğu ekonominin ve iş hayatının gereği işletmeler arası
karşılaştırmaların sık sık yapılması gerekmektedir. Karşılaştırma ise, ancak benzer şeyler
arasında yapılabilr. Bunun içinde muhasebe verillerinin müşterek temel kavramlarla ve
benzer biçimlerde sunulması gerekir. Bu nedenle de ma|i tablolardaki bilgilerin belli
standartlara ve ilkelere uygun olması zorunludur.

Her ne kadar muhasebenin bir kurum ve sistem olarak evrenselliği tartışılmamakla
beraber, her işletme hatta her ülke kendi politik ve ekonomik tarihindeki gelişmeler ile
sektörel ve bölgesel özellikleri sonunda ayrı bir muhasebe uygulaması oluşturmuştur.
Kaldı ki muhasebe, bilgi akışının kaybedildiği bir lisandır. Bütün lisanlarda olduğu gibi
dilbilgisi ve kelimeleri tam anlamıyla tanım|andıkça yanlış anlaşılmaya neden olabilecek
ciddi bir tehlike vardır. Turizm, turist gibisıradan turizmle ilgili kelimelerin bile atlantiğin iki
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kıyısında hatta sektörden sektöre farklı anlamları vardır. Bu durum muhasebede de

sözkonusudur.
Bu farklıdil ve uygulamalar finansal bilgilerin farklı ülkelerde hatta aynı ülke iÇindeki

farklı sektörlerde farklı ülkelerde hatta aynı ülke içindeki farklı sektörlerde farklı biçim ve

kapsamda sunulmasını doğurmuştur.
Sektörel planların yapılabilmesi ve karşılaştırmaların yapılabilmesi için en azından

aynı sektördeki muhasebe uygulamalarının da asgari ölçüde bir uyum iÇinde olması
gerekir. Çünxü farklı muhasebe yöntemleri işletme faaliyet sonuçlarınlda farklıgostereceğinden
yıllararasında analizlerdoğru olmaz. Bunlaradayanılarak alınan kararlar iŞletmeyönetim-
ıerini v" diğer ilgilileriyanlış yola sevkeder. Bu nedenlede farklı ülke ve sektörlerin doktrin

ve ictihatlarında farklı biçimde gelişmiş olan muhasebe kavram, ilke ve biçimlerinin asgari

bir ölçü ve asgari ilkeler çerçevesinde birleştirilmesigerekmektedir. Yani mevcut farklılıkların

say§ının ve boyutlarının azaltı|ması ve bir temel çerçevenin çizilmesi gerekmektedir. Bu

durum, ise, " Tekdüzen ( Uniform ) Muhasebe Sistemi " (TMS ) diye adlandırdığımız bir

yöntemie sağlanabilmektedir.

TEKDüZEN MUHASEBE sisreı,ıiı.ıiıı TANlMl VE TÜRLER|

Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TMS ) ; " belli ölçülerde benzer olan işletmelerce,

benzeı r,iteiiklere sahip olaylar ve şartlara uygulanabilen bir muhasebe sistemi olarak

tanımlanabilir ",
rel,düzen mulıasebe sisteminin daha genel bir tanımını yapmamız gerekirse;

,,işletmelerin genel muhasebe sonuçlarıyla maliyet muhasebesi sonuçlarına ve muhase-
bede kayıtlıişlemlere, işletme, meslek ve ulus görüşü açısından tartışılamryacak nİtelikte

ekonoıı.ik, hukukive mali mahiyet kazandırmak amacıyla işletmelerin örgütlenmesi, ayıca
yukarıcJo belirtilen sonuçların saptanması ve bu sonuçların rapor edilmesi iÇin uniform

(Tektip ) temellere dayanan zorunlu veya isteğe bağlı kuralları kapsayan prensiPler

bütünüdür ".

,u husı_ısu hemen belirtmek yerinde olur ki, tekdüzen muhasebe sistemi, sadece
tek tip \csap planıve tek tip bilanço demek değildir. Tekdüzen muhasebe sistemi, bunların

ötesinde, temel kavramların, muhasebe ilkelerinin, rapor sisteminin, hesap planlarının

yeknesak olduğu ve terminoloji birliğinin sağlandığı bir sistemdir.
Bu siste ı hakkındaki bir tartışmanın anlamlıolabilmesi için TMS' nin sınırlarının iyi

çizilmesive ı;; erinin açıklıkla belirtilmesi lazımdır. Bu önemli noktanın ihmal edilmesinin
gereksiz yanlış anlamalara yol açtığı sıkça görülmektedir. ,

Bu bakımdan, bildirimizin bu aşamasında TMS'ne ilişkin ve çeşitli kriterlere göre

yapılın,ş klasik bir tasnife kısaca değineceğiz.
H. Biçiınsel ( Şekli )TekdüzeniMaddiTekdüzen
Uiçimsel tekdüzen benimsendiği sistemlerde, muhasebe bilgilerinin yer aldığıtablo

ve rapo;ların biçimi standardize edi|ıniş ve yüzeyse| ( Sathi ) bir yeknesaklık sağlanmıŞtır.

Maddi tekc_izen sistemde aynı muhasebe ilkelerinin uygtılanması, aynı kavram, terim ve
yöntemleri . iıul ınılması öngörülmüştür.

B. K:-.:ıi ekdüzen/Toplu Tekdüzen
Sadece ge,:el ( Finansa| ) muhasebenin yürütülmesinde izlenen plan ve yöntem-

lerde yeknesaklıi, öngören, maliyet muhasebesi uygulamalarında işletmeleri serbest
bırakan tekdüzer .:.steme " kısmitekdüzen sistem " denilmektedir. Hem genel muhase-
beyive hem de maliyet muhasebesini içeren tekdüzen sisteme ise " toplu tekdüzen sistem
" adı veri|mektedii.
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C. Genel Tekdüzen/Özel Tekdüzen
Ülkenin bütün sektörlerinde faaliyeüe bulunan işletmelerin tümüne uygulanan

tekdüzen sisteme " genel tekdüzen sistem ", sektörel özellikler ve farklı bilgi gereksinim-
leri gözönüne alınarak bu özellikleri yansıtacak biçimde hazırlanan sistemlere de " özel
tekdüzen sistemler " denilmektedir.

Bazı ülkeler tekdüzen muhasebe sisteminin kapsamını daha da genişleterek, bu
sisteme bütçeleme, mali analiz prensipleri ve muhasebe organizasyonununu da dahil
etmektedir.

TEKDüzrıı MU HASEBE sİsrrıııİıı İıı ynnARı_,ARı

1. Karşılaştırma benzer şeyler arasında yapılabilmektedir, TMS nihai mali tablo ve
raporlara " karşılaştırılabilir " olma niteliğini vermektedir. TMS, mali tablolara bu niteliği
vermekle, ekonomi içindeki; (1 ) İşletme yöneticileri; (2 ) Devlet ve Devleti temsileden
çeşitli kamu kuruluşları, ( 3 ) Yatırımcılar ve kredi kurumlaıı; ( 4 ) Mes|ek dernek ve
kuruluşları gibi kişi veya gruplara yararlar sağlar.

2. TMS nin uygulandığı ülke ve sektörlerde işletmelerin yöneticileri, işletmelerin
yöneticileri, işletmelerin mali tabloları birbiriyle karşılaştırılabileceği için, kendi kuruluşlarının
performanslarını ( başarılarını ) başka ( rakip ) kuruluşlarınkiyle karşılaştırabilir ve duruma
göre gerekebilecek önlemleri alabilirler. Yine bu yöneticiler, TMS'nin tutarlı ve sürekli bir
bicimde uygulanmasısonucu, kendi kuruluşlarının zaman içindeki performanslarınıbirbiriyle
de karşılaştırabilir. Ancak sektörler arası faaliyet ve karlılık düzeylerini saptayabilirler. İster
( işletme ) düzeyinde, ister işletmelerarasıdüzeyde olsun isierse sektörler arası düzeyde
olsun performans karşılaştırmaları işletmelere büyük yararlar sağlayabileceği gibi ülke
ekonomisi açısından da kaynakların optimal dağılımına ve savurganlıkların önlenmesine
katkıda bulunur.

TMS| nin uygulanması sonucu holding şirketlerde ana şirket ve bağlı ( yavru )

şirketler arasında konsolide ma|i tablolar hazırlanabilir. TMS' nin uygulanmadığı hold-
inglerde konsolidasyon çalışlmaları çok zaman alır ve sonuçların doğruluğundan hiçbir
zaman emin olunamaz. TMS uygulaması sonucu hazırlanabilen sağlıklı ve doğru kon-
solide tablolar holdinglerin etkin denetim ve değerlendirilmesine de imkan verir,

TMS' nin kullanıldığı ülkelerde, muhasebe çalışmalarından sorumlu üst düzey
yöneticileri işinden ayrılıp başka bir kuruluşa geçtiğinde, yeni işine kolaylıkla intibak
edebilir. Ayrıntılarda olmasa bile, ana çizgileri itibariyle sistemler aynıolduğundan yönetici
kolaylıkla işine adapte olabilir.

- TMS, herhangi bir endüstri kolunda üretim maliyetinin en iyiyolla nasıl bulunacağını
göstererek o iş kolunda çalışan işletmelerin bu en iyi yolu bulabilmek için uğraşmalarını
ve zaman harcamalarını önler.

- TMS, rekabetin eşit koşullar altında yapılmasını sağlar. Özetlemek gerekirse
iŞletme yöneticileri, tekdüzen muhasebe sistemine dayanarak işletmenin caridurumlarını,
geçmiş yıllara ait faaliyet durumlarını rakip işleimelerin durumlarını sektöre ait faaliyet
düzeyi ile karşılaştırarak işletmelerin gelişme trendlerini, diğer işletmeler karşısındaki
durumunu sağlıklı verilerle saptarlar. Daha sağlıklı bilgilerle daha etkin denetim ve
değerlendirme yapabilirler, Kaynak israfınıönleyip işletmenin veriminiarttırır|ar.

3. TMS'nin uygulandığıülkelerde Devlet, gayrisafimilli hasılave milligelirhesapları
için gerekli doğru istatistiki bilgileri daha kolay toplayabilir.

TMS sistemi, merkezi planlama örgütlerine genel ekonomi düzeyinde kalkınma
planlarını hazırlamalarını ve planların uygulamalarını denetlemelerinde ve değerlendirmelerinde
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doğru bilgiler sağlayarak yardımcıolur. Ayrıca, TMS sayesinde devletin ortağı olduğu veya
denetlediği işletmelerin performansları daha kolay ölçülebilir ve gerekiyorsa önlemler
gecikmeden alınabilir, Böylece zararnı kapatmak için enflasyonist sonuçlarıolan politi-
kalardan kaçınabilir. Ayrıca, TMS yardımıyla fiyat kontrolü ve diğer maksatlar için merkezi
otoritenin ihtiyacı olan " sağlıklı " maliyet bilgileri sağlanabilir ve bu bilgiler birbiriyle

karşı|aştırılabilir. Böylece devlet, işletmelere ait vergi, fiyat ve tarife tesbiti ile ilgili maliye
poliü<asınısağlam esaslara dayandırr. Ücret politikalarının tesbitinde sosyaladaleti sağlayabilir,

millisermaye stokunun korunması için gereklitedbirleri alabilir. Ayrıca ekonomik faaliyetlerin

yürütülmesini ve denetiminidaha başarılıbir biçimde yapma olanığına kavuşur.
4. TMS uygulandığı ülkelerde faaliyet gösteren işletmelerin üyesi bulunduklar

meslek, dernek ve kuruluşları, üyelerin yararlanabilmesi için sektör ve endüstri raporları

hazırlayabilirler. Ayrıca, bu dernekler performans ölçmede kullanı|abilecek endüstri

ortatamalarıhesaplayıp üyelerine duyurabilirler. Böylece sektörlerarası karşılaştırımaların
yapılmasına imkan verirler, Bunun sonucu olarak da dengeli sektör planlarının

gerçekeştirilmesini sağlarlar.
5. TMS, uygulandığı ülkelerin ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin muhasebe

sistemlerini düzeltilmesine ve geliştirilmesine imkan verir.

6. TMs uygulandığı ülkelerde işletme ile yatırım ve kredi ilişkisi olan yatırımcılar ve
kredi kurumları, ortağıolmayıveya kredivermeyi düşündükleri işletmelerin karlılık ve risk

durumlarını kolay|ıkla ve doğru olarak karşılaştırabilirler,
TMS, yatırım sahiplerinin korunmasına ve işletmelerin kamuya hesap verme

görevlerini yerine getirmelerine, açıklığın saglanmasına yardımcı olur. Yine bu özel veya
tüzel kişiler, halen ortağlolduklan veya kredivermiş oldukları işletmelerin performansalarını

daha kolay ve doğru olarak ölçebilirler ve gerekiyorsa portföylerini yeniden düzenlerler.

Böylece sermaye en verimli alanlara gitmiş ve ayrıca verimlilik ödüllendirilmiş olur.

çEşiTLi üı-xeı-e noe vE TüRKiyE,DEK|TEKDüZEN MuHAsEBE
SISTEM| UYGUI_AMAı_AR|

çağımızın ekonomik bakımından " ileri " bir düzeyde bulunduğu kabul edilen

ülkelerinin gelişme evrimleri yakından incelendiğinde bunların istisnasız hepsinin, eko-
nomik kalkınma çabalarının genellikle erken bir aşamasında, tekdüzen muhasebe konu-
sunu ciddi bir biçimde ele aldığı ve yararlarına inanarak uygulamaya koyduğu görülmekte-

dir. ( Hiç şüphesiz uygulamalar ülkeden ülkeye bazıfarklılıklargöstermiştir. Ancak, burada
önemli olan bu ülkelerden hiçbirinin tekdüzen konusunu ihmaletmemiş olmasıdır. )

TMS' nin uygulamaya konulmasında A.B.D. önde gelmektedir. A.B.D.' de daha
1887'de lnterstate Commarce Commission'da, kamu hizmetiişletmelerindefiyat kontrolü

ve tarife saptanması gibi nedenlerle belirli standartlara uygun mali tabloların ( bilanço ve
gelir tablosu ) hazırlanması için çalışmalara başlanmıştır.Meslekiteşekküllerin gayretive
Federal Hükümet' in dolaylı baskılarıyla kamu göreviyapan ve ticari veya endüstriyel nitelik
taşıyan kuruluşlar 1906 yılında çıkarılan bir kanunla TMS' ni uygulamakla yükümlü
tutulmuşlardır. A.B.D,' de, bankalar mali raporlarda tekdüzen çalışmalarına 19.yüzyılın

sonlarına doğru başlamışlardır, İlk olarak New York State Banker's Association, 9 Şubat
1895 tarihli bir genelge ile, kreditalep edenlerden mali durum tablosu istenmesi şartını
koymuş ve 1900 yılında da bilanço ile ilgili standart bir formüler yayınlamıştır.

Amerikan Otelciler Birliği ( American Hotel and Mote| Association ), 1 925 yılında bu

ülkedeki tipi ve büyüklükleri birbirinden farklı otel işletmeleri için tekdüzen muhasebe
sistemini kabul etmiştir.
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A.B.D.'de muhasebe verilerinin üzerine ciddiyetle eğilinmesini sağlayan olay 1929
Dünya ekonomik krizidir. Bu kriz döneminde muhasebe verilerinin ekonomik hayatta ne
kadar önemli olduğu bir kez daha açık bir şekilde ortaya çıkmış; 1933 ve 1934 yıllarında
sermaye piyasası kanun|arı ( The Securities Acls ) kabul edilmiş ve bunların uygulanmasından
sorumlu sermaye piyasası komisyonu ( Securi§ and Exchange Commission ) kurulmuştur.
Bu komisyon mali tabloların şekil ve kapsamıyla ilgili olarak işletmelerin gözönünde
bulunduracağıhususlarıgösteren yönetneliğiyayınlanmştır. Daha sonra meslek kuruluşlarının
ÇalılŞmalarıve araştırmaIarısayesinde gelişmiş ve özelsektördeki kuruluşların kullanması
( ihtiyariolarak ) sağlanmıştır.

Almanya' da TMS ile ilgili çalışmalar yirminci yüzyılın başında başlamış olup, 19O2
yılında tranvay işletmeleri ve 19O8 yılında da seramik sanayii için tekdüzen muhasebe
Planları hazırlanmıştır, Birinci Dünya Savaşından sonra da Alman Makina Fabrikaları
Birliği ile Alman Dökümcüler Birliği için muhasebe planları hazırlandığı görülmektedir.

Fransa' da muhasebe normalizasyonu ile ilgili eğilimin ondokuzuncu yüzyı|ın
sonlarına doğru ortaya çıktığı belirtilmektedir. Fakat, İkinci Dünya savaşına kadar bu
konuda Çeşitli girişimler olmakla birlikte, tekdüzen muhasebe sistemi uygulamaya
konulamamıştır. Almanlar Fransa' yı işgal ettikten sonra, 1942 yılında Almanya, dakine
benzer tekdüzen hesap planını Fransız İşletmelerine de zorunlu olarak uygulamaya
çalşmış|ardır.

lkinci Dünya Savaşından sonra, Fransa' da ekonomik güçlüklerin artması ve
ekonomik planın sağlam verilere dayandırılmak istenmesi sonucu,4 Nisan,l946,da
Tekdüzen Muhasebe Komisyonu ( La Commission de Normalization des Comptabilities
) kuru|arak tekdüzen muhasebe planı haarlamakla göreüendirilmiştir. Komisyon çalışmalarını
1947 Yılında tamalayarak tekdüzen muhasebe planı 1948 yı|ından itibaren yürülüğe
konulmuŞtur. Maliye bakanlığına bağlı yüksek muhasebe konseyi 1957 yılında ougtin
yürürlükte olan tekdüzen hesap sistemini hazırlamıştır.

SovYetler Birliğinde TMS, yeniekonomik sislemin bir gereği olarak, Birinci Dünya
Savaşından sonra yürürlüğe konulmuştur,

Diğer ülkelerdeki, TMS uygulamaları ise, Hollanda' da ve Belçika' da Alman
ordularının iŞgali altında iken, 1943'te, Danimarka'da ve Çekoslavakya,da 1944,te,
lsveç'te 1945'te, Macaristan'da 1946' da, isviçre ve Avusturya 'da 1947' de, isveç ve
Norveç' de de 1,948' de başlamıştır.

TürkiYe'de TMS konusundakiçalışmaların Başlangıç tarihio|arak, genelikle, 154
SaYılı Kanunun kabultarihi olan Aralık 1960 alınmaktadır. §istemin yalnl7- iDT,nde ve
Yalnız gene| muhasebeyi içeren kısmi uygulanması 1972, hem genel muhasebeyi hem de
maliYet muhasebesinin içeren tüm uygulamasıise 1977 yılında gerçekleştiriıeoıımıştlr.

Üll<emlzde TMS çalışmalarının ilk adımı olarak 1972yııınoan itibaren sadece 27Xİl'te uYgulamaYa konan genel muhasebe kısmının uygulama sonuçları şüphesiz yararlı
olmuŞtur. Yeni sistem, kayd işlem|erine büyük açıkhk getirmiştir. Analize elverİş|i ve
anlamlı mali tablo ve raporlar ortaya çıkmıştır.

Ülkemizdeki TMS' nin maliyet muhasebesi bölümü 1977 ytıbaşında uygu|amaya
konmuŞtur. UYgulaYıcıların genel|ikle olumlu ve yararlı bulduğu sistemin, bazı gereksiz
cefuelleri ve uğraşıları azalttığı ve eskisine oranla basit olduğu görüşündedir|er.

Bu konuda asıl önemli çalışma|ar 2499 sayılı SermayJ piyİsası Kanunu ile bu
kanuna bağlı olarak yayınlanan Dış Denetleme yönetmeliği ,e-sex' nun yayınladğı
tebliğler ile 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhİsebeci Ma|i Müşavirlik v-e
Yeminli. Mali Müşavirlik Kanunudur.

Ulkemiz turizm iŞletmelerinde de TMS gerçekleştirilememiştir.Ülkemiz otel

_
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işletmelerinde uygulanan hesap planları da otel işletmesinin tipine, büyüklüğüne, hatta

otel işletmesinin buIunduğu yer ve bölge şartlarına göre de farklılık göstermektedir. Ancak,

büyük otel işletmerinden bazılarındaA.B.D.'de uygulanantekdüzen muhasebe sisteminin

etkileri görülmektedir.

soNUÇ
çağımızın ekonomik bakımdan gelişmiş sayılan bütün ülkelerininin, kalkınma

evrımıeİinin genellikle ilk aşamalarında TMS fikrini benimsediğive uygulamaya koYduğu

görülmektedir,- 
Ülkemize gelince, Türkiye'nin tekdüzen muhasebe sistemini uygulamakta oldukÇa

geç kal_dığı söylenebilir.- 
Üıı<emizde " İktisadi, sosya| ve kültürel kalkınmayıdemokratik yolla gerçekleştirmeyi

,, ve ,, bu maksatla, milli tasarrufu arttırmak, yatırımları toplum yararınln gerektirdiği

önceliklere yöneltmek ve kalkınma planlarıyapmak " Devletin anayasalgöreviolarak kabul

edilmiştir. Vergilerin de herkesin mali gücüne göre alınması öngörülmüŞtür. Devletin

sözkonusu anayasal görevlerini " iktisadigelişme ve mali kaynakların yeterliliği ölÇüsünde
,,yerine getirebilmesi için sağlam ve güvenilir verillerle ekonomik, mali ve sosyal politikalarını

oİuşturmlsı gerekir. 
-Bu 

verilerin önemli bir kısmını işletmelerin muhasebe sistemleri

urettigine ,e İMS, inden elde edilen veriler amaca en uygun olduğuna göre ülkemizdeki

TMs çalışmalarının incelenmesinden şu sonuç|arı çıkarmak mümkündür :

1. Ülkemizde TMS,nin uygulanmasına oldukça geç geçilmiştir. Oysa planlı kalkınmaYa

geçtiğimiz dönemden.itibaren TMS' nin kurulmasıve yaygınlaştırılması yönünde ÇalıŞmaların

yap,ımas,gerekirdi. Ülkemizde bu sorun bu boyutu ile hiç ele alınmamıştır. On yıllık Planlı
dönem TMS uygulaması olmaksızın geçirilmiştir.

2. Ülke;;zde TMS çalışmaları ile ekonomik kalkınma arasında herhangi bir bağ

kurulmamış; daha çok iı<tisadi DevletTeşekküllerinin daha etkin ve verimliÇalıŞabilmesini

sağlamak lçın ı<ullanılacak İDT'nin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamış; ve özel sektörün

durumu hesaba katılmadığı gibi, muhasebe verilerinin makro düzeyde kullanılabilmesi iÇin

gerekli içerik tekdüzen muhasebe sistemine dahil edilmemiştir- 
3. Özel sektör kapsam dışı tutulmuş ve TMS' ni özendirici tedbirler alınmamıŞtır.

4. SPK, nun yönetmelik ve tebliğleri ise sadece SPK' na göre menkul kıymetlerini

halka arzetmiş olan veya arzetmiş sayılan ortaklıklarıkapsamaktadır, Bu kapsam dışındaki

ortaklar bu kanunun kapsamı dışında kalmakta ve TMS' inden yoksun bulunmaktadırlar,

s. Ülkemizde ülİ<e otizeylnoeıi tüm işletmeleri kapsayacak bir TMs, nin henüz

gerçekleştirilememiş olması bir talihsizliktir. Kaldı ki turizm sektörü içinde bir tekdüzen

munaseOe sistemi geliştirilememiştir. Kısaca ülkemizde TMS konusunda henüz pek çok

işletme bu sistemi uygulamamaktadır.
6. Bu sorunların çozümlenip TMS'nin tüm ülke düzeyinde ve her iŞletmede uYgu-

lanabilmesiiçin :

1. TMs sisteminin gelilştirilerek her kurum ve kuruluşun uygulamasına imkan

verecek şekilde geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır,

2. Uygulamanın her sektör gibi Turizm€ektörü içinde zorunlu olmalıve bu konuda

özendirici tedbirler alınmalıdır,
3. Uygulamaları izleyerek gerekli kararları alabilecek yetkilerle donatılmıŞ bir

"Tekdüzen Muhasebe Kurulu " kurulmalıdır.
4. TMs ekonomik gelişmeye paralel olarak belli dönemlerde yeniden gözden

geçirilmeli ve gerekli değişiklikler yapılmalıdır.
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GELEN TuRisr sAyısı TAHuirı Mooeı-i

Yrd. Doç. Dr. Burç ULEllCİN
ıstanbul Teknik Ü niversitesi
İşletme Fakültesi

ı - İleriyi Tahmin ve Önemi

Makro ekonomi, sekıör veya işletme bazında olsun ileriyi tahmin teknikleri bilinçli
veya bilinçsiz olarak kullanılmaktadır. Bir bakkalın günlük ekmek alımı o günkü satış
tahminine bağlıyken bir otomobil fabrikasının yatırım kararı önündeki 5-10 yıla ait taleb
tahminlerine bağlıdır. Makro ekonomi politikası açısından alınacak kararlar da ileriki
dönemlere ait tahminlere bağlıdır. Örneğin, gelecek yıla ait dış ticaret açığının bugünkü
koşullar altında artacağı tahmin ediliyorsa bunu önleyici ekonomik önlemler alınacaktır.

Planlama ve kontrolfaaliyetleri ne kadar iyiorganize edilirse edilsin bunların temel
girdisi satış tahminleridir. En gelişmiş üretim planlama teknikleriyle planlanmış ve bil-
gisayar yardımıyla kontrol edilen bir üretim sistemi satış tahminlerindeki bir sapma sonucu
ya talebi karşılayamaz yada aşırı stokla çalışır hale gelecektir.Yatırım plan|anması
amacıyla yapılan bir ta|eb tahminindeki yanlış, kurulan işletmenin ya eksik kapasite ile

çalışmasına ya da daha baştan talebi karşılayamaz hale gelmesine yol açacaktır. Her iki

durumda da işletme karlı çalışamayacaktır.
Tahmin dönemi tahmin edilecek dönemin uzunluğuna göre değişik şekillerde

adlandırılabilir ;

0-1 ay Piyasa dönemi
1-3 ay Kısa dönem
3-24 ay Orta dönem
24 ay ve daha i|erisi Uzun dönem

olarak adlandırılabilir. Bu dönem ayrımı sektörden sektöre değişirse de genel kabul
görmüş ayırım budur.

0-1 ay dönemi için tahminlerden elde edilecek bilgilerle tedbir alma imkanı çok
azdır ve bu dönem içinde olacaklar az çok kesinleşmiştir. 1-3 ay dönemi ve daha ileriki
dönemler farklı teknikler kullanılarak tahmin edilebilir.

Tahmin dönemleriyle planlama faaliyelleriarasında ilişkide aşağıda verilmiştir.

ıA

*

yatırım planlaması
Finansal planlama
İşgücü Planlamsı

Uzun Dönem
Kısa+Orta Dönem
Kısa+ Uzun Dönemry

Yatırım planlaması dışındaki bütün planlama fonksiyonları orta ve uzun dönemi
ılgilendirdiğinden bu çalısmada bu döneme ait tahminler üzerinde duracağız,

lleriyiıanmin teknikleriyle bulunan değerler kesin değerle.r değildir. Tahmin edilen

değerler kullanıcıiçin iyi bir başlangıç noktası, yol göstericidir. İleriyi tahmin faaliyeti bir

kereyapıIıpbırakılacak bir faaliyet oeğiıoir. Aylık verilerle tahmin edilen bir model her ayın

verisi belli oldukça bu yeni oiıgiyı" tekrar tahmin edilmelidir, Bu proses dış ortamdaki

değişikliklerin modele, jolay,s, ile tahmine kaİılmasınısağlar, Kurulan modeller başarısız

oıo-uğunoa bunun nedenleii araştırılıp modelin yenilenmesi gerekir, Başarısızlıklardan

alınan derslerle model kısa bir slre İçınoe dahaaz hata yapar hale gelecektir. Model

tahmin edilirken eldekiverilere en ,ygun istatistiki metod seçilmelidir, Aksi halde model

baştan başarısızlığa mahkum olacaktır,

ı
ı
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2- Konuyla İlgiliYazın
Turizm taleb tahminleri ile i|gili yazın197O'lerden sonra hızla artmıştır. Bu bölümde

bu konudaki yazını detaylı olarak vermektense bu işi yapan değerli çalışmalara atıfta
bulunulacaktır. Uysal ve Crampton ( 1985 ) ile Var ve Lee ( 1990 ) ileriyi tahminde
kullanılabilecek teknikleri ve turizm ile ilgili çalışmalarıvermektedir. Bu çalışmalar içinde
Türkiye ile ilgiliolanların sayısıiki üç tanedirve bunlarTürkiye dışındayapılmıştır. Uysalve
Crampton ( 1984 ) 1960-80 verilerini kullanarak 1 1 ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayısını
regresyon analizi ile incelemiştir. 1990'ların başında bu çalışmanın Türkiye için planlama
ve ileriyitahminde kullanılabilmesi imkansızdır. Var, Mohammad ve İçöz ( 199O ) çalışması
ise 1979-87 dönemi için 20 ülkeden Türkiye' ye gelen turist sayısını açıklayıcı bir model
geliştirmektedir, Bu modelşu andaTürkiye için geliştirilmiş en iyi modelolmasına rağmen
bazı istatistikisorunları vardır. Türkiye ekonomisi için geliştirilen ekonometrik modellerde
ise turizm sektörü ile ilgili denklemler yoktur. Bu durum sektörle ilgili tahminleıin yokluğunun
yanısıra sektörün Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin de gözlenmesiniengellemekte-
dir. Son yıllarda turizm gelirlerinin ithalatı karşılama oranı o/o 20' lere yaklaşmaktadır.
Turizm sektörünün diğer sektörlerle olan işkilerini görebilmek açısından Girdi-Çıktı
tablolarında ayrı bir sektör olarak ayrılması gerekmektedir.

3- Türkiye İçin Alternatif ( Model )

Bu çalışmanın temel amacıTürkiye'ye gelen yabancı turist sayısını aylar itibariyle
tahmin eden bir model kurulmasıve bu modelin 1991 için tahminde bulunmasıdır.Türkiye
için tahmin edilen önceki modellerden farkı ay|ık verileri kullanılması, regresyon analizi
yanısıra zaman serisi analizinden de faydalanmasıve toplam turist sayısınıtahmin etmeye
çalışmasıdır. Grafik 1 de Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı Ocak 1984'den Haziran
1990' a kadar görülmektedir.

Regresyon analizitahmin edilecek değişkenlerisebep sonuç ilişkisiiçinde etkiIeyen
açıklayıcı değişkenleri bulmayıve bunların etkisini sayısa| olarak saptamayı amaçlar.

Y=BO+Blx1 +B2x2+e
şeklindeki bir regresyon modelinde Y, x1 ve x2 ile açıklanmakta ve 81 x1 deki 1 birimlik
artışın Y de ne kadar değişiklik yarattığınıgösterir. e ise sistemde meydana gelen rastgele
oynamaları gösterir.
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Zamanserisi analiziııde ise tahmini yapılacak dizinin kendi iÇsel dinamiği saPtanlr

ve buna göre ileriyitahminde bulunulur. Bu yöntemde açıklayrcı değişkenler dizinin kendi

geçmiş değerleri ve yapılan hatalardır.
negİ"syon analizi i|e yapılan çalışmada Türkiye'ye gelen turist saYısı mevsimsel

faktör|erden arındırı|dıktan sonra dolar kuru, gelişmiş ülkeler ortalama fiyat indeksi, gelir

indeksi ve trend ile açıklanmaya çalışılmıştır. (Tablo 1 ). Tahmin dönemi Ocak 1984 ile

Haziran 1 990 ayları arasıdır,

Ls// Dependent Variable is YsM
Date : 11-'l3-1990 lrime:22:34
SMPL range: 1984.06 - 1990.04
Nunlber of observations : 71

Convergence achieved after 3 iterations

sTD. ERROR T_STAT 2_TAIL SıG.VAR COEFFİCİENT
: : : : : : : : :: : : : : : : : -- : : : : : : : : : : --c 25906.770 12917.705 2.1032141 0,0039

D 465.52505 197.75072 3,3794745 0,0001

PD -593973.74 590286.18 -1,0062471 0,318

YSM ( -1 ) 0.8478468 0.0598701 14,161448 0,000

MA(3) _o2B41027 0.1 361 568 _2.0B6584B 0.041

_----- :--
E]squared 0.871 181 Mean of dependent var 239166,7

eoluiteo R_squard 0.863374 s.D. of dependent var 67622.23

s.E.ofregression24995.19sumotsquardresid4.12D+1o
Durbin- watson stat 2.12o59o F- statistic 111.5868

Log likelihood - 817.1294

- - : 
-_ 

: : : : : -_ 
: : : : : : : : : : : : ::-_

inelo 1, AYL|K TURisT SAYlSlNl AÇ|K|_AYAN EN KÜçÜK KARELER TAHM|Nl
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Gelişmiş ülkeler fiyat indeksi ( PD ) istatistiki olarak anlamlı buiunmamıştır. Dolar
kuru (d ) ve trend etkisi (YSM-1 ) %1 güven sınırında anlamlı iken gelişmiş ülkeler fiyat

indeksi ancako/o 15 güven sınırında anlamlıdır. Dolar kurunda 10 TL' lik bir artıŞ aylık turist
girişini 4655 kişi arttırmaktadır. Son yıllarda ortalama aylık dolar kurundaki artışın 80 TL
olduğu düşünülürse bu ayda 372OO turist anlamına gelir. Gelişmiş ü|kelerde ortalama
enflasyon oranında "/o 1'lik bir artış ise aylık turist girişinde 5939 kişilik bir azalışa yol

açmaktadır. Rastgele hareketlerle ilgili o|arak da üç dönem önceki hata terimi etkili

olmaktadır. Bu son terim dolayısıyla model transfer fonksiyonu haline dönmektedir.

Zunan seıisi analilnde ise tahmin edilen denklem bir sebep sonuç ilişkisi göstermediği

gibi katsayıları da doğrudan yorumlanamaz, E|de edilen denklem geçmiş verileri bir

transformasyonla ileri doğru uzatır. Tablo 2 de Box-Jenkins metodu ile tahmin edilen
ARlMA modeli verilmektedir. ModelAR ( 1 ), AR ( 11 ), MA ( 13 ) 'den oluşmaktadır. Grafik
2 de ise gerçek|eşen değer|er ile tahmin değerleri gösterilmekdir. 1991 yılı için toplam

turist sayısı 5.253.274 olarak tahmin edilmiştir. 1990 yılı için bir 5.055.0OO turist göz önüne
alındığında bu 1991 yılı için bir durgunluk anlamına gelmektedir. Aylar itibariyle dağılım ise
Tablo 3 de verilmektedir.

LS// Dependent Variable is YSM
Date : 10-28-1990 /Tinıe : 22:55
SMPL range: 1985.01 - 1990.06
Number of observations : 66
Convergence achieved after 6 iterations_-_
vARiABLE CoEFFıGıENT sTD. ERRoR T-STAT z-TAIL slc.

c 917716.62 2658531 .8 0.3451968 0.731

MA (6 ) 0.3187276 0.1352410 2.3567375 0.022
MA ( 13 ) 0.5838592 0.1477861 3,9507038 0.000
AR ( 1 ) o.8oo7583 0.0601957 13.302584 0.000

AR (11 ) 0.1863133 0,0673810 2.7650701 0.008

*

a

R-squared
Adjusted R-squard
S.E. of regression
Durbin- Watson stat
Log likelihood

0.B9Bl98
0.891522
23227.59
2.2B7922

_ 754.5545

Mean of dependent var
S.D. of dependent var
Sunı of squard resid
F- statistic

251062.9
70523,49
3.29D+ 10
134.5503

TABLO 2 K TUR|ST SAYİS|NİAC|KLAYAN ARİMA MODELİ

t986 190? 19$8 19$9 19$0 1991

50g
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AYLAR runisr cinişi

1 63959
1 76065
274219
401 801
526661
536736
7161 81

771450
631 782
520641
294047
239729

ToPı-AM 5253274

TABLo 3. 1991 yıLıAyuK runisr SAyıSıreHı,ıiı.ıı-Eni

4. SoNUÇ

Turizm ile ilgili planlamalarda temel kaynak olması gereken Türkiye'ye geleryturist
savısı, kalış süreleri ve harcama alışkanlıkları için istatistikçiler, turizmciler ve diğer bilim

239

}
oCAK
ŞUBAT
MART
NıSAN
MAYıS
HAziRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜ L
EKıM
KASıM
ARAL|K

a

ı

aı
a

a

a

a

a

a

a

aııı
a
a
a
aı
aı
a

a

aı
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

ıa

aa

ıa

aa

ıl

1l

aI

3l

ıl

1l

ao

aa

aI

ıa

ıo

aa

al

aa

ıt

aa

ıt

aı
a

a

aa ı
aıı

ıl

aa
a

'aı
a

a

aı
a

'_|

a-
aı

aı

aı
ı

ıa
aa
aa

aa
aa
aa

aa

ı
aa

ı
a

a

a

ı
a
a

a
a
a

ı
a

a
aı

a

a

a

a ı

a
ıa

ıa
aa a

aıa
ıaa
aaa
aaı

ıaa
ııa
aıa
aıa

ı
a



dallarından gelen uzmanların ortak olarak hazırlayacağı bir modelhenüz kurulmamıştır,

kurulacak bir modelturizm sektörünü yönlendirecek, bu sektörde çalışanlara bir başlangıç

noktası verecektir, Bu model Türkiye ekonomisi ile ilgi|i bir makroekonomik modele

eklenerek sektördeki gelişmelerin makroekonomiyi nasıl etkilediği de görülebilir,Başta

Turizm Bakanlığıoımai uzLre turizm ile ilgili bütün kuruluşların konuları ile ilgili istatistikleri

toplamalan ve bunlarıyayınlamaları çalışrnaıar için temel oluşturacaktlr, Özellikle Türkiyele

gelen turistlerle harcama've kalış süreleri ile ilgili bilgiler sağlayabi|ecek anket çalışmalarının

lapıımasıve bunlarm planlama ve kontrol amacı ile kullanılması ve kamuoyuna açıklanması

geıeklidir.
Tahmin edilen bu model yardımıile 1991 yılına baktığımızda TürkiYe'Ye gelen turist

sayısında körfez krizi o|masa oinı ur duraklama olacağı ortaya çıkmaktadır, Körtezkrizi

ile birlikte 199O da başta A.B.D. ve diğer o.E.c,D. ülkelerinde ortaya çıkmaya başlayan

ekonomik durgunluk,l991 yılı toplam dünya turizm talebinde bir düşüş yaratacaktlr,

Regresyon unilirind"n de g6rüldüğü gibi turist sayısını önemli ölçüde etkileyen döviz kuru

ise, Türkiye ekonomisinin içinde 
-ouıunou5u 

koşullar nedeniyle bu düŞüŞü kapatacak

kddar yükseltilemeyecektir. öolayısı ile 1991 yılı için tahmin edilen duraklama körfez krizi

bir sıcak savaşa dönüşmediğlta[OirOe 199O turist ge|işinin % 10 kadar altına düşecektir,

Bu sonuç 1991 turist sayısıtihmini 4.750.ooo turist civarına getirmektedir. Türkiye,ye çok

yakın bir böIgede ve yayı]ma ihtimalinin de yüksek olan bir savaş kuşkusu 1991 yılıiçin

İahminlerde büyük bir yanılgı payı ortaya çıkarmaktadır,
Bütün bu veriıeritirğe için 1991 yılının turizm açısından bir büyüme yılıolmadığını

göstermektedir. 1991 yııı son yıliarda hıziı ve plansız büyüyen turizm sektörünün derlenip

toparlanma yıl ı olması gerekmektedir,
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ç YERLi VE YABANCİ TURiSTLERiN KONAKLAMA, GECELEME VE ORTALAMA
KALış süneı-eni iı-e resisı-eniN ooı-uLuK oRANLARıNıN iı_ı_en

İTİBARlYLE KARŞİLAŞTİRlLMASİ
Ar. Gör. Suat KUÇUKÇ|FTÇl
ıstanbul Teknik Üniversitesi
İşletme Fakültesi

Son yıllarda, ülkemize gelen yabancı turist sayısındaki art§ın turizm sektörüyle
dolaylı ve dolaysız olarak ilgili herkesimi etkilediği gözlemlenmektedir.

Turizm sektöründeki kurumların görevlerinidoğru olarak yürütebilmelerive gelişmeleri
yansfabilmeleri güncel araştürma ve istatistik verilere ihtiyaç göstermektedir. Turizm
yatırım ve planlamasının yapılabilmesive maksimum yararın sağlanabilmesi ülkemizde
oluşan turizm hareketlerinin özelliklerinin bilinmesinizorunlu kılmaktadır.

Bu nedenle " Yerli ve yabancı turistlerin konaklama, geceleme ve ortalama kalış
süreleri ile tesislerin doluluk oranlarının iller itibariyle karşılaştırılması " adı verilen bu

çalşmada Kültür ve Turizm BakanlığıTurizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığının
yayımladığı KonakIama İstatistikleri Bültenlerinden yararlanılarak 1975-1989 döneminde
Açıklayıcı Veri Analizi Yöntem i kullanılarak belirlenmeye çal ışılm ıştır.

Ülkemize gelen yabancı turist sayılarını tesbit etmek önemli olmakla birlikte,
ortalama kalış süre|erinin ve tesislerin doluluk oranlarının bilinmesi daha çok anlam
taşıdığından bu çalışmada iller bazındaki farklılaşmalar tesis|erin doluluk oranlarına
(yabancı, yerlive toplam turistler için ) ortaya konmuştur.

Konaklama Istatistikleri Bültenlerinden il bazındaki konaklama, geceleme ve yatak
sayıları tarandğında 54 il için 1982 den itibaren sürekli verilere ulaşılmıştır. Bu nedenle

çalışmanın ilk kısmı 1982-1989 döneminde 54 ilde görülen farklılaşmalarıkapsamıştır.
Aynı bültenlerden 1975 yılından itibaren yukarıda sözü edilen verilere turistik

illerimizde ulaşıldığından da 1975-1989 döneminde sadece turistik illerimizdekifarklılaşmalar

çalışmanın ikinci bö|ümünü oluşturmuştur.

l. İller İtlUariyle ( 54 İl ) Tesislerin Dolutuk Oranlarının Karşılaştırılması

a ) Yabancı Turist Gecelemlerine Göre
Her il için o ilde yapılan toplam yabancı turist gecelemeleri, ilin toplam yatak

sayısına bölünerek tesislerin doluluk oranları ( gün olarak ) bulunmuştur. Elde edilen
sonuçlar Çizim 1' de görülmektedir.

Bu çalışmadaki çizimler Türkçe yazında sık rastlanmayan türde olduklarından bir
miktar açıklama gereksinimi gösterebi|irler. Çizimlerdeki diktörtgen kutular ve bazı illeri
gösteren noktaların varlığı nedeniyle kutu nokta çizimleri adı da verilen bu gösterimlerde
54 ilin dik eksende yer alan göstergeye göre konumları işaretlenmiştir, En düşük değerli il

en alttaki noktayla, ilk dötte birinci ( kartil ) il kutunun alt çizgisiyle, ortanca ( medyan ) il
ortadakive üçüncü dörtte birinci il kutunun üst çizgisiyle, en yüksek değerli ilde en üstteki
noktayla gösterilmişlerdir. Bu tür çizimlerde yerleşmiş uygulamaya burada da uyulmuş ve
ikidörtte birinci kesim arasındakiaçıklığın 1,5 katıdörtte birinci kesimin değerine eklenince
bulünan değer kısa bir yatay çizgiyle belirtilerek bunun altındaki bölge kesiksiz, üstündeki
bölge de kesikli çizgiyle gösterilmişlerdir. Kesikli çizgili bölümde yer alan iller büyük farklı
önde olan " ayrıksı " iller olarak nitelendirilebilirler.

Çizim 1'de görüldüğü gibi İstanbul, Nevşehir, Antalya, Aydın gibi turistik olarak
nitelendirdiğimiz iller ayrıksı ( dışa düşen ) illerdir. Bu çok doğal bir sonuçtur.
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Çizimde görülen önemli bir durum Ağrı ilinin ayrıksı bir il olarak son yıllarda en
yüksek değerli ilolma özelliğini istikrarlıolarak sürdürmesidir. Bu ilin 1985-1989 döne-
mindeki yabancı turist konaklama geceleme ve yatak sayı|arındaki artış yüzdelerine
bakarsak bu istikrarın nedeni açık olarak görülür.1985-1989 arasında toplam yabancı
turist konaklaması o/o 20.9, top|am geceleme "/" 18.1, yatak sayısı ise o/" 20.2 artmıştır.
Artışlarda görülen bu paralellik nedeniyle tesislerin doluluk oranı ( gün ) istikrannı korumuştur.

Çizimde görülen ikinci önemli bir durum ise Aydın ilindeki tesis|erin doluluk
oranlarının yıllar içindekiseyridir. Aydın ilindeki doluluk oranı 1984 yılından sonra önemli
bir artış göstermiş ve 1987 yılında 54 il içinde en yüksek değeri almıştır. Fakat bu yıldan
sonra doluluk oranında görülen düşüş nedeniyle 1989' da tekrar 1984' lerdeki durumuna
düşmüştür. Aydın ilinde görülen bu durum ileride ayrıntılıolarak incelenecektir,

çiziM 1. |LLER iriaaniyı-e yABANcıTuRisT DoLuLuK oRANııRı (Gün )
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,

a

b ) Yerli Turist Gecelemelerine Göre ;

Çizim 2 her il için yerli turist gecelemelerinin toplam yatak sayısına bölünmesiyle
elde edilen doluluk oranları (gün olarak ) görülmektedir.

Turistik olarak nitelendirdiğimiz hiçbir il ayrıksı iller arasına girememektedir. Bu da
sahip oldukları yatak sayılarına göre yerli turist gecelemelerinin azlığını göstermektedir.
Öyle ki Aydın ili 54 il içinde Adıyaman ile birlikte en düşük doluluk oranına sahiptir,

c ) Toplam Turist Gecelemelerine Göre;

Çizim 3'de ise her il için top|am turist gecelemelerinin ilin yatak sayısına bölünme-
siyle elde edilen doluluk oranları görülmektedir.

Ç izimdeki kutulara dikkat edilirse ülkemizde tesislerin doluluk oranlarında 1 982'den
1985' lere kadar belli bir oranda artış görülmektedir. 1985' den 1989' a kadar ise bu düzey
istikrarlı bir biçimde korunmuştur. Son yılda ise bir düşüşün başladığıgörülmektedir. Bu
yılda ayrıksıdiye nitelendirebileceğimiz hiçbir ile rastlanmamakla birlikte en yüksek değerli
ilin değerinde de bir önceki yıla göre önemli düşüş görülmektedir,

Çizimdeki x işaretiAydın ilinin durumunu göstermektedir. Görüldüğü gibiAydın
ilindeki doluluk oranı Türkiye' nin durumuna benzemektedir. 1982' den 1985 yılına kadar
yüksek eğimli blr artışla en düşük dörtte bir durumundaki il|erden ortancanın üstündeki
dörtte bire atlayan Aydın, 1988'lere kadar bu durumunu korumuş ve son yıllekrar son
dörtte bire inmiştir.
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ı
Ayrıca 1984 1,111 ile ilgili belirtilmesi gereken bir nokta da Kırklareli ili verilerinin

güvenilir olmamasıdıı Çizim 3'e dikkat edilirse bu illerin doluluk oranları ( gün olarak ) bir
yılın gün sayısını g9ç,ıektedir. Bu il|erde 1984 yılı içinde yapılan toplam gecelemeler ilin

toplam yatak arzını aşmaktadır ki bu durum olanaksızdır.

ll )Turistik İllerimizde Tesislerin Doluluk Oranlarının Karşılaştırılması :

a ) Yabancı Turist Gecelemelerine Göre ;

Tablo 1'de göriildüğü gibi İstanbulyabancıturistlerin gecelemelerine göre 1985'lere

kadar ilk il olma özelliğini korurken 1 985- 1 988 yılları arasında Antalya ve Aydın en yüksek
doluluk oranına sahip iller olmuştur. 1989 da ise bu illerde önemli düşüşler ( özellikle
Aydın'da "/" 50 ) görülmektedir.

b ) YerliTurist Gecelemelerine Göre;

1975' den itibaren Ankara turistik iller arasında en yüksek değer|i il olma özelliğini
korumaktadır.

Tablo 2' den görüleceği gibi, son yıllarda tüm turistik illerde yerli turiste göre

hesaplanmış doluluk oranlarında bir düşüş mevcuttur. Özellikle yabancıturist geceleme-
lerine göre hesaplanan doluluk oranlarında ayrıksı iller içine giren Antalya, Aydın, lstanbul
gibi illerde önemli düşüşler görülmektedir. Bunun nedeni bu illerde yatak sayılarında
görülen önem|i artışa karşın yerli turist sayılarında önemli bir artışın sağlanmamasıdır.

Tablo 1. Turistik İllerimizde Yabancı Turistlere Göre Doluluk Oranları ( Gün )

1 975
KAPADOKYA 1 15.05
isrnııBuL 114.29
AYDıN 98.52
ANTALYA 89.35
izıvıin 67.33
ANı(ARA 49.06
MUĞıA 14.83

1 9B1

isrnııBuL 47.54
ANKARA 26.21
ı(APADOKYA 23.72
izıvı ın 23.28
AYD|N 18.61

ANTALYA 13.9ö
MUĞı_A 10.03

1 978
isrnrıBuL 65.31

AYD|N 40.33
ANTALYA 38.41

ANı(ARA 29.1B
}<APADOKYA 28. 58
MUĞLA 6.07
izvı in 3.B3

1 982
isrnııBuL 66.53
ı<APADoKYA 42.81

izıvıin 35.65
Ad\,ITALYA 32.87
AN}(ARA 31.69
AYDıN 14.38
MUĞLA 10.51

1 979
israııBuL
AYDıN
izrııin
ANı(ARA
ANTALYA
KAPADOKYA
MUĞı_,A

47.42
31 .14
30.35
27.41
22.92
10.62

6.87

1 9B3
isrnıııBUL 95.11

ı(APADOKYA 65.08
ANTALYA 53.91

AYDıN 43.45
izıııin 43.16
ANI(ARA 41 .92

MUĞLA 30.22

1 980
isrnı.ıBUL
ANKARA
izıııin
AYDlN
KAPADOKYA
ANTALYA
MUĞı_,A

33.24
24.78
16.62
15.78
15.41
12.98
10.23

lı

1 984
isrnr.ıBUL 1 15.03
KAPADoKYA 8B.3B
ANTALYA 69.85
AYD|N 60.86
izıvıin 54.55
ANıGRA 46.12
MUĞ1A 38.74
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1 989
isrnNaul 117.77 !

ANTALYA 115.01
KAPADOKYA 82.92
izvıin 72.gg
AYD|N 72.05
ıvuĞı-e 65.33
ANKARA 39.76

Tablo 2. Turlstlk illerlmlzde Yerll Turlstlere Göre Doluluk oranları ( Gün )1975 1978 1979 1980ANKARA 152.59 ANKARA 91.26 ANKARA 130.73 ANKARA 111.1.İıvuĞı-n ı ıs.+z ıvıuĞLA 88.76 izıvin oo.ei ıvueıa ss.szisraııauı 1oo.89 isreNsu. 66.65 rııuĞu ;;:'; iiıvıin i;,aiANTALYA 94.05 ANTALYA 48.17 isıRııauı- 48.21 isrnııauı 49.25
ı(APADoKYA 88.99 ı(APADoKYA 44.89 ANTALYA g2.1g ANTALYA 26.99izıvin 88.85 izıvıin 25.97 AyDıN 29.93 ı<apADoKyA 18.82AYD|N 81.25 AYD|N g.28 KAPADoKYA 23.75 AYDIN 16.01

1 985
ANTALYA 133.23
AYDıN 121 .24
isrnııBuL 12o.62
ı(APADOKYA 99.91
izrıı in 64.92
MuĞı_n 52.28
ANKARA 44.06

1 9B1
ANKARA 84.57
isrnrıBu L 60.72
ıııuĞı_a 57.99
izvıin 52.41
ANTALYA 25.46
AYD|N 24.77
ı<APADOKYA 22.13

1 986
ANTALYA 129.01
AYD|N 1 16.28
isrnıııBUL 1 13.95
IGPADOKYA 112.26
izıv in 78.07
ıııuĞıı 54.78
AN}<ARA 42.71

1 9B7
AYD lN 1 41 .77
ANTALYA 1 17.5B
isrnııBUL 114.16
KAPADOKYA 97.09
izvı in 86.37
ıvıuĞı-,q 67.93
ANı<ARA 3B.B2

1 9B8
AYDıN 137.72
isrnrıBuL 135.99
ANTALYA 134.58
ıGPADOKYA 97.09
,MUĞı-,q ffi.88
izıvin ffi.48
ANKARA 41.86

1 984
ANKARA 103.1 1

izııı in 69.81
ıııuĞı-n 67.76
isrnııBuL 51.4B
ANTALYA 48.57
ı(APADOKYA 47.06
AYD|N 24.61

D

1 9B5
ANI(ARA
ızıv in
MUĞı-q
l(APADoKYA
israııBuL
ANTALYA
AYDIN

1 9B2
ANI(ARA
ANTALYA
ıvuĞıı
izııı in
isrnrıBuL
ı(APADoKYA
AYDlN

91 .4B

52.58
49.44
44.2B
42.B4
26.04
24.63

1 986
ANKARA 99.86
izıv in 59.06
isrnııBul 49.76
ı(APADOKYA 44.07
ıııuĞıı 34.91
ANTALYA 32.1B
AYD|N 21 .41

1 9B3
ANıGRA 108.45
ısrnııBUL 61.B3
izııı in 56.29
ıvuĞı_n 52.41
ANTALYA 51 .42
}qPADOKYA 37.48
AYD|N 24.63

1 9B7
ANI(ARA 85.76
izvıin 54.74
isreruBul 47.76
KAPADOKYA 24.66
vıuĞı-,q 22.5g
ANTALYA 19.1 1

AYD|N 13.29

1 98B
ANKARA
isrnııBuL
izııı in
ı(APADoKYA
ANTALYA
ıvuĞı-,q
AYDıN

89.1 9
70.0B
61 .44
44.11

44.03
43.09
22.97

84.73
46.39
43.22
24.02
16.12
14.B9
11.36

a

a.

1 989
ANKARA
izıııin
israııBuL
ı(APADoKYA
rvıuĞı-n
ANTALYA
AYDlN

76.76
39.92
37.62
22.06
1B.52
13.06
10.24
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Tablo 3. Turistik İııerımizde Toplam Turistlere Göre Doluluk Oranları (Gün )

1 975
isrnrıBuL 215.17
KAPADOKYA 2a4.04
ANı(ARA 201 .65

ANTALYA 183.41

AYD|N 179.77
izıııin 156.17
MUĞtı 128.31

1 9B1

ANKARA 1 10.78

isrnııBul 108.26
izıı in 75.68
ıııuĞıı 68.02
ıGPADOKYA 45.84
AYD|N 43.38
ANTALYA 39.41

1 978
isrnruBul 131 .95

ANKARA 120.44
ıııuĞı-n 94.83
ANTALYA 86.57
KAPADOKYA 73.47
AYD|N 66.31

izvı in 1 3.1 1

1 979
AN}(ARA 158.13
israııBuL 95.62
izııin 91 .17

ıvıuĞı_e ffi.11
AYDIN 61 .07

ANTALYA 55.05
KAPADoKYA 34.37

1 9B0
ANIGRA 135.89
isrnııBul 76.48
izıvıin 64.01

rııuĞıı 63.75
ANTALYA 39.96
ı(APADoKYA 34.22
AYD|N 31.78

1 984
isrnNBuL 166.51

AN}(ARA 149.23
KAPADOKYA 135.43
izvıin 124.36
ANl ALYA 118.42
ıvıuĞıe 106.51

AYDıN 85.47

1 982
ANKARA
isrnruBuL
ANTALYA
izıııin
ı(APADoKYA
ıııuĞıı
AYDlN

1 9B3

12g.17 isrnxBul 156.94

109.36 ANIGRA 150.37

85.45 ANTALYA 105.33

79.94 KAPADOKYA,102.56
68.84 izıvıin 99.45

59.94 ıvıuĞıı 82.64

31.52 ' AYDıN 68.09

1 985
ANTALYA 176.32
isrnııBul 164.65
AYD|N 144.21

I(APADOKYA 144.01

izıvin 135.01

ANKARA 133.25
. ıııuĞıı 1 13.71

1 986
isrnrııBUL 163.71

ANTALYA 161 .19

I(APADOKYA 156.33
ANıqRA 142.38
AYDıN 137.69
izııı in 1 37.1 3
ıııuĞıı 89.69

1 987
isrnııBul 161 .92

AYD|N 155.02

izıvıin 141 .11

ANTALYA 136.68
I(APADOKYA 128.68
AN}(ARA 124.a8
ıvıuĞın 90.46

1 9B8
isrnıııBUL 182.37

ANTALYA 150.71

AYDıN 149.08
izvıin 126.71

AN}<ARA 126.59
KAPADOKYA 121 .11

ıvıuĞı_n 98.77
İ

1 9B9
isrnııBUL 155.37
ANTALYA 128.06
ANKARA 1 16.52
izvıin 1 12.9
KAPADoKYA 104.98
ıvıuĞı-n 84.04
AYD|N 82.29

c ) Toplam Turist Gecelemelerine Göre ;

54 il için yapılan incelemenin yorumu turistik illerimizde de geÇerlidir. Son Yılda

turistik illerimizin tümünde doluluk oranlarında düşüş görülmektedir, Örneğin Aydın ilinin

doluluk oranı 1985 deki 144 günden 1989 yılında 82 güne düşmektedir ki bu turistik iller

içinde en düşük değerdir. ( Bkz. Tablo 3 )
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Yaptığımız çalışmanın ış|ğı altında Tablo 4' e bakalım

Tablo 4
*rr*rnkt TURxiyr*

ORT. KALMA SÜRESİ
YABANCı YERLı TOPI_,AM

TURiST TUnıST Iuzuşt

DoLULUK oRANl ( GÜrı )

YABANCl YERLı ToPl-AM
TURİST runışr TURiST

YATAK
SAYlSı

ARTlşI

1 9B5
1 986
1 9B7
1 9BB
1 989

2.B1

2.95
3.13
3.42
3.1 4

3.B
52.7
10.0
_7.8

1 .99
1.89
1 .86
1 .84
1.B1

2.35
2.36
2.47
2.67
2.54

Tablodan görüldüğü gibi Türkiye'de 1985'den 1988'e kadar devamlı yükselen

yabancı turistler için ortaİama kalma süresi (toplama geceleme / konaklayan kişi ) son

yılda düşmektedir. Ayrıca yerlituristler için bu düşüş 1985'lerden itibaren görülmektedir.

yatak sayılarında ise devamlı olarak bir artış görülmektedir. Yatak saYılarındaki artıŞ

devam ederken tesislerin doluluk oranlarının azalmamasl için konaklamaların ve gecele-

mele1n artmasıgerekmektedir. Bu olmadığıtakdirde 1989 yılında görülen durum ortaYa

çıkmaktadır,

Tablo 5
trıln*ı*ık AYD|N '"*

YATAK
SAYıSl

ARTıŞı

71 .56
73.66
B0.1 5

93.39
B0.43

66.85
60.83
51 .89
44.69
37.71

138.41
134.29
132.04
138.08
1 18.14

oh 26.1
7.1

15.3
15.1

19.4

Vo 20.6
25.0
33.5
30.4

ToPIAM
TURıST

1 986
1 9B7
1 9BB
1 989

1 985
1 986
1 987
1 98B
1 9B9

KONAKLAYAN Kİşİ l.% Artış )

YABANCı YERL| ToPtAM
Tu RİsT Tu RlsT Tu RlsT

GECELEME (7o Artış )

YABANCl YERL| TOPı_,AM

TURIST TURıST LU_Blşt

15.6 1?.4 15.1

52.4 _22.4 40.8
29.7 14.1 2B.4

_31 .8 17.5 -28.0

DoLuLUK oRANı ( GÜN )

ToPl-AM YABANC| YERL|
TU RİST TU RİST TU RİST

10.0
_6.7

9.2
16.7

5.2
38.3

9.9
_3.B

oRT. KALMA sÜnrsi
YABANC| YERLi
TU RİST TU RİST

}

4.33
4.B3
4.82
5.68 ( -V" 26.0 )

4.20

2.72
2.7B
2.31
2.42
2.43

3.96
4.33
4.41

5.1 5

3.85

121 .24
116.2B
141 .77
137.72
72.05

22.97
21 .41

13.29
11.36
10.24

144.21
137.69
155.06
149.0B
82.29

ı
Aydın ili için ortaya çıkan sonuçların daha iyi açıklanmasıiçin Tablo 5'e bakıldığında

1989 yılında yabancı turist konaklamalarında (Vo 7.8 ), gecelemelerinde ( o/o 31.8 ),
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ortalama kalma süresinde ise (Vo 26.0 ) lık düşüşler görülmektedir. Toplam konaklama-
larda ise o^ 3,8, gecelemelerde o/" 28,0, ortalama kalma süresinde ise o/o 25.2lik düşüş
meydana gelmektedir. Yatak sayılarında ise o/" 30.4lik bir artış ortaya çıkmaktadır. Yatak
sayılarında artış sözkonusu olmasa bile tesislerin doluluk oranlarında bir düşüşün olacağı
aşikardır, Ayrıca yatak sayılarında görülen önemli artışlarla birlikte yabancı turistler için
tesislerin doluluk oranları 137.72 günden bir yılda 72.05 güne (o/o 47,7lik ) toplam ,rr15||er
için de 149.08 günden 82.29 güne (Yo 44.8lik ) düşmüştür. Yatak sayılarındaki öneın'i
artışların yanında konaklama ve geceleme sayılarında görülen düşüş|er tesislerin dolulıık
oranlarında % 50'lik düşüşe neden olmuştur.

ı
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i TuRizu işı_erMELEniruDE KuRuLuş yEni seçiuiııiıt örteui
Arş. Ali YAYL!
Gazi Ü niversitesi
Meslek Eğitim Fakültesi
Turizm Eğitimi Bölümü
Araştırma Görevlisi

Mekanın belli bir konumunda veya konumlarında sürdürü|en ekonomik faaliyetler,

bir ekonomik birim vasıtasıy|a gerçekleştirilmektedir. Bu ekonomik birim tüketim birimi,

üretim birimi ya da daha ıisİ sevlye de sektör, ulusal ekonomi olabilir. İşletme ekonomisi

disiplininde ilgili ekonomik birime işletme adıverilmektedir, |şletmeler kuruluş amaçlarına

uygun ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmeleri için dört temel üretim faktöründen biri olan

uygun arazi parçalarına gereksinim duyarlar. İlgili mekan parçalarıfiziki anlamda işletmenin

kuruluş yerini oluşturmaktadır.
Bir teşebbüsün kuruluş yeri sosyal, teknik, coğrafi, şehircilik, askeri ve ekonomik

boyutları olan disiplinlerarası bir konuma sahiptir. Bu düşünce çerçevesinde kuruluŞ yeri

münferit üretici ve tüketici birimler, işletme, sektör, ülke ekonomisi ve hatta ekonomik
bütünleşmeler düzeyinde incelenebilecek bir konudur.

Bir turizm işletmesi için kuruluş yerini; konaklama, yeme-içme veya eğlence gibi

temel fonksiyonlarını ve buna bağlı ekonomik aryıaçlarını gerçek|eştirebileceği en uygun
(optimal ) yer olarak tanımlayabiliriz.

Turizm işletmelerinin kuruluş yeri seçimi denildiğinde kuşkusuz ağırlık noktası
olarak konaklama işletmeleri akla ge|melidir.

Kuruluş yeri gereksinimigenellikle üç şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlar:
a- yeni bir tesisin kurulması,
b- Mevcut bir tesisin genişletilmesi,
c- Değişen koşulların sonucu ekonomik olma özelliğini yitiren bir tesisin yenilen-

mesidir,
Endüstri işletmelerindeki yer seçimi problemiyle turizm işletmelerindeki yer seçimi

problemi oldukça farklılıklar göstermektedir. Sözkonusu farklılıklar turizmin kendine özgü
spesifik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin Turizm işletmelerinin hammadde
veya enerji kaynaklarına yakın olma durumları sözkonusu değildir. Özel niteliği gereği,.
konaklama ve yeme-içme hizmetleri, doğrudan tüketicinin kendisine sunulurlar ve satış
yapılan yerde tüketilirler. Bu bakımdan konaklama ve yeme-içme endüstrisi, talebin
bulunduğu yerlerde sağlanmasıgereken diğer bir çok hizmetlere benzer bir durumdadır.
Pazar, kuruluş yeri seçiminde en önemli ve genellikle de tek belirleyici faktördür. Bu
nedenle, turizm işletmeleri pazarın yapsına uygun olarak geniş bir alana yayılmışlardır.

Turizm işletmelerinin mekana bağımlılığı işletmelerin temel amacıolan karlılık ve
verimliliğini doğrudan etkilediğinden kuruluş yeri seçimi turizm işletmeleri için birinci
derecede önem taşımaktad ır.

Kuruluş yeri yanlış seçilmiş bir endüstri işletmesinin faaliyeti bir takım maliyetlere
katlanmak ğahasına sürdürülebilirse de turizm işletmeleri için aynışeyisöylemek mümkün
değildir. Bu nedenle turizm işletmelerinin kuruluş yeri seçimi işletmenin uzun devreli
etkilere sahip diğer kararlarından daha fazla önem kazanır. Çünkü, kuruluş yeri bir kez
seçilip tesis kurulduktan sonra hatanın görülmesi ve giderilmesi mümkün olmayan uzun

dönem sorunlarına yol açacaktır.
Uygun bir kuruluş yeri seçimi ancak mümkün kuruluş yerialternatiflerinin bulunmasıyla

olanaklı olmaktadır. Seçim o|ayından sözedebilmek için elimizde en az iki alternatifin

}
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bulunması gerekir, Dolayısıyla, kendi arazimiz üzerinde kurmayı düşündüğümüz bir

tesisin kuruluş yerinden söz etmemiz mümkün değildir. Bu durumda ancak tesisin tÜr, sınıf

ve kapasitesini belirleyici yönde analiz yapmamız olasıdır,

Turizm işletmelerinde kuruluş yeri seçimi etkin bir pazar araştlrmaslVe potansiyel

talepteki istek, eğilim ve tercihlerin sonucunda, mümkün kuruluş yerleri arasından kuruluş

yeri değişkenlerinin analizi sonucu seçilmelidir.- 
Değişkenterin çeşitliliği ve önem derecesi tesisin türüne ve hitaP ettiği turist

kesimine göre farklılık gösterecektir.
Turizm işletmelerinin kuruluş yeri ile ilgili kararl etkileyen dolayısıyla böyle bir

kararın alınma sırasında dikkatle değerlendirilmesi gereken faktörler ;

1. Kalitatif faktörler
2, kantitatif faktörler

olmak üzere iki ana altbaşlık altında toplanabilir,

kalitatif faktörler; sayısal olarak ölçümü mümkün olmayan veya çok güç olan

faktörlerdir. Doğal güzellil<leİ, il<lim, güneş, deniz, kum, yöreye özgü değerler gibi turistlerin

bölge seçiminoe obğruoan etkili olan çekicilik kriterleri bu grup faktörlerdendir.

Kantitatif faktörler sie sayısal olarak'ölçülebilen ve işletemenin karlılığı üzerinde

direkt etkisi olan faktörlerdir.Aıazive inşaat maliyetleri, havagazı, su, elektrik, iŞÇilik gibi

faktörler bu grup içerisinde değerlendirilebilir.
Tablo : 1 bu tür bir sınıflandırmayıgöstermektedir.

Mümkün kuru|uş yerleri arasından en uygununu belirlemek için temel değişken

olarak alınan kuruluş yjri faktörleri ilgili alternatif yerler açısından analize tabi tutulmalıdır,

kuruluş yeri faktörlerinin analizinde kullanılan yöntemler arasında ;

- Puanlama yöntemi

- Maliyet yöntemi

- Yatırım rantabilitesinin karşılaştırılması yöntemi

- Ulaştırma modeli tekniği

sayılabilir,:--' 
iıgııiyontemıerden her biriaday kuruluş yerlerini farklıaçılardan değerlendirmektedir.

yöntemİerden hiç biritek başınakuruIuşyerifaktörlerinintümünü analiz kaPsamlnaalması

mümkün değildir. Bu bakımdan, tek bir yöntemin sonucuna göre karar verme yerine,

değişik yöntemlerin sonuçlarını karşılaştırarak analize çok boyutluluk kazandırmak gerekir,

İ

ı

i

252

/,-.



! Tablo ( 1 ) : Turizm İşletmelerinde Kuruluş Yeri Faktörlerinin Sınıflandırılması

Yukarıda belirtilen analiz tekniklerinden biri olan Ulaştırma modeli daha çok
Endüstri iş|etmelerinin optimum kuruluş yeri seçiminde uygulama alanı bulan ve optimalliğe
ulaştıran bir tekniktir, Tekniğin uygulanabilir|iği, çıktının somut bir mal olmasına, arzve
talebin kesin olarak bilinebilir olduğu varsayımına dayanmaktadır.

Turizmde mal veya hizmetin tüketiciye doğru hareketi değil, tüketicinin malveya
hizmetin bulunduğu merkeze hareketi sözkonusudur. Dolayısıyla turizm işletmelerinin

çıktısı olan hizmetin taşınması sözkonusu değildir. Yine potansiyel talep merkezlerinin
kesin sınır|arının çizilmesi de mümkün değildir.

rı

4

ı

kalitatif Faktörler kantitatlf Faktörler

* Doğal Faktörler

Doğal Güzellikler
ixıım

* Ekonomlk Faktörler

* Sosyal Faktörler

- Ulaştırmanın maliyeti

- Arazi ve lnşaat maliyetleri

- Altyapı hizmetleri
- İşgören sağlama kolaylıktarı

ve malİyetlerİ

- Artistik ve mimari değerler

- Yöreye özgü değerler
Festival|er, fuar ve sergiler * Bölgesel Finansal Politika

* Tarihsel Faktörler - Sağlanan bölgesel teşvik
tedbirleri v.b.

Eski Harabeler
Dinsel anlamı olan yerler

- Tarihsel önemi olan yerler

* Regreasyon ve Alış-Veriş Kolay|ıkları

- Sportif faaliyetler
Kültürel faaliyetler

- Sağlık dinlenme ve gece eğlence olanakları

- Alış-Veriş kolay!ıkları

* Altyapı, Yiyecek ve Konaklama Kolay!ıkları

- Turiste olanak sağlayacak alt yapı

- Yiyecek ve Konaklama Kolaylıkları

* Psikolojik Faktörler

Halkın turistlere karşı davranışları
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Belirtilen bu ve benzeri nedenlerden dolay, ulaştırma modelinin turizm işletmelerinin
optimal yer seçimine uygulanması bir takım ek varsayımların konmasıyla mümkün
olabilecektir. Pek tabiidir ki getirilecek olan ek varsayımlar da elde edilecek olan sonucun
güvenirliliğini azaltacaktır, Ayrıca turizm işletmelerinin kuruluş yeri seçiminde tek temel
değişken ulaştırma maliyetleri de deği|dir.
ilgili varsayımlar olarak ;

Talep merkezlerinden arz merkezlerine gelecek olan turist say§ının bilinmesi,
Turistlerin az merkezlerini belirlemeleri, arz merkezleri ile talep merkezleri arasındaki

birim taşıma maliyetlerine bağlı olduğu,
Arz merkezlerine hangi merkezlerden turistlerin geldiğinin bilindiği,
Taşıma maliyetlerinin kuruluş yeri için esas değişken o|arak alındığı,

sayı|abilir.
Turizm işletmelerinde optimum kuruluş yeri seçimine, ilgili kuruluş yerifaktörlerini

iki aşamalıbir analize tabitutarak da ulaşmak mümkündür.
Bu amaçla, sayısal o|arak ölçülmesi mümkün olmayan faktörler puanlama metodu

mantlğı içinde değerlemeye tabitutulmalı. Bu yolla belirlenecek turistik çekiciliği yüksek
olan yöreler ikinci aşama olarak kantitatif faktörlerin analiziyönünden değerlendirilmelidir.
Sonuçta işletmenin temel amacını gerçekleştirme derecesi en yüksek olan yer uygun
kuruluş yeri olarak belirlenmelidir.

Yukarıda kısaca belirttiğim çerçeve doğrultusunda yapm§ olduğum kıyıturizmine
yönelik bir kuruluş yeriseçimi çalışmasının sonucunu vermek istiyorum.

Bunun için kıyıturizmine etki eden kuruluş yeri faktörleri belirlenmiş, ilgi|i faktörler
kalitatif ve kantitatif faktörler diye ikili bir sınıflandırmaya tabi tutuImuştur. Kalithtif faktörlere
turistik çekicilik kriterleri adıverilmiş ve iIgilikriterlerin turistler açısından önemlilik derecesi
ve öncelik sırasını belirlemek için anket yöntemiyle turistik çekicilik tercih sıralaması
oluşturulmuştur.

Benzer şekilde mümkün kuruluş yerleri olarak alınan Alanya-Side, Seferihisar-
Kuşadası, ve Samsun-Ordu yöreleri aynıanketle turistik çekicilik yönünden potansiyel
değerleri ortaya konmuştur, Turistik çekicilik tercih sıralaması değerleri ile mümkün
kuruluş yeri olarak seçilen yörelerin aynı çekicilik kriterlerine ilişkin arz potansiyeli
değerleri çarpımın yöre düzeyinde toplanması sonucu bir endeks oluşturulmuştur.

Bulunan endeksler yönünden hangi yörenin endeksi daha büyükse, o yöre endeksi
kendininkinden daha küçük olanla,a naza(an daha çekici sayılmıştır.

Buna göre seçilen yörelerin çekicilik kriterleri yönünden sahip oldukları potansiyel
değerlerine göre sıralanışları,

1. Alanya-Side
2. Seferihisar- Kuşadası
3. Samsun-Ordu

olmuştur.
lkinciaşama olarak, cazibe yönünden ilk ikisırayıalan Alanya-Side ve Seferhisar_

Kuşadasıyörelerinin kantitatif yönden minimum maliyet metodunagöre analizleriyapılmış
ve burada önceliği Seferhisar-Kuşadası yöresi almışlır,

Önerilen bu tür bir uygulamanın istenilen düzeyde hazırlanmasıve uygulanması
sonucu turizm yatırımcılığı ve planlamasında alınacak kararların, işletme bazında kuruluş
yeri seçiminin kesinlik ve doğrulukları önemli ölçüde artacaktır.

Ayrıca bu tür bir analiz sonucunda turistik yörelerin hangi amaçlı turizme daha
elverişli olduğu yöredekifaktörlerin elverişlilik durumlarıve iyileştirme koşulları da ortaya
konabilecektir.

}
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ı Bu yöntemin avantajlıyönünden biri de esnek oluşudur. Herhangi bir coğrafi ünite
veya herhangi bir turist tipine uygulanabilir oluşudur.

Genel bir sonuç olarak, turizm işletmelerinin kuruluş yeriseçimi kararısürecinde şu
ilkelerin sürekli olarak gözönünde bulundurulması doğru bir karara varmada önemli bir rol
oynayacaktır:

1. Kuruluş yeri kararıverilip işletme kurulduktan sonra hemen hemen dönüşü ol-
mayan bir yola girilmiştir. Bu nedenle acele edilmemeli ve karar için gerekli tüm
bilgiler sağlanmalıdır. Bütün proje çalışması boyunca verilen kararın doğruluğu
gözden geçirilmeli, gerekirse tesis kurulmadan yer değişikliğine gidilmelidir.

2. Yer seçimi ile ilgili karar, olabildiğince uzun bir dönem gözönünde bulunduru-
larak alınmalıdır.

3. Kuruluş yeri kararıgenelcoğrafik bölge seçiminden başlayarak konumluk yer
seçimine doğru aşamalı olarak ele alınmalıve sistematik bir bütünlük içinde tüm
faktörler ve etkileşimleri gözönüne alınarak incelenmelidir.

4. Seçilecek yerin işletmenin faa|iyetlerine yapacağıetkilerive sağlayacağı katkı-
ları belirleyen özellikleri değerlendirilmelidir.

5. Karar verme sürecinde hiç bir zaman bir tek yaklaşım ya da yöntemle yetinil-
memelidir. Ne kadar çok boyutlu analize gidilirse karar etkinliği o denli artacak-
caktır.

6. Turistik yörenin talep eğilimi, toplanma özellikleri ayrıcaanalizedilmeli ve kuru-
lacak tesisin tür ve sınıfına bunun sonucunda karar verilmelidir.

t

-

ı

255

ı



YARAR tAN l LAN KAYNAKI-AR

1. BARUTÇUGİL İsmet, S, Turizm İşletmeciliği, Uludağ Üniversitesi Basımevi,
Bursa 1984

2. BU FFA S. Elwood, Modern Production Management, New York, John Wiley and
Sons, lnc., 1961.

3. CANDAN Ümit, " Üretim Sistemlerinin Kuruluş Yeri Seçiminde Konum Kuramı
Yaklaşımıve Yöntemleri ", İstanbul Üniversitesi İşl. Fak. dergisi, Cilt: 8, Sayı : 1, 1979.

4. ESİN Alptekin, Yöneylem Araştırmasında Yararlanı|an K arar Yöntemleri, G.Ü,
Yayın No: 126, Ankara 1988

5. OlALl Hasan, Korzay Meral, Otel İşletmeciliği İstanbul Üniversitesi İşl. Fak.
Yayın No : 214, İstanbul 1989,

6. SAĞCAN Mustafa, Regreasyon ve Turizm, Cumhuriyet Basımevi 1986.
7. TAŞLlCAA, Osman, " Proje Yerinin Seçimini Etkileyen Faktörler ", Prof. Dr, Suat

Mirza' nın Anısına Armağan, Anadolu Üniversitesi Yayınları No :2O5, Eskişehir 1986
S. REED RuddelJr., Plant Location Layout and Maintenance, Richard D. lnıvin, lnc.

Homewood lllionis 1967
9. YAYL|Ali, Turizm İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi ile ilgili Optimal Bir Model

Yaklaşımı, ( Basılmamış yüksek Lisans Tezi ), G. Ü. Sos. Bil. Ens., Ankara 199O

,

ö

At

A

^

i.

256



t

Vl. oTURUM

Tu R izııirı sosyo- EKoNou ir ETKiı-eni
SEYAHAT ACENTALARİNIN SORUN LARİ

a

ıP

Oturum BaşRanı

Bildiriler

Prof. Dr. Alparslan USAL

prof. Dr. Hihmet İyİoİxea

Öğr. Gör. ig" P1NAR

Abduttah TEKİN

Kazım BAYRAM

Arş. Gör. Ayhan CÖxoENİz

Prof. Dr. Alpay ATAOL

Turizmin Sosyo-KüItürel Etkileri ve Ege Bölgesi Örneği"

" Türkiye'de Turizmin Ekonomlk Gelişmeye Katkısı ve
Sosyo-Kültürel Etkileri "

" Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri "

" Seyahat Acentalarının Sorunları " 
i

" Aydın İıınde Seyahat Acentatarının Faaliyetleri "

" Seyahat Acentalarının Sorunları "

ı-

t

257



TuR izuiıt sosyo-xüLTuREL erxilERi ve EGE göLGEsi onrıeĞi
Prof.Dr. Alparslan USAL
Dokuz Eylül U niversitesi
ıl<tlsadi ve İoarl Bilimler Fakültesi

Sayın Başkan, Değerli Dinleyenler
Doğrusunu isterseniz, oldukça avantajlıbir konumdayım. Bugünün ilk konuŞmacısı

olarak benden önceki değerli konuşmacılardan daha başarılı olmak kaygısını taşlmryorum.

Öte yandan sayın Başkan yapmış olduklarıçok değerli konuşmaları ile bir bakıma benim

konuşmamın öncülerini ortaya koydular. Kendilerine özel|ikle teşekkür etmek isterim.

Turizmin, genelde " kolay " bir konu olarak algılandığıkesindir. Hiç kuşkusuz bunun

ana nedeni, turizm olgusunun çok boyutluIuğudur. Gerçekten, turizmin ilgilenmediği konu
,,yok ,,gibidir. Üstünüzdekigiysiler, konfeksiyon, saçın|zın biçimi, gözlükleriniz, sağlığınız

, yiyecek-içecek, elektrik lambaları, duvarların rengi, önünüzdeki ve evinizdeki kitaPlar,

notlar, bu mikrofon, müzik, günp§, ağaçlar, otomobil, otobüs, satıcılar, gürültü ya da

sessizlik, şu manzara, deniz... Öyleyse turizm, " yaşam " demektir, Böylece, herkesin

turizm hakkında söyleyebileceği birşeyleri vardır. Ancak, turizmi zorlaştıran da gerÇekte bu

kolaylığıdır.
Turizm-yaşam-insan bağlarıdayine bu zorluğu vurgu|ayan kanıtlardır. Nitekim, bu

sektörde çalışanlar biraz doktor, biraz mühendis, hukukçu, işletmeci, tüccar, yönetici,

pazarlamacı, muhasebeci, finansmancı, biraz iktisatçı, psikolog, sosyolog, biraz beslenme

ve gıda uzmanı, birkaç yabancı dili konuşan halkla ilişkiler uzmanı, entellektüel, sanattan

anıİyan ( estetik zevk düzeyi gelişmiş ) ve hatta bazı bakımlardan doğrudan doğruYa

sanatçı olması tercih edi|en , biraz arkeolog, biraz teolog, biraz rehber, sözün kısası
,,süperman " lerdir. Üstelik bu özelliklerini" hoşgörülü, özverili, çalışkan, becerikli, yaratıcı,

dayanıklı, yemez-içmez-uyumaz-hastalanmaz-yorulmaz, sürekli öğrenmeye istekli ve

hazır, insan sevgisi ile ve hizmet aşkı ile dopdolu olma " nitelikleri ile birlikte yoğurarak

sunmak zorundadırlar. Böylece, turizm alanında çalışanların birbakıma " evliyalığa "

soyunduklarını söy|emek yanlış olmaz.
Amerika'nın en olağanüstü otelcisiolan Ellsworth Milton Statler ( 1863-1928 )'in

1 927 yılında Cornell Ü niversitesi' nin " Otel ve Restoran İşletmeciliği Bölümü " için kurduğu

örnek otelin girişindeki bir plaka üzerinde yazıh olan şu sözler, turizm olayının bu en duyarlı

yanını vurgulamaktadır :

" yaşam, hizmet demektir. Başarılıkişi, iş arkadaşlarına kendisinden bir parça daha
faz|a veren, biraz daha iyi hizmet eden kişidir. "

oysa ; endüstrileşme ve çağdaş yaşam, insanın yalnzca kendisine hizmet etmesi

ile sonuçlanmaktadır. Nitekim çağımızın, olanaklarıyanında olumsuz koşulları da birlikte

getirdiği ve toplumsal ilişkileri zayıflattığı ve mikro toplumsal çevreyi çok daralttığı bir
gerçektir:

- Endüstrileşme süreci, toplumsal bunalımı da beraberinde 9etirmiştir,
Endüstrileşmenin gerektirdiği hızlıve yüklü çalışma nedeni ile insanların grup kurma yada
gruplara katılma olanak ve hevesleri de kalmamaktadır.

- iıetişim ve yayın araç|arındaki ( özel|ikle görüntü veren alıcılardaki ) teknik
gelişme|er, kişileri toplumsal yada sosyo-kültürel gruplar kurmalarına engel olacak kadar
eve bağlamakta; kurulmuş grupların da dağılmasına yada daha dar kapsamlı olarak
oluşmalarına neden olmaktadır,

- Aşırı uzmanlaşmanın gereği olarak ortaya çıkan aşırı işbölümü sanıldığının tam
tersine bireyler arasındaki ilişkileri daha da zayıflatmaktadır. Diğer bir deyişle, ortak
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t noktaları azaltm ış ve meslek grupları dışında grup kurmayı güçleştirmiştir.

- Toplum örgülenmesindeki çağdaş gelişmeler ve iyilşürmeler ( çağdaş kurumlaşma),

birey|erin birbirlerine karşı geleneksel görevlerini ve dayanışmayı anlamsız kılmıştır.

- Hızlı kentleşme bu olguyu daha da hızlandırmıştır.

- Özgür, demokratik bir ortamdave gerçekten toplumsal nitelikte grupların hemen
hemen y alnızca turizm hareketi s ırasında görülebileceği söylenebilir.

Turizm, endüstrileşmeye doğru gidişte insanın bu kaçınılmaz yalnızlığını gidere-
bilecek (yada bir süre unutturabilecek ) ve insanıyeniden insana döndürebilecek sayısız
fırsat sunar.

Gerçekten, insanın, çevresini saran ekonomik, toplumsal ve elbette kültürel ve
psiko|ojik veriler ile yeniden ilgilenmeye başlaması, onu yeniden " beşer " özelliklerini
hatırlamaya götüren çok önemli bir.başlangıç noktasıdır.

1970'de Ege Üniversitesi, İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Turizm Kürsüsü
elemanıolarak göreve başladığımda herkesin turizmin sağladığımakro ve mikro ekon-
omik yararlardan söz ettiğinigördüm. Kısa bir süre sonra ise, turizmin " insan etmeni "

üzerindeki etkilerinden söz edilmemesinden ( ya da yeterince söz edilmemesinden
diyelim) rahatsız olmaya başladım . Akiın yolu birdir. 1970'lerde benide, konu ile ilgiliyerli
ve yabancı bilim adamlarınıda turizmin " insan " üzerindeki ve onun toplumsal ve kültürel
yapısı üzerindeki etkilerine eğilmeye zorlayan bu rahatsızlıktır. Diğer bir deyişle, turizmin
toplumsa| ve sosyo-kültürel etkinliğinin ekonomik gerçekleri kadar somut sonuçlar
verdiğinin anlaşılmasıdır.

lnsan, turizm verilerinden doğrudan doğruya etkilenir. Bununla beraber insan,
fiziksel ve beşeri çevresinden soyutlanamadığından fıziksel, bireysel ve toplumsal tüm

çevre ögeleri ile sürekli ilişkiler içinde ve sürekli değişen bir ortamda yaşamakta olan bir
varlıktır.

Bu güçlük yanında, sosyo-kültürel etkileşmenin son derece geniş kapsamlıve çok
boyutlu olarak gerçek|eştiği unutu|mama|ıdır. Ozellikle turizm alanında böyle bir etkileşmenin
sınırlarınıçizmek zorduı.Çünküturizm doğrudandoğruyasosyo-kültürelvegözlenebilen
bir olaydır.Kültürün çok etkin ve hiç kuşkusuz ayrıcalıklı bir elemanıdır, Turizmin; en
azından şairlik, araştırma-inceleme, sanat, ileri bir zevk düzeyi, gelişme, bilim, kültür,

kardeşlik, din ve sevinç öge|erini içeren geniş bir kavram olduğu bellidir, Bu nedenle,
turizm verileri, toplumsalyaşantının uzantılarıyada göstergeleriolan kültürelelemanlardır.
Doğalveriler bu yargıdan uzak tutulamaz. Çünkü, doğal değerlerin de kullanılmasınıve
özellikle turizm kapsamında biçimlendirilmesiniyine " kültür " belirler.

Bir başka tanıma göre turizm , ekonomik değerlerde kültürel değerler ( estetik,
spritüel, doğal, tarihsel ) arasında bir alışveriştir. Bu tür bir tanım, turizmin, fiziksel
kaynaklar ile insanlığı ve insanlarla insanları karşı karşıya getiren bir güçlü araç olarak
kabul edilmesi anlamına gelir ve bizim konuya yaptığımız yaklaşıma daha uygun
düşmektedir. Çünkü, turisti yada turist ağırlayan yerdeki yerel bireyi ( diğer bir deyişle,
"bireysel alt sistemi " ), onu çok yakından çevreleyen ve " Turistik lşletmeler ", " Turistik
Örgütler " ve " Turistik Yerleşimler " den oluşan Örgütsel alt sistem (Turizm Sistemi ), bu

sistemi de yukarıdan çeviren ve Toplumsal Çevre, Psikolojik Çevre, Ekonomik Çevre,
Teknolojik Çevre, Ekolojik Çevre, Siyasal Çevre ve Kültürel Çevre elemanlarından oluşan
üst sistemler arasına sıkışmış yapısı ile topluca ele almaya ve incelemeye bir ömür bile
yetmez.

Bu nedenle konuşmam, yaşamln en Vurucu göstergesiolan " kültÜr " ile, kültürÜn de
belli başlı birkaç değişkeni ile sınırlı kalacaktır.
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Sonucu " olumlu " yada " olumsuz " olsun, değişim sürekli bir olgudur. Ünlü Efes'li
düşünür Herakleitos' un bundan beşyüz yıl önce söylediği gibi :

" Herşey sürekli bir akış içindedir, Herşey değişir. "

Şu anda her biriniz konuşmamın başladığıandan itibaren daha yaş|andınz. Saçlarınız
uzadı. Giysileriniz daha eskidi. Gözünüzdeki gözlüğe ve çatıdaki lamba]ara elinizi sürmediniz.
Ancak, onlar da durdukları yerde eskiyorlar. Çiçekler biraz daha büyüdü. Yani herşey
durmadan değişiyor. Kavramlar da, fikirler de değişiyor. Sizinkiler de değişti. Ben bu
konuŞmayıyapmasaydım da değişeceklerdi. Turizm, işte bu zaten durağan olmadığını
bildiğimiz değişim olgusuna olağanüstü bir hız kazandırır. Kuşkusuz bunun ana nedeni, bu
alandaki yoğun insan ilişkileridir.

Gerçekien, toplumsal ve kültüre| ilişkileri yoğun olan toplum yada topluluklarda
bireylerin sosyo-psikolojik yapılarının da etkileşmenin boyutları oranında değişime uğradığı
kabul edilmelidir. Turizm ise, değişimi daha da ko|aylaştıracak ve hızlandıracak ortamı
yaratır. İnsanların toplumsal iIişki|erini sıklaştırır ve algılanan uyarıcılardaki sıklık derece-
sine göre değişen oranlarda öğrenmeyi, alışmayı ve uyumu sağlar. Uyarıcılara karşı
oluŞabilecek tepkileri de yumuşatarak top|umsa| degişimin boyırtlarınıgenişletir. Anlaşılmayan
gençliğin yaşlı kuşaklarca anlaşılması böyle bir ortamda daha kolaylaşır.

GeliŞmekte olan bir ülkede bile süreklideğişmekte olan birtoplumu her toplum için
en son erek olan ekonomik kalkınma-gelişme-refah ortamında sosyo-kültüre|olumsuz
etkilerden koruyabilmek için turizmden daha geçerli v.e hızlı bir yol ( eğitim dışında )
düŞünmek zordur. Çünkü iurizm, faaliyeti kapsamında oluşacak toplumsal ve kültürel
kargaŞa içinde yiteceği yada aşınacağı sanılan yerel değerlerin de özellikle korunmasını
gerektiren bir olgudur. Daha da ötede böylesi değerleri kendisine temel yapmak zorundadır.
Deniz, hava, güneş dünyanın her yerinde aynıdır. Oysa turizm arzına kendisine özgü
nitelikler kazandıran kökler sosyo-kültürel zenginliklerde gizlidir.

Turizmin, insanı, insanın en azından belli başlıboyutlarıile sosyo-kü|türe|yapısıile
ilgilenmeYe iten ve bu nedenle de hümanist düşünceleri öğreten ve yaygınlaştıran bir
faaliYet olduğuna kuşku duyulamaz. Örneğin, bikinili turistlerin sık algılanması bir süre
sonra " alıŞma " ile sonuçlanmakla birlikte, bunun anlamı, ilk gösterilen tepkilerin yersizliğinin
anlaŞılması ve Öğrenmenin gerçekleşmesi ile o|uşan tutum değişikliğidir. Bu nedJnle,
baŞlangıÇta yeni kavramlara ve yeni ögelere karşı gösterilen tepkinin bir süre sonra
tavsaması duyarlılığın bütünü ile yitmesi anlamına gelmez. Tam tersi, ,, öğrenmenin
baŞlaması " biÇiminde değerlendirilmelidir. Böylelikle gelişecek kültür alışverişi, toplum-
daki toplumsal değişimi başlatan ve/yada hızlandıran önemli bir adım olur.

EtkileŞimin sosyo-kültürel sonuçlarına gelince, bu sonuçları belirleyecek çoksaYıda değiŞkenden söz etmek mümkündür. Biz bu konuşmamızda daha ilginç oıacağını
sandığımız birkaÇına değinmekle yetineceğiz. Hiç kuşkusuz bunlardan en önemlisi ,,Ai|e
Kurumu " dur.

ZiYaEralP,1974 yılında yaptığı ve Balıkesir l Erdek ile Ankara / Kalecik yerleşme
birimlerini kıYas|ayan araştırmasında evlerini pansiyon olarak turizme açan aile başkanlaİının
o/o 7o' inin çocukları ile konuk aile çocuk|arının arkadaşlık etmelerini;

- yararlı olması,
- görgünün artması,
- yeni şeyler öğrenme,

nedenleri ile olumlu bulduklarını belirtmektedir.Yazar,genel olarak " turist aile ile birlikte
YaŞamanln " PansiYoncu aileye sağladığı ge|ir yanında " insan tanıma ", ,, dost edinme ,,,

" giyim kuşam öğrenme ", " konuşma öğrenme '' ( denekler her halde bu görüşü yabancı
dil aÇısından ele alm ışlardır ) ve " hayat görüşüne sahip olma " biçiminde yararları olduğunu
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saptamştr. Aile başkanları bu yönde turistlerden öğrendiklerini şu ifadelerle dile getirmiŞlerdir:

- llim öğrendim
- Dostluk öğrendim
- İnsanlık öğrendim
- İnsan sevmek öğrendim

- Yaşama tarzı öğrendim

- lyi yaşama şartları öğrendim

- İnsancıl davranışlar öğrendim

- Efendilik öğrendim
- Nezaket öğrendim
- Anlayış öğrendim

- Arkadaşlık öğrendim

- Sevgi öğrendim

- Başkaları ile iyi geçinmeyi öğrendim

- Hayat arkadaşlığının anlamını öğrendim

- Terbiye öğrendim

- Dünya hakkında bilgiedindim

- Gelenek-görenek öğrendim

- Televizyonun çalışmasını öğrendim

- Bizim hakkımızdaki düşüncelerini öğrendim ( 1* )

Turist davranışlarından esinlenme, yukarıdaki belirsiz kavramların öğrenilmesi

ile kalmazve toplumsalçevreye somut biçimdeyansır. Nitekim, andığımız bu araŞtlrma bu

açıdan dikkate değer sonuçlar vermiştir. Her iki kasabanın günün zaman süresi bakımından

kullanılışı hakkındİki değer yargılarıfarklı olduğu gibi yatma saatlerinin de farklı olduğu

ortaya çıkmıştır. " Gerçekten günün kullanımını güneşin doguş ve batşına göre ayarlayanlann

Kalecik, te y" 41 .3 ( 66 aile başkanı ) oranında bulunuşu, Erdek'te aynı ölçüyü kullananların

sadece 7o 1 (Zaile başkanı ) gibi dikkate alınmayacak kadar önemsiz kalışı' ( r ) ,

deneklerin yatma saatleİinin oransal dağılımındaki farka da ıŞık tutmaktadır: ( 3" )

KALECiK
saat Aralıkları

Kışın

t

,ş-
r

Saat 20'den önce
Saat 20-21 arası
Saat 21-22 arası
Saat 22-23 arası
Saat 23' den sonra
Belirsiz

100.0

a

( 1* ) Ziya Eralp, Turizmin Toplumsal Değiş.ime Sosyo_Ekonomik Etkisi, Ankara Üniversitesi, SUasal
'Bilgiler 

Fakijltesi, yayın No . 374, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. 1974, S, 98-99
( 2*-3* ) Ziya Eralp. a.g.k.. S. 221

47.B
40.9
9.0
2.3

ıT

ı

ERDEK

YazınKışmYazın

11.1
is.z
24.4
24.4
2.2
2.2

1.5
6.0

15.2
42.5
21 .2

13.6

11.1
19.0
27.o
17.5
22.2
3.2

100.0100.0 100.0
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Turizm etkileşmesinin ilk elde turist kabuleden alanöaki aile yapısına etki edeceği
açıktır. Turist depolarıekonomik yapıları ile " güçlü bir ortamı " simgelediklerine yani tatil
turizmi hareketine yeterli gelir düzeyindeki kişilerin katılmasınıesas aldığımıza göre, bu
ortama özgü unsurların yayılması ( yada " etkin " olması) söz konusu olacaktır. Söz gelimi,
hem istatistikler ve hem de kişisel gözlemlerimiz turizme katılabilecek düzeydeki turist
ailelerinin ,l -2 çocuk sayısınıaşmadıklarını işaret etmektedir. Buna karşın, kırsa| alanlarda
yaşayanların " ayrı ve ciddi bir başka tartışma konusu olabilecek biçimde " çok çocuk sahibi
oldukları bir gerçektir. Turizmin ise, kuramsalve epeyce kuşkulu olmakla beraber gelişmekte
olan alanlar için kabul edebileceğimiz bir genelleme ile " kırsalalanlara doğru yöne|en " bir
insan akımı olduğu varsayılırsa, kuşkusuz en çok bu iki aile tipinin karşılaştığı bir ortam
olduğu düşünülebilir. Böylece, çok çocuklu kırsal yöre insanının az çocuklu aileler|e
karşılaşmasını ve en azından kendi durumunun anlamsızlığını yada güçlüklerini somut
biçimde görmesini sağlayacak ortam yaratılmış olur.

Konuk aile çocuklarının fiziksel görünümlerinden eğitimlerine kadar tüm üstün
yönleri, turist ağırlayan yöredeki aile başkanına çocuklarına daha iyi koşullarısağlayabilmek
için herşeyden önce daha az çocuk sahibi olmak gerektiği fikrini verebi|eceği gibi ai|e
üyelerinin yeni oluşacak baskıları da onu daha fazla çocuk sahibi olmaktan alıkoyabilecektir.
Böyle bir sonuç onun örneğin doğum kontrol,yöntemleri ile daha ciddi o|arak ilgilenmesi ile
noktalanabilir. Örneğin, Alplerin Bavyera eyaletindeki yörelerinde turizm hareketi, tüm
Federal Almanya toplumun içinde bulunduğu değişim sürecini hızlandırmıştır. Ailelerde
çocuk sayısının azalması bu değişimin en önemligöstergesidir.

Aile başkanı dışındaki genç kuşak üyeleri için dışarıdan gelen konuklar kuşkusuz,
daha etkin birer örnek olurlar. Bu ikinci aşamada öncelikle ve daha kolay olarak genç
kuşak temsilcilerinin tutumlarında değişiklikler görülür. Gerçekten, genç kuşaklar turizmin
yarattığı yeni toplumsal koşullara daha kolayca uyum gösterebilmektedirler. Bu ise,
ataerkil aile kurumunda belirmekte olan çatlakların büyümesi, demektir. Özellikle erkek
evlatlar, evleneceklerikızın seçiminikendileri yapmak, ekonomik yönden bağımsızlık ve
boş zamanlarının değerlendirilmesinde de daha fazla özgürlük istemektedirler.

Aile yapısındaki değişikliğin bu ikinci aşamasını ailenin dişi üyelerinin kendileri
dışında oluşmuş statükolarının sarsılması izler. Örneğin, İspanya'da ve Portekiz'de turizm
hareketi kapsamında çok sayıda kadının sekreter, satıcı, garson, müstahdem olarak
çalışması adıgeçen ülkelerin tutucu ve gelenekselyapılarınıdeğiştirmiştir. Kadınların iş
çevresinde edindikleri erkek arkadaşlarla ilişkileri, hem bağlı oldukları aileleri hem de
erkek arkadaşlarını kadının toplumdaki rolüne değişik gözle bakmaya zorlamıştır.

Gerçekten, ekonomik açıdan kalkınmış zengin büyük yerleşme merkezlerinde
kadın ( yeterli olmasa da ) zaten bir ekonomik ve sosyal özerklik kazanmakta olduğundan
turizmin ası| belirgin derecede etkin olacağı alanlar kırsal alanlardır. Fakat, böyle bir olgu,
kadının kentsel ortamda aile içi statükosunun bozulmasından daha ciddi sonuçlar ver-
mektedir. Ç ünkü ailenin dişi üyelerinin çalışmaya başlamaları sonucu elde eüikleri göresel
bağımsızlık, erkeğin egemenlik haklarında ve yetkilerinde bir gevşeme aıllamına gel-
mektedir. Bu durum ise, kırsal alan erkeğince daha zor hazmedilmekte yada bu tür bir
gelişmeye kesinlikle karşı ç.ıkılmaktadır. Bu noktada turizm, yumuşak inişi sağlayan ve
sivrilikleri daha kolay törpüleyen, sosyo-kültürel direnci gideren yapısı ile yeniden karşımıza
çıkmakta ve zinciri tamamlamaktadır.

Turizmin, genel ekonomik kalkınmanın gereklerinden biri olan " kadının çalışma
yaşamlna katılması " olgusunu sosya| görüş açısından yumuşaİmakta, kolaylaştırmakta
ve hatta hızlandırmakta olduğu söylenebilir. Gerek sosyal dogmalar ve gerekse kırsal alan
insanın en büyük umacısı olan " çevrenin eleştirisi korkusu ", ancak turizm hareketinin
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yaratacağı yeni toplumsal ilişkiler içinde çözülebilmektedir. 'l 967 yılında Bodrum'da evinin
tek yatak odasını pansiyon olarak kiralamaya karar veren bir aile başkanı, 1972 yılında
Bodrum'un en gelişmiş pansiyoncusu olmuş; evinin oda sayısını arttırmış, tüm eşyalarını
yenilemiş ve konuk gereksinimlerini karşılamak üzere dayanıklıtüketim mallarıile donatmış;
yeni bir arsa alarak birkaç katlı olarak planladığı pansiyon odalarından oluşan bir yapının
ilk katını hizmete sokmuştu. Aynıyılda sözü geçen kişi, yiyecek-içecek alanına el atmış

bulunmaktaydı. Bu eylemine katılmayı " mezhebimize sığmaz " sözü ile ve ar-namus
gerçekleri ile kabuletmek istemeyen akrabalarıbugün ondan kendi pansiyonlarıiçin konuk
göndermesinitalep etmektedirler. Üstelik önceleri " namuslu aileler " için olan bu talep
bugün " kim olursa olsun " biçimine dönüşmüştür.

Aynı etkileşim ters yönlü olarak da ge|işebilir, Kentsel aile, kırsal aile elemanlarının
doğaya ve birbirlerine yakın yaşantılarından ve davranışlarından esinlenebilir. Kaldı ki,

kırsalyöre insanlarının kentlilerce " tutucu " ve " zara(h" (yada kişilik gelişmesiniengelleyici

) olarak niteledikleri disiplinli aile ilişkilerinin kentli ailelere ne denlitutarsız ve şımartılmış
gençler yetiştirmekte olduklarını anımsatması da söz konusudur.

Değişim, Tunus gibi toplumsal yapısı çok daha farklı kesin çizgileri ile görülür,

Burada da örneğin; birkaç kuşağı bir arada barındıran büyük bir ülkede evlerin yapımı

durmuş, otellerde kat hizmetlerinde ça|ışan kadınlar eliyle kadının toplumdaki rolü yada

rolleri değişmeye başlamıştır. Geleneksel islam ailesinin toplumsal yeri belirsiz kadını

bugün kısmen de olsa ailenin reisi durumuna gelmiştir.
" Turizm ve İnsan " ı ayrılmaz biçimde ortaya koyarken, o|aya son yıllarda

bek|enmedik biçim ve boyutlarda baş gösteren yenifelsefigelişmelerve laiklik ışığlnda da ,

yaklaşılabilir. Cumhuriyet ile birlikte yüzlerce yılın olumsuz birikiminigiderebilecek, çağın
koşullarına en uygun ve halkın kabuledeceği yeni bir sosyo-kültürel sistem yada sistemler
oluşturmak en zorlu görevlerden b|riolmuştur. Hiç kuşkusuz bu sistem yada sistemlerin
temelinde " laiklik " kavramıyatmaktadır. İlk aşama Atatürk devrimleri ile gerçekleştirilmiştir.

şimdi, ikinci ve daha az önemli bir aşamada yeni sistem/sistemlerin kamu oyunda
benimsenmesini sağlamak gerekmektedir. Kuşkusuz çağdaş yaşama doğru yönelik olan

bu aşamada, çağdaş kurumların yaşamsal önemi ve rolleri bulunmaktadır. Ancak, tek

başına yeterli değildir. Zalen etkin bir destekçisi de vardır. Bu destek, Turizmdir.

Diğer bir deyişle, çağdaş inanç dünyasına oturmuş çağdaş ve sağlıklı bir yaşam,
inanç ve ahlak felsefesini oturtabilmek görevini belki eğitimden de daha sağlıklıve ivedi bir
yoldan yerine getirecek bir başka yöntem bulmak gerekmektedir, Bu yöntem, varsayım
olarak " turizm " dir. Turizm faaleyetinin, birçok bölgesi ile böyle bir faaliyetin sosyo-
kültürel sonuçlarına hazırlıklı olmadığı öne sürülen Türkiye' de bir kaos ( bir inanç
karmaşası) yaratacağıkorkusu yersizdir. Tam tersine, turizmin, din evrimini hızlandırabilecek
ve " inanç " olgusunu özgürlükçü temellerde yüceltebilecek ortam hazırladığı ve laikliği
daha rasyonel, daha hümanist bir tabana oturtmağa başladığı söylenebilir.

Gerçekten, Cumhuriyetten sonra devrimlerden soyutlanmış olarak kalan islamlığın
akılcı temellerde yeniden benimsenmesi ve yüceltilmesi için zorlama yöntemler yerine
evrimi hızlandırıcı yöntemler kullanmak yeğdir. Turizm, bu yöntemler içinde en etkini
olarak dikkati çekmeğe başlamıştır. Camileri ve/yada Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden ve
örneğin Mevlana'yıanma törenlerine katılan yabancıturist sayısındaki artış; hem lslam
yapıtlarına ve fe|sefesine olan yabancı ilgisini ortaya koyması bakımından ilginçtir ( ve
gözlemlenebilmesibakımındanTürkler üzerindeetkinolmaktadır)vehemdeyabanöıların
İslam varlığından saptanması güç ölçülerde etkilenmeleri nedeniyle uluslararası insan
yakınlaşmasına ışık tutar.

Laiklik kavramının anlaşılmasıve benimsenmesi; bireylerin turizm yolu ile ve İslam
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t nikahtan önce damadın arkadaşlarınca kızın oyun niteliğinde simgeselolarak kaçırılması,

belki de bu geleneğin günümüzde bir başka biçimde sürmesinden ibarettir. " Başlık parası
,,ise yine bir Hitit geleneğidir. Bugünkü kağnıtekerleği, tek parça Hitittekerleğinden başka

birşey değildir, Ucu sivri ve kalkık köylü çarığıyine bir Hitit ayakkabısıdır. Anadolu ozanlnln

ünlü sazının atası Hitit devrinde görülür.
Hititlerin tanrılar hakkındakimitleri bile daha sonra lyonyatanrılarınatemelolmuştur.

Hitit tapınakları ise, yine daha sonra İyonya' nın megaron tipi yapılarında yeniden biÇim-
lenirler. Hititler de bu mimari geleneği Sümerlerden almışlardı.

Nazilli yakınlarındaki Karacasu nahiyesinde yapıldığı görülen testilerin biçimi ve

üzerlerine bilinçsizce çekilen dikine beyaz çizgiler, İyonik devirlere dayandırılabilecek bir

geleneğin işaretleridir. Afrodisias kazılarıyüzünden o çevrede boşaltılan kamulaştırılmaŞ
köy evlerinin sundurmalarında kul|anılan dikmelerin çatıdakiyatık uzun kalaslarıtutmaya
yarayan baş|ıklarının biçimleri, yine İyonik sütun başlığının tahtadan ilkel benzerinden
(yada kökeninden ) başka birşey değildir.

Antalya, Muğla/Marmaris yörelerinde köy evlerinin çatılarında o evlerde evlenecek

çağda kız bulunduğunu göstermek üzere şişeler dikilmektedir. Bunların kırık olanları o

kızların everildiğini belirtir. Bu da, günümüzde de sürdürülen bir Roma geleneğidir.

Süslenen Yörük ğelinlerinin her biri görünüşleri ile birer Artemis'tirler,
Batı Anadolu' da bazı köylerde bugün bile mezarlıklarda geceleri saz çalınarak

şarap içilmesi, Türklerin müslüman olmadan önceki devirlerden kalma bir Şamanizm
geleneğidir.

İzmir' in güney-batısında yer alan Seferihisar ve yöresi, peksimetleri ile ünlüdür.

oysa, buraya çok yakın antik Teos kentinde bundan yaklaşık 2500 yıl önce de çok iyi

peksimet yapıldığını ve hatta Atina'ya ihraç edildiğini biliyoruz.
Kültürün bir başka değişkeni de hiç kuşkusuz " sanat " tır. Çağdaş sanat kolları bir

yana bırakılacak olursa genellikle çok uzun bir geçmişin birikimine dayanan sanat
kollarının, endüstrileşmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak yokolup gitmeye başladığı bir

çağda bu gidişi durduracak, hatta tersine döndürecek bir gelişme de çadaşlaşmaya
başlamıştır. Bu gelişme, tek sözcükle, yine " turizm " dir,

Ülkemizde örneğin folklor danslarının ge|işmesihemen bütÜnü ile turizme bağlıdır.

El sanatlarının yeniden güncelleşmesi ( örneğin halıcılığın, bakırcılığın, seramikçiliğin,
dericiliğin ve daha sayılabilecek çok sayıda el sanatlarının gelişmeside aynı kapsamdadır.

Turizmin bu sosyo-kültürelolumlu etkilerinin listesini uzatmak mümkündür. Zaten
benden sonraki değerli konuşmacı arkadaşlarımın bu çok önemli ayrıntılara yeterince
değineceklerine kuşkum yok,

Bununla beraber, bireylerin, temel öğretiler ile gözlemlerden edinilen deneyimleri
düşünsel yapıları içinde biçimlendirir ve yeniden düzenlerken bazen yanlışlıklara düştüklerini

de kabuletmek gerekir. Kuşkusuz, turizm etkileşmesinde " olumsuz " sayılan gelişmeler
bu yanılgılardan kaynaklanır, Örneğin, değişik sosyo-kültürel katmanlardan gelen tu-
ristlerin özellikle kadın üyelerinin turizm ortamındakidavranışlarının aile bireylerince yanlış
yorumlanması böyle bir yanlış düzenlemeden başka birşey değildir.

Bir konaklama işletmesinin ( özeilikle büyük otellerin ) bulunduklarıyerlerin yakın

çevrelerinde dilenciliğin de ortaya çıktığıgözlemlenmiştir. Bu olgu da, yalnızca yoksulluktan
kaynaklanmamaktadır. Turistlere bakış açısının da etkinliği büyüktür. Turistlerin yalnızca
gelir getirici üniteler biçiminde görülmesi, toplumların geleneksel konukseverliklerini
öldürmesi dışında " onlardan ne koparılırsa kardır " düşüncesini de yaratmaktadır.

Turizmin, yerel aile yapıs|nışimdiye dek savunduğumuzun tersine olumsuz yönde

etkileyen örnekler de vardır. Gerçekten, Hawaii adasında araştırma yapan bir psikiyatrist
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( Dr. Frances Coüington ) turizmden sonra adada ülserin ve eşler arasında ayrılmalarln

arttığını ortaya koymuştur. Ona göre, daha önce çiftliklerde çalışan kadınlar otellerde
garson yada kat hizmetlisi olarak bahşişlerle beraber ayda 1.000 Dolarlık kadar bir gelir

elde edebilmektedirler, Aile reis|eri, eşlerinin giyim kuşamlarlndan kuşkulanmakta ve

onları diğer erkeklerle ilgilenmekle suçlamaktadırlar. Belki de bu suç|amalar ve Yeni
yaşam biçiminin gerginlikleri kadınlarda ülsere neden olmaktadır. Yalnızca Hawaii adasında

ayrılmalar 1963_197o yıllarıarasında ülkedekigenelo/o 52 artışa karşın o/" 180 artmıŞtır,

Bali adasında yaşayan yerlilerin, yerel geleneksel düğünleri sık yinelenen bir

gösteriye dönüştürmelerinin nedeni de yine turizmdir. Ancak, bu gösterilerde bambu

İ5açıaİının ve palmiye yapraklarının dekorasyon malzemesi olarak kullanılması bir süre

sonra ciddi bir doğa katliamına ve bu yüzden söz konusu benzersiz bir yerel sanat olayının

yasaklanmasına yol açtığı da doğrudur. Aynı doğrultuda Türkiye'den de bir örnek vermek

mümkündür. 30-35 yıl önce Çeşmealtı' ndaki büyük plajın hemen gerisinde yer alan

benzersiz sünger kayalıkların ve doğal kum havuzcuklarının yine turizm beklentisine

dönük olarak bugünkü bahçelievler yararına yok edildiği bir gerçektir.

Daha da ötede, genelde yoğun turizmin ciddi bir çevre kullanımına, kirlenmeye Ve

örneğin aşırı balıkçılığa ( dinamit gibi yöntemlere başvurulmasına ), sosyo-kültürel
kirlenmeye yol açtığl da söylenebilir.

Ancak; bu olumsuz gelişmelerin önemli bir bölümünün ülkem2 için söz konusu

olmadığını ve olanların da yakın bir gelecekte önlenebileceğini gösteren iŞaretlerden de

söz etmek gerekir. Özellikle son yıllarda gelişen bir toplumsal çevre bilinci, gitgide gözardı

edilemez biçimde güçlenmektedir.
Öte yandan, Anado|u' da binlerce yıllık kültürler dizisinin mirasçılarının yaŞadığı

unutulmamalıdır.
Bütün bu sıraladığımız örnekler, bir yandan turist ağırlayan ülke insanını evrensel

değerlere açarken bir yandan da ulusal bilinci güçlendiren turizm olgusunun, sosYo-

ı<ültürel önemini dile getirmektedir. Bu önem, bir yandan turizm dolayısı ile evrenselliğe

kucak açarken bir yandan da ulusal kültür savunmasını daha sağlıklı olarak gündeme

getiren bir etkileşimden kaynaklanmaktadır. Bu etkileşim, bir yandan evrenselliğin

erdemini işaret ederken bir yandan da ulusal kavramlara sağlıklı anlamlar kazandırır ve

yerel toplum için " birleştirici " bir unsur olur. Bu ikilem, evrensel düzeyde uygarlık

anlayışına kolaycadönüşebilecek çok sayıda hümanist öge içermektedir. Turizm, böYlece;

oirinciİşamada ulusal-kültürel bir|iğe yol açar, ikinci aşama içinse gerekli ortamı hazırlar.

Din, dil, ulus, ırk gözetmeksizin " özgürlük içinde insanlığı " Ön planda tutan böYle

bir faaliyetin kültürel etkileşim içindeki neden-sonuç ilişkilerini ülkemiz için daha somut

verilerle ortaya koymak ise, sanırım yalnız benim değil, aynı zamanda hepimiz iÇin özel bir

anlam ve önem taşıyacaktır. Bu amaçla, 1 98O yılında yapmış olduğum bir araŞtlrmaYı hem

bugün ve gelecekteki günce| yapı|arla kıyaslamalar yapmak olanağıvermesi bakımından

," he, dabölgemizve Aydın ve Kuşadasıüzerinde de yapılmış olmasıbakımından ilk kez

bu kongrede görüşlerinize sunuyorum.

ARAŞT|RMA iı-e iı-ciı-iAÇlKIAMA VE YÖNTEM

Araştırma, Ege Bölgesi'nde seçilmiş dört ayrıyerleşme merkezinde turizm'e karŞı

oluşmuş benzer tutum ögelerini ve turizm etkileşimi kademelendiği oranda geliŞen duYgu,

düşünce ve davranış farklılaşmasını saptamak amacı ile yapılmıştır. Diğer bir deYiŞle,

turizm ile ilişkilerinin yoğunlaşmasına koşut olarak toplulukların sosyo-ekonomik ve

sosyo-kültürel gelişmelerinin de hızlanacağı varsayımı sınanmıştır.
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Bu amaçla;
1 )Turizm i|e ilişkileri en düşük düzeyde olduğu kabuledilen Aydın il merkezi, başlangıç
aşamasında da olsa turizm olayına karıştığı kabul edilen Manisa il merkezi, daha çok iç
turizm ağırlıklı olarak gelişen Çeşme ilçe merkezive daha çok dış turizm ağırlıklıolarak
gelişmekte olan Kuşadası ilçe merkezi araştırma alanı olarak seçi|miştir.
2 ) Deneklere, anılan bu kademelendirme ışığında varsayımımza koşut sonuçlar sağlaması
beklenen sosyo-kültürel ağırlıklı sorular sorulmuştur. Diğer bir deyişle, konuşmanın
akademik yaklaşımında vurguladığım aile, din, uygarlık ve yaşam tarzı gibi değişkenler bu
çalışmada da ağırlıkla yer almıştır.
3 ) Bu dört yerleşim merkezinde de klasik meslek gruplarından (emeklileride içerecek
biçimde ) dengeli örnekler seçilmiş ve hatta ai|elerin dişi üyelerine de ulaşabilmek
bakımından " ev kadınlığı " da bir meslek olarak kabul edilmiştir. Toplam denek sayısı
1.530' dur.
4 ) Sorular genellikle likert ölçeğine göre 5 seçenekliolarak hazırlanmıştır. Bu tür seçenekli
sorularda seçenekler sürekli olarak olumsuzdan olumluya göre sıralanmıştır, Bu genel
yaklaşımı gizleyecek ifade tarzlarına karşın daha sonra yanlışlığısaptanan bu yönteme
başvurmakla, deneklere kolaylık sağlanacağı varsayılmıştır.
5 ) Yaz mevsiminde Çeşme ve Kuşadası'nada bulunanların bir bölümünün zaten turizm
kavramına yaklaşımları " olumlu " yazlıkçılarolmaları nedeniyle, araştırma, özellikle Ekim-
Kasım-Aralık-Ocak-Şubat aylarında yürütülmüştür.

soN Uç LAR VE YoRUMl_ARl

1. Anket formlarında "/o 11 gibi kabul edilebilir bir fire verilmiştir.
2. Her dört araştırma aianında da evliler çoğunluktadır. Bununla birlikte çocuk

saYlslnl yorumlayabilmek bakımından anIamlı bir sonuç alınamamıştır. Ya|nızca,
KuŞadası'ndaki iki çocuklu evli sayısının o/o 5 bir çocuklu evli sayısının dao/o 2fazlalığına
karşın üç çocuklu evli sayısındaki " diğer yerlere kıyasla " o/o 18 düşüş dikkatimizi
çekmektedir.

3. Deneklerin eğitim durumlarıile ilgilisorudan alınan sonuçlar ise, ilkokulu bitirmiş
olanlar açısından Kuşadası' ndaki belirgin bir düşüşe karşın orta ve lise mezunları
açısından yine aynı yerde belirgin bir üstünlük vardır.

4. Konut sahibi olanlar ile kirada oturanlar arasında bir bağlantı bulunamamıştır, İıı<

üİÇ alanda konut sahibi olanlarda belirgin bir fazlalft bulunmasına ka(ın yalnızca Kuşadasfnda
kirada oturanların sayısı fazla bulunmuştur, Tanım soruları içinde anlamlı sonuçlar
çıkarılabilecek olanları bunlardan ibaret kalmıştır.

5. Ege Bölgesi' nin turizme genel yaklaşımı ışığında, esas soruların önemli bir
bölümüne verilen yanıtlarda da ciddi farklar bulunamamıştır. Bununla beraber, genel
olarak ilk iki yer|eşim merkezinden " olumsuz " son ikiyerleşim merkezinden de " olumlu
" ağırlıklıyanıtlar alınması beklerıtilerimizide destekler niteliktedir. Böylece değerlendirmeler,
bir bakıma zorunlu olarak ilk iki/son iki yer kıyaslamasına dökülmüştür.

o. iıı oeğeıendirmelerimde, konuşmanın ilk bölümünde sözünü ettiğim ikilemlerle
karşılaşılmıştır. Aydın ve Manisa' da " çok sayda turist " bir toplumsal çeşni olarak
algı|anırken Çeşme ve Kuşadasıbu olguyu " gelir artışı" o|arak yorumlamaktadır. Ancak,
Yine ilk iki yerleşme merkezinde turizme son iki yere kryasla daha fazla ",ülke yararı "
aÇısından değer verildiği görülmüştür. Hiç kuşkusuz bu sonuçlar ilk iki yerde turizmin daha
soyut olarak algılanması, son iki yerde de aile gelirlerinin artışı nedeni ile daha somut
olarak görülmesi ile ilgilidir.
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7. Bu durum, konutların pansiyon olarak devreye girmesi için aile eğilimlerini

araştıran soruda yeniden tersine dönerek karşımıza çıkmaktadır. İlk ikiyerde " ülke turizmi

" ikİnci plana düşerken son iki yerde bu görüş önceliklidir. Bu durum ise, Aydın ve

Manisa,dakideneklerin konuşmamın Bodrum örneğindeki başlangıç noktasında bulunduklarını,

buna karşın çeşme ve Kuşadası' nda ulusal değerlerin göresel olarak daha öncelikli

görüldüğünü işaret etmektedir. Nitekim, en uç nokta olan Kuşadası'ndadinselve uygarlık

ierııerinin (örneğin, antik değerlerin ) daha çok ulusal açıdan değerlendirildiğini gösteren

açık bir fark elde edilmiştir,
8. Tatil seçeneklÖri ile ilgili soru, her dört yer için kesin farklar ortaya koymuŞtur.

Buna göre ,,gezmek ,, sözcüğü ile işaret edilmiş olan kişisel hareketlilik Aydın' dao/"21,

ıvıanisa; aax zg,çeşme,de io 30 ve Kuşadasi nda da 7o 40,tır. Tatile akraba ve arkadaş

grupları ile çıkma seçeneği de yine Kuşadasİ na doğru kademeli olarak azalan bir seyir

Llemektedir. Her iki seçenekteki artışın çağdaş toplum göstergelerj olduğu tartlŞllamaz.

9. Araştırma alanındaki her dört yer için daha somut farklar üç seçenekli sorularda

ortaya çıkmışiır. örneğin, güldürü dergisi okuyanlar Aydın, Manisa ve çeşme_Kuşadası
uçlu laİemelendirmesinde düzenliolarak artış göstermektedir, Bilgisayarın Çeşme için

özel bir ilintivermemesi nedeniyle Çeşme'yi Kuşadasıile özdeşleştirerek alınan bu sonuç,

hoşgörü ögelerinin turist ilişkileri ile koşut olarak arttığını işaret etmektedir. Bu konudaki

olas] soru işaretlerini gidermek bakımından, sözü edilen ilişkilerin " meslek dışı " olduğunu

vurguIamak isterim.
10. Ailedeki kadın/erkek ağırlığının dağılımıda benzer sonuçlar vermiŞtir. Buna göre

de Aydın' daki deneklerin % 38' i, Manisa' dakilerin o/o 36' sı ve Çeşme -Kuşadası
deneklerinin de 7o 35'i ailelerdekierkek ağırlığının önemini vurgulamışlardır, Bu sonuca

göre " en erkek " lerin Aydın'da olduğu anlaşdmaktadır,

11. yalnız gelen turist kadınlİrla ilişkiler konusunda da, yine ilk iki merkezdeki

"düşsel " beklentilerin yoğunluğuna karşın özellikle Kuşadası erkeklerinin konuya açık

farkla daha nesnelyaklaşt,l,1rr, ğorulmUşt,,ir. Hiç kuşkusuz bu durum, yoğun deneyimlerin

(yani, ilişki sayısındakifazıaıığın ) sonucuna bağlıdır. Genel olarak meslek aylrlmlciddi bir

İjrl ortaya koymazken, bir ayİıca|ık olarak yalnızca Çeşme'deki serbest meslek sahipleri

ile esnaf ve küçük memurun cinse| beklentiye ağırlık vermeleri ilginçtir. Bununla beraber,

araştırma zamanında (yani, yazlıkçılar çekildikten sonra ve mevsim dışı kalan zamanda)

çe§me, nin yeniden ge|eneksel Anadolu kasabası kimliğine döndüğünü işaret eden

ğOzİemlerimiz vardır. Dolayısı ile duruma şaşmamak gerekir " yargısına varmamz

İoğaldır. Oysa, Çeşme, aİaştırmamızda 3, aşamadaki bir turizm alanı olarak kabul

eo[oi5inoen, sonuçların oa çeİişxiıı olduğunu kabul etmek gerekmektedir, Diğer yandan,

çeşm1, nin yabancı turist ilişkilerinin çok gelişmemiş olduğunu da unutmamak gerek,

Öunı<ıl, yanancıturistlerin nüylı oirçoğunlukla konaklama işletmelerisınırlarında kaldıkları

ve orne-ğin Kuşadası' ndaki gibi esnaf ve küçük memur kitlesi ile Yoğun iliŞki iÇinde '

olmadlklarıda bir başka gerçektir. Nitekim; işçi, yüksek dereceli memur, emekli ve hatta

ev kadını gruplarında bu görüş en düşük oranlarda belirmektedir.

air diğer çelişkili durum, Kuşadası' ndaki ev kadınlarının yanıtlarında görülmüŞtür.

Gerçekten ou ıiııe; Aydın'dakilerin o/o 56'sı, Manisa'dakilerin "/o 41 .3'ü, ÇeŞme'dekilerin
de 7o 50, sine karşın 7o 80 oranında yalnız gelen turist kadınların " Türk erkeklerinin cinsel

güçlerinin çekiciliğine kapıldıkları" yolunda görüş belİrtmişlerdir. Bu sonucu Yorumlamak
mümkün olamamıştır. Çünkü, Kuşadası erkekleri büyük bir çoğunlukla bu görüşe

katılmamışlardır. oİsa olİa, buradaki ev kadınlarını bu yapıları ge.reği turist kadınlarla iliŞki

kurmayarak onların yalnızca giyim ve davranışlarından etkilenerek bu sonuca vardıkları

söylenebilir.
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t 'l2. Turistlerin açık-saçık giyimlerine karşı tutumda da genelde " olumlu " yaklaşım
Kuşadası' na doğru artarken " olumsuz " yaklaşım ise tersine azalmaktadır, Ancak bu
sonuçta, ilk ikiyerin böyle bir giyinme bicimi için uygun ortam oluşturmadıklarınıda hesaba
katmak gerekir.

13. Kamuya açık olarak kullanılacak tuvalet ( daha da açıkçası, hela )tiplerinin
tercihinde de beklenen farklar görülmüştür. Ancak , bu durumun " din " değişkeni ile ciddi
bağları olmadığı bellidir. Çünkü, örneğin sürekli camiye gidenler ilk iki yerde büyük
Çoğunlukla alaturka tuvaletleri savunurken Kuşadası' nda bu oran karma helalar ve
alaturka arasında o/o 50 dağılmaktadır. Camiye hiç gitmeyenler de Aydın ve Manisa'da
karma ve alaturka tipini, buna kaşın Kuşdas' nda ise karma ve alaftanga tipini sawnmuşlardır.
Bu durum kuşkusuz, konuk gereksinimlerinin öneminin Kuşadası' nda daha iyi anlaşılması
ile açıklanabilir.

14. Turistlerin yerel ölçülerimize göre "aşırı " olarak nitelendirilebilecek talepleri ile
böy|esitalepleriyabancı ülke|erde göstermesidurumunda deneklerin beklentilerini karşılaştıran
tablo genelde yine çelişkiler ortaya koymuştur. Her üç alanda da aşırıtaleplere " kapris "
gözüyle bakarak sinirlenen denek sayısında beklentimizin tersine koşutluk vardır. Buna
karŞın bu deneklerin de o/" 50'den fazlası ( her üç yer için de yorumlanması olanaksız
oranlarda ) kendilerine örneğin ulusal nitelikte sunulmasından hoşnut kalacaklarını
belirtmişlerdir.

BiR ENGEL vE BiR HATA

1. Bu araştırma, genelde beklenen farklılaşmayı vermiştir. Ancak, bu amaçla
ku||anılan değişkenlerden bir bölümü dört kademeli değerlendirmelerde ilintivermemiştir.
HiÇ kuŞkusuz bunun nedeni, Ege Bölgesi' nin turizme yaklaşım ında zaten global bir olumlu
tutumun bulunmasıdır.

2, Soruların seçeneklerinde deneklerin işlerini kolaylaştrmasıöngörülerek yapı|mış
olan tek yönlü sıralama deneklerce beklenmedik bir hızla a|gılanm ış ve bu nedenle, özenle
hazırlanmış şaşrtn yada " tuzak " seçenek|erinin önemli bir bölümü deneklerce okunmamştır,

soNUç

Anadolu, günümüzde hızlı sosyo-ekonomik değişmesine koşut çağdaş bir top-
lumsal ve kültürel bir yeniden örgütlenme sürevi içindedir. Anadolu insanının, halen içinde
bulunduğu kalkınma te|aşı ile gözü kararmış, belki de bu süreç içindeki gereksinim|erini
bile farkedemez bir durumda bulunduğu öne sürülebilir. Ancak, derin ve köklü bir sosyo-
kültürel deneyimin bilinçli yada bilinçsiz sahiplerinin, gerçekten gereksindikleri yeniden
örgütlenmeyi başaracakları ve çağa sanıldığından da hızlı biçimde ayak uyduracakları
kuŞkusuzdur. Turizm, bu anlamdaki zorunlulukların ve ivedi|iğinin farkedilmesini
ko|aYlaŞtırabileceği gibi, çağdaşlıkla uzlaşmaz nitelikteki top|umsal ve sosyo-kültürel
kalıntıların hem daha kolay ve hem de daha dengeli biçimde aşınmasına ve sonunda
giderilmesine yol açacak bir yardımcı güçtür, yalnızca. Dolayısı ile, yaygın bir turizm
faaliYetinin ülkemizde toplumsal ve kültürel birleştirici unsurları gün ışığına çıkaran,
kullanan, koruyan ve geliştiren birer örgütlenme biçimi olarak değerlendirilmesi yanlış
olmaz.
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TüRKiyE, DE TuRizMiıı exoıtoııix ceı_işueyE KATKısı vE sosyo-
rülrünrı_ erxiı_eni

prof. Dr, Hikmet İyİoİxEn
Çukurova Üniversitesi
ıktisaoi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kimi iktisatçılar ( M.E.Bond and J.R. Ladman,1972 ) turizmin geleneksel tarım

ekonomisini modern sanayi toplumuna dönüştürebileceği inancındadırlar. Buna göre,

işgücü yoğun teknolojilerin kullanılması, küçük ölçekliyerel ışletmelerde 9erÇekleşmesive
pet az ithalatı gerektirmesi nedeniyle turizm, ulusal kalkınma üzerinde olumlu etkiler

yapar.
Buna karşın, kimi iktisatçılar ( Britton, 1980 ), akademisyenlerin ve uluslararası

kuruluşların turizmi makulbir kalkınma stratejisi olarak savunmalarını eleştirerek, turizmi
,,etkisiz bir kalkınma aracı " yapan olumsuz faktörlerden söz etmektedirler. Yabancı Hava
taşımacılık şirketlerive otel zincirlerituristlerin gidecekleriyöreyi geniş ölÇüde belirtmekte

vaçoğu kez turizm bölgelerinin gelişme koşullarınıdikte etmektedirler.Vergi bağıŞıklıklarl,

gümrüksüz materyel ve donatım malları ithalatı gibi devlet yardımları uluslararasıturizmi
yerel gereksinmeler aleyhine özendirmektedir. Yerel elit'in de desteği ile yabancıturizm
İşletmeleri lehine yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu olumsuz ekonomik etkilere ek

olarak, turizm önemli kültürel ve sosyal kopukluklar yaratmakta, çevre sorunlarına yol

açmaktadır.
Turizmin azgelişmişliğin kaynaklarını kurumsa|laştırma yollarından biri olduğunu

ileri süren yazarlara bile rastlanılmaktadır ( Perez, 1980 ), Buna göre, turizm, üçüncü dünYa

ülkelerinin sermayesini kurutmakta; otelcilik biçiminde monokültür ekonomisini
güçlendirmekte; kronik ödemeler dengesi açıklarına yol açmakta; garsonluk, bulaşıkÇılık,

hamallık gibi kalitesiz işler için mevsimlik çalışma olanaklarısağlamakta; ulusal kaynakların

yabancıların mülkiyetine geçmesi sonucunu yaratmakta; ve yerel zenaatlara daYalı

sanayilerin canlanmasını engellemektedir.
Böylece, radikal bir açıdan turizm, kapitalizmin ekonomi politiğine bağlı tarihsel

azgelişmişlik sürecinin bir parçası olarak ele alınırken, liberal bir açıdan turizmin temel

sorunlarının ulusal politikalarla aşılabileceği ileri sürü|mektedir.
Turizmin çeşitleri konusunda pek çok gruplandırma denemesinde bulunulmuŞtur.

Bunlar içinde özlü ve tutarlıolanlardan birisi seçilmek istenirse furizmi şu şekilde gruplandırmak

olanaklıdır ( G. Blohberger, ,l970 
, C. Kaspar, 1975 ); 1. Doğa turizmi, dinlenme ve spor

turizmini kapsamaktadır. Kür turizmi, banyo turizmive kırsal alan turizmi dinlenme turizmi

içinde yer almaktadır. 2. Kültürel turizm, kültürel toplantılarla eski sanat eserlerİnİn

ziyaretini ve dinsel amaçlı seyahatleri kapsamaktadır. 3. ilişki kurma turizmi, bireysel ve

kollektif turizm, iç ve dış turizm, politik amaçlı seyahatler ile iş turizmini kapsayan turizm

grubudur.
195O'lerden sonra gelişen turizm hızınıgünümüzde de sürdürmektedir. Orneğin

1961 yılında 75,3 milyon kişiturizm faaliyetine katılırken, 1976 yılında 218.0 milyon kiŞi,

1987 yılında ise, 363.7 milyon kişi turizm faaleyetine katılmıştır. Buna koşut olarak
uluslararasıturizmin yarattığı gelir de 196,1 yılında 7.3 milyar dolardan 1976 Yılında 40.0

milyardolara, 1987 yılında da 150 milyardo|arayükselmiştir ( B. Archer, 1978 ve A.l.AYÇin,

1988 ). 1987 yılında Avrupa, turist sayısı açısından "/o 67, turizm gelirleri açısından % 60

paya sahip bulunurken Türkiye turist sayısı ve turizm gelirlerinde sadece o/o1' lik bir Paya
sahip bulunmaktadır. Buna koşutolarak turizm kesiminin Türkiye'nin milligeliri içinde 7o2
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dolayında bir paya sahip olduğu görülmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı' nın bir araştırmasına göre ( DPT, lV.B.Y.K.P., Özel

İhtisas Komisyonu Raporu, Cilt : 2, 1977'), yabancıturistlerin en çok İstanbul ve Batı
Anadolu' ya rağbet ettikleri görülmektedir. Seyahat acentaları tarafından düzenlenen
turların o/o 25'i bu yörelere yapılmaktadır. İlincl sırada o/o 18.8 ile Kapadokya gelmektedir.
Bunlardan sonra Akdeniz sahili o/o 14,0 oranı ile üçüncü sırayı almaktadır.

ı. TüRKiyE, DE TuRizMiıı ceı-işiıııi vE EKoNoMi içiNoexi veni
1., Türkiye'de Turizmin Gelişimi
Ulkemizde turizmin gelişimiturist sayısındaki, turistik tesis sayısında ve turizm gelir

ve giderlerindeki gelişmeler açısından sayısal olarak incelendiğinde şu sonuçlar ortaya
çıkmaktadır;

Turist sayısındaki gelişmelere bakıldığında, Türkeye'ye gelen turist say§ının 1963
yılında 130 binden 1976 yılında 980 bine çıktığı, 1979 yılında 1.5 milyona ulaştıktan sonra
bir miktar gerilediği ve 1983 yılında artmaya başlayarak 1 .6 milyona, 1988 yılında ise 3.8
milyona ulaştığı görülmektedir. TürkiyeJ ye gelen ıurist sayısı 1984 yılına kadar Türkiye'den
çıkan vatandaş say§ının altında kalırken, 1984 yılından itibaren onu aşmaya başlamıştır.

Turistik belgeli konaklama tesis|eri ve yatak sayısında da artışlar görülmektedir.
Türkiye' de 1979 yılında 494 turistik tesis ve 53.956 yatak bulunurken, 1983 de 61 1 tesis
ve 65.934 yatak, 1988 yılında ise 872 tesis ve 111.317 yatak bulunmaktadır (A. Eren,
1 989).

Turizmin canlanmasına koşut olarak1984 yıılndan sonra turizm gelirlerinde hızlı
artüŞlar olmuştur.1983 yılında 7.7 milyon dolar olan turizm gelirleri, 1979 yılında 280.7
milyon dolara, 1983 yılında 411.2 milyon dolara 1988 yılında da 1.89O milyon dolara
ulaŞmştır. Böylece 1979 yılında turizm gelirleriyle turizm giderleri arasındaki olumlu fark
185.6 milyon dolar iken 'tg83 yılında 283.9 milyon dolar, 1988 yılında 1.565 milyon dolar
olmuştur.

2. TurizminTürkiye Ekonomisi İçindeki Yeri
Turizmin ekonomi içindeki yerini belirlemek için milli gelir içindeki payını is-

tihdamdakipayını, yatırımlardakive ödemelerdengesindekiyerini belirlemek gerekmekte-
dir.

Turizmin milli gelir içindeki payı 1 963 yılında % 0.1 iken, 1 979 yılında o/o 0.43, 1 983
Yılında % 0.80, 1988 yılında ise o/o 3.3 olmuştur (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm
Istatistikleri Bülteni, 1988 ). Oysa bu oranlar 1973 yılında İspanya' dao/o 5, Yunanistan'da
"/" 3 düzeyine ulaşmış bulunmaktaydı (DPT lV.B.Y.K.P. Özeıİhtisas Komisyonu Raporu,
cilt 1,S. 12o,1977,),

Turizm sanayiini emek yoğun olma derecesi, belli bir zaman içinde sağlanan katma
değere karşılık yaratılan istihdam potansiyeliyle ölçülür, Turizmin ulusalgelirdeki payına
göre yarattığı istihdamın göreliönemi değişir. Ülkemizde, turizm kesiminde dolaysız ve
dolaylıçalışanların istihdamdakiyerini belirlemeye elverişli istatistikler bulunmamaktadır.
Yapılan tahminlere göre (A.As|an, 1989, S. 226 ), turistik belgeli tesislerin oda sayısı
başına ortalama 0.5-2 kişilik istihdam yarattığını ortaya koymaktadır. Buna ek olarak,
turizmde doğrudan yaratılan bir kişilik istihdamın O.S kişilik dolaylı istihdam yarattığı
hesaplanmaktadır ( 1 967 yılında Yugoslavyada toplam isgücünün o/" 4' ü, Meksika' dao/o1'i,
1968 yılında Bahama' da toplam işgücünün o/o 35' i, turizm sektöründe çalışmaktadır
(Ş.Yarcan, Ulus|ararasıTurizm ve Gelişmekte Olan Ülkeler, 19SO, S. 38 ),'l980 sonrasında turizm yatırım|arına verilen önemin arttığı, 1982 yılında turizme

}

*

,

271

t-



sağlanan özendirme önlemlerinin genişletilmesinin turizm sektöründe özel kesim yatırımlarının

artmas,na yol açlığı görülmektedir. Nitekim, V. Plan Döneminde, kamu kesimi sabit

sermaye yatırımlarının % 1 .63' ü turizme ayrılırken, özel kesim sabit sermaye yatırımlarının

"/o 4.16, sının turizme ayrıldığıanlaşılmaktadır (Vl. B,Y.P. 1980-1984, s. 12 ).

Dış turizm gelirleri bir ülke ekonomisi açısından önemi ödemeler dengesi iÇindeki

yeri ile ölçülmektedir. 1978 yılında turizm gelirlerİnin ithalatın "/o 5'ini karŞıladığı, 1983

yılında "/o 4.5, ini, 1984 yılında o/o 7. 8'ini, 1987 yllında ise"/o 2.2' sini karşılar duruma geldiği

anlaşılmaktadır.
Turizm gelirlerinin ihracat içindeki payının da 1978'de o/o 10,1, 1983'de"/"7,2,

1984,de 6/o 11.8 iken 1987 yılında % 16.9' a çıktığı görülmektedir.( T.C. Kültür ve Turizm

Bakanlığı a.g.b. ).

oy.Jı szo, |erde turizm gelirlerinin ihracat gelirleri içindeki payı İsPanYa' da o/o 60,

Yunanistan' da o/o 35' in üzerinde olmuştur ( DPT, age, Cilt 1 , S,121 ),

Özellik|e 1984 yılından sonra turizm gelirleri dış ticaret açıklarının önemli bir

bölümünün kapanmasına yardımcı olmaktadır, Örneğin 1978 yılında dış ticaret aÇıklarının

% 1O, unu karşılayan turizm gelirleri, 1983 yılında% 1 1 .7' sini,198 4' deo/o 23.2' sini, 1986-

1987 yı|larınd ada%o 43.3'ünü karşılamıştır. (T.C. Kültürve Turizm Bakanlğı, a,g,b,, 1988,

S.89 )

ıı. TüRKiyE,DE TuRizMirı exoııoıı,ıix ve sosvAl ETKILERİ
1. Turizmin Ekonomik Etkileri
Bir ülkede turizmin gelişmesi çeşitli sorunlara yol açsa bile ekonomik Ve sosyal

yararlar sağladığı kuşkusuzdur, Özellikle dış ödemeler dengesiaçık veren gelişmekte olan

bıx"ı"1. yontlnoen turizm gerekli döviz kaynaklarından birisidir, Turizm gelirleri kavramı

yabancİturistlerin ev sahibi ülkede yaptıkları toplam harcamalardan o|uŞan brüt döviz

giroi"iniifade etmektedir. Ülkenin turizmden elde ettiğidÖviz kazancınıhesaplayabilmek

[in turistterin yaptığı toplam tüketim içinde ithalat yoluyla karşılanan miktarln, turizm

sanayiinin yaraİlandığı malların ithalat yoluyla karşılanan kısm ının ve turizm hizmeİlerİnde

kullanı|an yabancı danışmanlık, yönetici ücretleri ve yabancı krediler için ödenen faizlerin

çıkarılması gerekmektedir, Görüldüğü gibi, bir ülkenin dış turizmden sağladığı döviz

k"r"n",n,n doğru hesaplanabilmesi için, dış turizm gelirlerinden çıkarılması gereken

kalemlerin hesaplanması çok güçtür.

Turistik konaklama lesislerinden alt yapıve donatım için ithal edilen her türlü inŞaat

ve donatım malzemesinin belirlenmesi gerekir. Bu da işletmeler bazında hesaPlamaları

gerektirir. Örneğin, 1971 yılı verilerine göre, turizm hizmetlerinde, konaklama tesisleri alt

sektöründe döviz harcamasını gerektiren girdiler toplamının döviz harcamasını gerektiren

girdiler toplamının döviz girdilerinin "/o 7'sini oluşturduğu tahmin edilmiştir. Buna göre

oteıciıiı sektÖrüne giren her 1O0 dolar karşılığında yurtdışına 7 dolar dÖviz transfer

edilmektedir ( Ö. Dallı, 1974, S.47-48l.,
Öte yandan, 1974 yılı için kamuya ait 6 turistik tesisi kapsayan hesaplama|ara göre,

yapı ma|iyeti içinde ithal malı kullanma oranıortalamasını o/o 18,5 olduğu anlaŞılmıŞtır. ( O.

Dalli, 1974, S,43 ).

1g7o_1g72 döneminde turizm sektöründe gerçekleşrilen alt yapl yatırımlarında

ortalama ithal malı kullanma oranı ise o/o 8.9 bulunmuştur ( O. Dallı, 1974, S.45 )

Ülkemizde son yıllarda inşaat sanayii sektörü en lüks otel yaPımını bile
gerçekleştirebilecek düzeyde olduğu halde ithal malıgirdi kullanımının önemli sayılabilecek
düzeylerde olduğu ileri sürülebilir.

Öte yandan, turistik tesislerde turistlerce tüketiIen malve hizmetler için yurtdışından
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satın alınan malları kesin olarak saptamak mümkün olmaz. Çünkü bu tüketim malları
sadece yabancılar tarafından tüketilmez.

Turizm kesiminin tüketim ve yatırım malları ithalatıyurtiçi tüketim alışkanlıklarını
etkilemekte ve ithal talebinin artmasına yol açmaktadır. Bunlara ek olarak, turist gönderen
ülkelerdeki seyahat acenteleri de tur organizatörlerinin yatak kapasitesinin pazarlamasında
oligopol durumunda olmaları, otel ve tur fiyatlarını empoze etmelerini kolaylaştırmaktadır.

Dış turizmin ülke ekonomisine olan maliyetini belirlemek için devletin turizm
kesiminde yaptığı alt yaprya ilişkin harcamalarını, turizmi özendirmek için sağladığı yatırım
indirimi, vergi muafiyeti şeklindeki vergi kolaylıklarını, sağladığı kredi kolaylıklarını ve
turizm enformasyon bürolarıve yat limanları işletmeciliği için yaptığıharcamalarıdikkate
almak gerekmektedir.

Örneğin, ülkemizde turizm kesimine özgülenen kredilerin turizm yatırımlarına
oranının oldukça yüksek düzeylerde olduğu görülmektedir. Bu oran 1982 yılında o/o 50.4
iken, 1983' de o/" 84,3 olmuş daha sonra dalgalanarak gerilemiş ve ,l987' de o/" 52.4' e,
1988' de ise % 41.6'ya ulaşmıştır. (A. Aslan, 1989, S. 227 ).

Turizmin ulusal ekonomiye ve onun gelişmesine olan katkısının bir göstergesi de
çoğaltan etki katsayısıdır. Turist harcamaları, turist çeken ülkede otelcilik,seyahat acen-
taları, ulaştırma gibi turizm dal|arında ve turistik ve hediye|ik eşya ve gıda maddeleri gibi
sektöre ilişkin yan sanayiilerde yeni gelirlerin yaratılmasına olanak verirler. Böylece ortaya
çıkan nihai turizm geliri harcamalardan yüksek olur. ,l974 yılı için yapılan hesaplamalar
sonucunda Türkiye'de turizm sektöründe çoğaltan etki katsay§mın 4.63 olduğu saptanmıştır
(Ö.oaııı,1974,S, ).Bukatsayıirlandaiçin1.78-1.9O,ingiltereiçin,1.64-1.78,HongKong
için 1.01, Hawaii için 0.90-,1,30, Bahama için 0,78, Fiji için 0.69'dur ( B,Archer, 1978, S.
17)..

2. Turizmin Sosyal Etkileri

Turizm konusunda ekonomi dışı etkenlerin gözardı edilmesi dikkat çekicidir. Bu
durum belkide bu etkenlerin parasalolarak ölçülmesindekigüçlükten kaynaklanmaktadır.
Kuşkusuz, turizmin bir ülkedeki sosyal ve kültürel değişmeleri sağlayan birinci araç
değildir. Özellikle son yıllarda, ulusal elit için Batı tipi eğitim, eğitimle ilgili materyel ve
yöntemler, yabancı yayın|ar ve yayım araçları, aile üyelerinin yurtdışı istihdamı gibi ithal
edilen faktörler, toplumsalve kültürelyapıyıetkilemektedir. (R,Britton, 198o, S.246 )

Turizm sanayiinin sosyal fayda-maliyet kavramlarıyla açıklanabilen performansı
konusunda çok az şey bilinmektedir, karaibler için yapılan pek çok çalışma çe|işkili
sonuÇlar ortaya koymaktadır. Bryden, bazı durumlarda sosyal getirinin o/o 1' in altında
olabileceğini ve net bugünkü değerin negatif olabileceğini gösterirken, başka yazarlar
otelcilik kesimi için sosyal faydanın o/o 17 kadar olabileceğini ve net bugünkü değerin 141
milYon doların üstünde olacağını hesaplamışlardır. Bu çelişkili sonuçlara göre, kimi
ülkelerde turizm ka|kınmasının sosyal bakımdan etkin olmayan kaynak kulIanımıyarattığı,
kimi ülke|erde ilave turizmin fırsat maliyetinin genişlemeden elde edilebilecek faydayı
aşabileceği görülmektedir.

- Turizmin olumlu sosyal etki|eri yerel sosya| sistemin korunmasına yardımcı olan
etkileridir. Olumsuz etkileri ise turist kabul eden toplumda bozulmalara yol açan, bireyler,
aileler ve geniş grup|ar arasında gerginlikleri arttıran etkilerdir, Turizmin olumsuz etklleri,
YerliYaŞam biÇiminin yerini Batıdan getirilen ve topluma uymayan yaşam biçiminin alması,
kiŞisel iliŞkilerde birituristler, ötekiyerli|eriçin ikili standarıların ortaya çıkması, davranış ve
kimlik sorunları, sınıfsalve etnik gerginliğin artması, turizm merkezlerine göçlerve yaraİtığı
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kentleşme sorunları, aile yaşamıüzerindeki baskılar biçiminde özetlenebilir ( R. Britton,

1980,s.246 ).

Turizmin toplumsal etkilerinin sağlıklı biçimde araştırılması için saha çalışmalarına
gereksinim vardır. Ülkemizde bu konuda 1971 ve 1974 yı|larında gerçekleştirilmiş iki

çalışma buIunmaktadır.1974 yılında turizmin toplumsal değişime sosyo-ekonomik etki-
lerini araştırmak amacryla Erdek ve Kalecik Kasaba|arında yapılan karşlaştmah araştrmanm
sonuçlarına göre şu değerlendirmeler yapılabilir (Z. Eıalp, 1974 \.

- Turistlerin getirdiği yeni görüş ve davranış biçimleri nedeniyle turisiik yörelerde
kırsal kesime oranla daha ileri bir işbölümüne dayalıve topluluğun gereksinimlerini büyük

ölçüde karşılayabilen bir çeşitlenme ortaya çıkmaktadır.
- Toplumsal değişim sürecinin yansıtması bakımından yaşama düzeyini belirleyen

öğelerden biri olan konutların yapı malzemelerinde ve iş bölüm|erinde farklılaşma ortaya

çıkmakta, konutta kullanılan araç ve gereçIerden yararlanma yoğunluğu artmaktadır.

Buna ek olarak beslenme alışkanlıklarının değiştiği görülmektedir.
_ yaşam düzeyiniyansıtan öğelerden biride " Gün " dediğimizzaman süreci iÇine

sığdırılan öğelerdir. Turist çeken bölgede yaşantının kentsel yaşantıya dönüşmesi, Gün'ün
kullanımıve boş zamanın değerlendirilmesindeyerlihalkın davranış biçiminideğiştirmekte,
buna bağlı olarak dış çevre ile ilişkiler değişime uğramakta ve güçlenmektedir,

- Turizm olayının etkisiyle kadının giyim kuşamında, çalışmayaşamına katılımında
ve seyahat alışkanlıklarında değişim olmakta ve kadının çevre ile bağlantı olanaklarına
kavuştuğu ğöz|enmektedir.

- Turist çeken merkezde nüfusun nicelik ve niteliğinin değişime uğraması, istihdam

alanının genişlemesi ve gelir artışı yaşam düzeyini yükseltmekte, açık ekonomiye geçiş
sürecini hızlandırmaktadır. Toplulukların dışa açılma sürecinin hızlanması ise ülke düze-
yinde bütün|eşmeyi sağlayan bir etmendir.

- Turizm iç göçleri yavaşlatabildiği ölçüde toplumsal sorunları azaltıcı bir rol

oynayabilmektedir.
- Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak turizm etmenine açık yörelerde toplumsal

değişim ve gelişme süreci ileri bir düzeye ulaşmaktadır.
soNUç
Turizm sanayiiniülke koşullarınagöre düzenlemeolanağıbulunduğundan, turizmin

olumlu ekonomik ve sosyal etkileri ön plana çıkarılabilir. Bunun için turizmin gelişmesi

pazar koşullarına bırakılmamalı, planlıbiçimde yürütülmelidir. Planlanmasıyapılmayan ve

denetlenmeyen turizm gelişmelerinin çevreye ciddizararlarverebileceği gözardıedilme-
melidir.

Turistlerin yılın belli dönemlerinde turistik yörelere akın etmeleri o yörelerin kaPasite-

|erini zorlamaktadır. Su, bitki, hayvan ve hava gibi ekolojik öğe|er, daha önce düşünülmemiŞ

yeni talebe uymamaktadır. Var olan arazi ve su alanı talebi karşllayamamakta, aŞlr|

kullanım ortaya çıkmaktadır. Yerli halkın sosyal ve psikolojik kapasitesi i|e turistlerin aYnı

konudaki bekleyiş ve davranışları arasında uyumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Bunlara ek

olarak fazla turist barındırabilmek için girişilen yatırımlar sorunu ağırlaştırmaktadır (T.
Toskay, 1978, S. 196 )
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TU R izuiru sosyo- xü ı-rü R EL erriı_eni
Öğr. Gör. ige PıRNAR
Bilkent Üniversitesi
Meslek yüksek okulu
Turizm Bölümü

Turizmin, turistik bölgeleri ziyaret eden binlerce turistin farklı davranış ve düşünceleri

sonucu, yöre halkının üzerinde birtakım sosyo-kültürel etkiler yaratacağı aŞikardır. Bil-
hassa azgelişmiş ve bazen de gelişmekte olan ülkelerde turizm, batının sosyalve kültürel

değerlerinin tanıtılmasınıve yayılmasını içerir. Turizmin bir değişiklik getireceği kesindir,

bu değişiklik ise yöresel farkhlıklara göre olumlu veya olumsuz etkiler yaratabilir, Denilebilirki,

turizmin getirdiği sosyaldeğişiklik|erin özellikleri endüstriyel gelişmenin getirdiği özel-
likı'ere benzerdir. Aynen eğitimin, topluma yeni giren dinlerin, televizyon ve sinemanın

yarattğ| gibi turist davranışları da kültürel bir uyumsuzluğa yol açar.- 
ıit"ratürdeki çalışmalar incelendiğinde aşikar olan bir şey vardır Şöyleki, birÇok

örnek ülkede not edilen etkiler ve tanımlanan problemlerin benzer olduğu görülmektedir

fakat bütün benzerliklere rağmen bir bölgedeki çalışmanın sonuç|arını başka bir bölgeye

uyarlamak veya çahşmalar sonucu genel sonuçlar çıkarmak olasıdeğildir. SosYo-kültürel

eİkiı"re yol açan birçok faktör olduğu gibi, benzer faktör|er değişik yörelerde değiŞik

tepkiler yaratabilirler, Bunun nedeni ise konunun insan ve toplumlarla ilgili olmasıdır. Bu

toplumlar kendi öz kültürlerini, davranış biçimlerini ve hayat iarzlarını belirlerler, tabii ki

bunların hepside turizme veturistlere karşıdavranış biçiminietkiler, Bilhassa ufak,nisbeten

kapa|ıyaşayan toplumlarda turizmin sosyo-kültürel etkileri çok belirgindir. Buna dil, din ve

kültür engelleri eklendiğinde etkiler dahada belirginleşir.
Turistler, beklentilerine, harcamalarına ve isteklerine göre farklılık gösterirler; tabii

bunun doğal sonucu olarak yabancı bir kültürü ziyarel eden değişik turistler aynl kültürden

farklı olarak etkilenirler. Örneğin dinlenme, eğlence ve neşe arayan turistler (genelde

organize veya kişisel kitle turist ) tarihten, İolklörden ve yere| halkın psikolojisinden minima]

etkilenirler. Bu tip turist için oteller, bar|ar ve yüzme havuzları önemlidirki bunlarda bütün

dünyada hemen hemen aynıdır. Diğer tip ziyaretçilerde maceraperestve kaşif ruhludurlar,

bunİar evsahiplerinin kültürünü incelerler, kendi kü|türü ile kıyaslarlar ve aralarındaki fikir

ve davranış farklılıklarını araştırırlar. Sonuç olarak denilebilirki; ziyaret yerini, zamanl,

turistin ilişkide bulunduğu halkı değişken olarak a|ırsak, turistlerin seyahat ettikleri yer Ve

halk üzerinde bıraktıkları etkiler turist gruplarına göre farklılıklar gösterir.

Sosyo-kültürel etkilere bakıldığında insan ilişkilerinjn statik bir yaPı gösterme-

mesinden dolayı, halkın turizmi değerlendirmesi de farklılık gösterir. Başta formal olmaYan

ve ekonomik katkılar getiren turizm çok hoş karşılanır fakat zaman|a turist sayısı arttıkÇa,

alt-yapı, üst-yapı kullanımı kalabalık nedeniyle zorlaştıkça, halk turizme bağımlı hale

geldikçe ve üzerindeki kontrolü yitirdikçe duyulan istek ve heyecan azalır.

oLUMLU Özeı-ı-ixı-eR

1 ) Kültürel Kişiliğin Teşviki :Turistlerin kültüre ilgive saygı gösterdikÇe, halk da

kültürünün ve geleneklerinin özel olduğunun farkına varmağa ve onunla gurur duymağa

başlar.
2 \ Belirli Kültürel olayların Ve Değerlerin Korunması : Modernleşme ile birlikte

geleneksel dans, sahne, müzik ve resim, mimari ve elsanatlarının ortadan kaybolmaYa

başladığı gerçektir. Bu gelenekselfaaliyetler çok önemliturist atraksiyonlarıolduğu iÇin
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turizmin bunların korunmasındaki payı büyüktür. Aynı nedenden dolayı kültürel mirasın
ifadesi olan tarihi eser|er ve kültürel yapıtların korunmasında da turizmin rolü vardır.

3 ) Beklenilen Veya lstenilen Kültürel Değer Veya Yöntemlerin Adapte Edilmesi :

Kültürler zaman içinde değişik|iklere uyum göstererek ve adapte olarak yaşarlar,
durgunlaşırlarsa bir süre sonra ölürler. Turizm ise benimsenen kültürel değerlerin adap-
tasyonunu sağlar; bununla da toplum yapısı daha kuwetli, esnek ve canlı olur. Schawnsky'nin
1973 yılında Guatemela da ve Varley' in 1978 yı|ında Fiji de yaptığı araştırma sounucunda
turistlerin;

- teknolojiye güven,

- bilgiye gereksinim,
- değişik gruplarda aktif katılım sağladığı,
- Yeni tecrübeler ve din ve aile kavramlarına özgürlük kazandırdığı,
- eğitime istek sağladığı bulunmuştur.

OLUMSUZ OZELLİKLER

1 ) Bilhassa kitle turizminin halk üzerinde yarattığı tedirginlik ve kızgınlık vardır.
2 ) Turizmin kültürel mimariye olan olumsuz bir etkisi vardır. Zamanla birlikte

kurumsallaşmış kitle turizmi için kullanılan otel taslak ve projelerinin yerel mimari stilin
yerine geçtiği gözlem lenmektedir.

3 ) Genelde turizmin teşvik ettiği sanat türü " plastik sanat " adı ile tanımlanan, kitle
üretimi yapılan bir sanat türüdür. Bunlar ucuz ve yöreye ait oldukları için turistler tarafından
adeta kapışılırlar. Bunu sonucu sahtenin teşvik edilmesi, kalitenin ve sanat standartlarının
düŞmdsidir. Bu olayın olumlu yanıise tükenmek üzere olan elsanatlarınıcanlandırması
ve halka sağladığı sosyo-ekonomik faydadır,

4 ) Kültürün ticarileştirilmesi ve bozulması da turizmin olumsuz bir sosyo-kültürel
etkisidir. Kültürün ticarileştirilmesi terimi turizmin kurumsallaşması ile ortaya çıkan bir
fenomendir ; şöyle ki geleneksel kültürün parçaları olan dans, müzik, elsanatları ve
seremoni gibi faaliyetler zamanla halk açısından sadece para kazanma yolları olarak
benimsenmeğe başlanır ve bu şekilde suni bir hale gelir.

Kısaca nedenleri ise;
- seremoninin değerinin yöresel olarak azalması çünkü artık halk için ÖzEL

olmaktan çıkmıştır.
- kültürün ticarileşmesi seçiminin halktan değilde turistten gelmesive halkın bunun

farkına varmasıdır.
- Suni seremonilerin lokal kültür hakkındaki gerçekleri yansıtmaması, dar ve

gerçek dışı bir görüntü sergilemesidir.

Kısaca Özetlemek gerekirse, sonuçta çıkarılabilecel netice sosyo-kültürel etkil-
erin, ülkenin tarihi, politik, kültürel, sosyalve çkonomik koşullarına, turizmin kurumsallaşıp
kurumsallaşmadğına, gelişme hzına ve yerel ha|kın büytiklüğüne göre degişiklik göserdiğidii.
Daha kesin sonuçlar için sosyal fayda/maliyet analiz|erine gidilmesine ve plan|amaya
ihtiyaç vardır.
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SEYAHAT ACENTALAR|N|N SORUN LARİ

Abdullah TEXİN
TÜ RSAB Antalya BöIgesi
yürütme kuruIu Genel sekreteri

Seyahat acentalarının birçok sorunlarının olmasına karşın bunları üç baŞlık altında

toplamamız mümkündür. Birincisi, personel ve eğitim sorunları diğeri genel sorunlar,

üçüncüsü ise tanıtım ve pazarlama sorunlarıdır.
personel ve eğitim sorunumuzun önemi ve boyutuna karşın kendi olanaklarlmızca

çözümlemeye çalışılması büyük zaman kaybına neden olmaktadır. Başta üniversiteler

olmak üzere eğitim kurum ve kuru|uşlarının bu konuda doğrudan ve etkin katkıda

bulunduklarını henüz tam olarak söyIeyemeyiz.
Son birkaç yıldır yoğun gelişme gösteren turizm hareketleri, konaklama iŞletme|eriYle

seyahat acentalarının sayısında artışa neden olurken buna koşut olarak personel sorununu

karşımıza çıkarmıştır. Seyahat acentaları otarak bu sorunumuza çözüm ararken yurt

OışınOa çalışan insanlarımızın çocuklarından yararlanmak durumunda hatta zorunda

ı<aıolı<. Çünkü yabancıdil bilgilerivardl. Ne varki iki farklıtoplum arasında sosyo-kültürel

açılardan prese olan bu gençelerin herhangi bir uyum programından geçmeden çalışma
y"ş..,n. katılmaları kimi sorunları da beraberinde getirmekte gecikmedi, Böyle bir

nokt"Ou turizmle ilgili okulların giderek artan boyutta mezun vermesi yakın gelecekte bu

sorunumuzun çözümlenmesine katkı sağlayacaktır. Ancak bu kesin ve etkin bir çözüm

değildir. Zira seyahat acentaları konusunda tam bilgisi olmayan bu mezunların operasyon,

,"J"ru.yon bilgilendirmesi, teleks, faks, daktilo, bilgisayarla tanlştırılmasıaşamaları biraz

zaman alacaktır.
oysa üniversitelerin bu konuda çok boyutlu etki ve katkılarıolabilir. Dört Yıllık turizm

işletmeleri ve otelcilik yüksek okullarının programları, seyahat acentacılığını göreceli

olarak soyutlayan bir tabloda yansımaktadır. Bu okulların seyahat acentacılığı dersleriYle

hazırlık ş"ırıinj" yab}ncı dile ağırlık verilirse seyahat acentalarının eleman sıkıntısı daha

sağlıklı 
-nir 

yoı ve yöntemle çözümlenmiş olur. Bu okulların bünyelerinde YaPılacak

oeğişıı<ıiı, renberıiı< örneği bir bö|ümtide içerebi|ir ki, 3 aylık - 6 aylık kurslar yerine, dört

yıııiı oir eğitimin oana sa5ııılı sonuçlar vereceği kabu| edilmelidir. Özetlersek seyahat

icentaıarının kalifiye personel sorunu devam etmektedir ve bu acentalarda çalışanların
7o85, i herhangi bir turizm okulunu bitirmemiş kişilerden oluşmaktadır diYebiliriz,

Üniversitelerin bulunduklarıbölgelerin turizm hareketlerine yönelik sıcak yaklaŞımları,

meslek içi kurslar ve işbaşı eğitimi örneği çabalarla da yansımalıdır, Üniversitelerin birer

araştırma kuruluşları olarak bölgelerinin ilgi alanına yönelik eylemli katkılarının olması

gününmüz koşullİrında ve Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için adeta zorunluluktur.

foit"ıi, çukurova Üniversitesinin tiarm ve sağlık alanlarında bunu başarryla gerÇekleŞtiridiğini

görüyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi' nin ulusal turizm kongresiyle başlattığı yaklaşımı

İevinçle karşılamak gerekir. Aydın, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin örneği yörelerdeki

turizmle i|gili eğitim kuruluşlarını turizm sektörüyle iç ice yan yana görmek kadar doğal bir

tablo olamaz. Ders, kurs, anket, araştırma ve alan çalışmaları örnekleri turizm hareketle-

rine yön verecek, ivme kazandıracak, boyut sağlayacaktır. Biraz üzüntüyle söylemek

g"r"Xiı. ki, Antalya ölçeğinde bu tür bir tablo henüz göze çarpmamaktadır," 
Üniversiteıer ı<aoİoıarıve kütüphaneleri iIe yıldız alan seçkin araştırma kuruluŞlardır.

Bölgelerinin gelişme ve kalkınmasına katkda buIunmalarıgereken ışıklıyerlerdir,

zalen sektörün kamu yönetimi ile özel sektör meslek kuruluşlarl zaman zaman
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ı hızla beliren sorunlar karşısında gerekli esneklik ve süratle hareket edememenin
olumsuz|uğunu yaşamaktadırlar. Böyle bir aşama ve noktada üniversiteler, etkin yapıları,
zengin bilgi donanımları, bilimsel güçleri ve objektif yaklaşımlarıyla devreye girebilmeli-
dirler.

Öte yandan seyahat acentalarınıçok yakından ilgilendiren ören yerlerinin gelirlerini
özel idareler a|maktadır. Ancak bu yerlerin alt yapı sorunları, yolu, çeşmesi, tuvaleti,

çöpleri, personeli, onarım ve bakımı gibi hususlarla kimin ilgilendiğini merak ediyoruz. Bu
konular özel idarelere biraz yabancı kalmaktadır. Ayrıca özel idarelerin önemli bir mĞblağ
tutan bu paraları nerelerde harcadığı açıklanma|ıdır, Doğrudan seyahat acentalarını
genelde ise ülke turizmini çok yakından ilgilendiren bu konuda karar verme mekanizmasının
ilgisiz bir kuruluşa bırakılması ilginçtir. Nitekim Antalya' da Aspendos Tiyatrosu ticari
amaçlarla kullanılıp zedeleniyor. Termessos Antik Kentinin tuvaletiyoktur. Olympos Kenti
bakımsızlık içinde çöp|erle ve kaçak yapılarla çevrilmiştir. Acaba bu nadide yerlerin
bakımı, onarımı, kontrolü ve koruma-kullanma dengesi kimlertarafindan gerçekleştirilmektedir.

Yeri gelmişken Muğla, Aydın, İzmir, Antalya örneği kentlere atanacak Valilerin
turizm konusuna özeni ve ilgisi olan kişilerden seçilmelerinin zorunluluğuna da değinmek
istiyoruz, Zira klasik kalıpların ötesine ulaşmazsak turizm pazarında rakip ülkelere yenik
düşebiliriz. Nitekim Mısır' da bile turizme büyük önem ve değer, verilmekte, örneğin
İskenderiye Valisi tüm sahillerin pırıl pırıl o|masına özel bir ilgi ve çaba harcayabilmektedir.
Birçok mülki amirin turizmde vitrinsel ögelerle ilgilenip, esas ağırlık verilmesi gereken
konulara eğilmediğini burada üzüntüyle belirtmek istiyoruz, Acenta konumunda çalışan
kaçak kuruluşlarla, hanutçu diye adlandırılan yapışkan satıcılar bunun en tipik örnekleridir.
1618 Sayılı Yasa' nın 29.ve 30, maddeleri nin uygulanması konusunda mülki amirlerin ilgi
ve yardımı sözkonusu olmalıdır.

Türkiye' de bereketli tarım toprakları ve buna benzer kimi doğal değerler turizm
uğruna yok edilirken hiç değilse turizme sahip çıkılıp yol gösterilsin, Bu noktada ya başka
ülkelerde de örneğiolan " turizm komserlikleri" kurulmalıdırya da Bakanlık-Üniversiteler-
Sektör kuruluşları-Yerel yönetimler ve idarelerden oluşan bir üsi kuruluşun oluşmasına
olanak tanınmalıdır.

Böylelikle acenta açı|ması, konaklama işletmesi kurulması, çevre sorunları, kültürel
değederin korunması-kullanılması, eğitim ve personel sorunları örneği ciddi hususlar bir
fizibilite ile master planlara bağlanır, etkin politikalar saptanır, yönlendirme yapılır ve
kargaşa giderilir.

Kaygı duyduğumuz ve sorun olarak yansıdığını gördüğümüz bir noktada, turizm
alanındaki klasik orta ve uzun vadeliyaklaşım|ara aykırıolarak bir an önce köşe dönme
istemlerinin sektöre etkin bir biçimde yansımasıdır. Nitekim böyle bir noktada aşırı
yüklenen kıyılardan içlere çekilmeye rağbet edilmemektedir. Oysa kıyıların ve denizin
kirliliğiolumsuzluğunu önlemek için içlere geçme ve yumuşak turizm örneği uygulama-
lara ağırlık vermek gerekmektedir. Ne varki uygulayıcıların buna pek yanaşmadıklarını
görüyoruz. Bu noktanın kaygı ve kuşku verici yönü şu olabilir ; Ülkemizin uluslararası
turizm endüstirisi entegrasyonunun oluşum biçiminde iazla söz sahibi olmayışı, ülke
dıŞında oluşan turizm istemlerinin ülke ekonomisince yönlendirilmemesine yol
aÇmaktadır.Nitekim büyük tur operatörleri ulusal acentalarla birleşme çalışmalarına
başlamışlardır. Uçak şirketlerine de sahip olan bu ortakların konaklama işletmelerinide
etki alanlarına almaları noktasında oluşacak tröstlerin yukarıda sözünü ettiğimiz etki ve
baskıları Türk turizminin dal kalıplar içinde kalmasına neden olabilir.

Yeniliklere pencere açma, klasik kalıpların dşına çıkma daha çok gelir sağlayıcı
selektif ögelere ağırlık vermede devletin öncü ve özendirici olması gerekmektedir.
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seyahat acentalarının diğer önemli bir sorunu da tanıtma ve pazarlama olarak

gözlenmektedir. Bu konuda harcanan kişisel çabaların gerek ürünü tanıtmave pazan
Junulacak paket konumuna getirme gerekse pazar arayp bulma ve etkin istemlere

dönüştürme nihayet sonuçta başarılı bir operasyonla tamamlama çaba ve eylemleri iyi

niyetll, özverili ve fakat yeterli olmayan boyutlarda yansımaktadır. Dahası sınırlı kalıPlar

içinde kalmaktadır.
Daha büyük pazarlara (Kanada, Amerika, Avusturalya, Japonya örneği) ulaşma

olanağından yoksunluk sözkonusudur. Elbette herşeyin devletten beklenmesi doğru

değildir. Amadevletle ortaklaşa, etki katkı sağlanarak yürütülecek b]r efa ve ç.alışm.a

zıniirinde önce devletin konuya iyi niyetle ve ciddi yak|aşması gerekmektedir. orneğin

yurtdışındakiturizmİemsilciIerimizin özenle seçilmiş olması, apolitikkonumdayansımaları

İerekmektedir, Tanıtma konusu da birçok alanda olduğu gibi çağdaş boyutlarda olmalı,

yeniliklere pencere açılmalı, değişen görüşlere ve değer yargılarına önem verilmelidir.

Rrt,l şişı"n"plı, dansözlü yaklaşımların yerine veya Pamukkale ile KaPadokYa afislerinin

ılzerlnj yatıp kalma yerine, Türkiye, de çevre sorunlarına önem verildiğinin, yeşilin

korunmasına özen gösterildiğinin, kaplumbağaların yaşatılması için bazı bölgelerin özel

koruma altına alındıklarının vurgulanması da yapılmalıdır. Kültürel ve doğal değerlerin

simbiotikilişkilerine özengösterildiğininbelirtilmesiyanısıra,özgün kültürvebozulmamıŞ

doğa örneği noktalara ağırlık verilmelidir.- 
son o|arak şunları önemle belirtmeliyiz : Tanıtma ve pazarlama çalışmalarının zor

dönemlerinden geçerek ülkeye getirdiğimizturistten sadece bizim sorumlu olmadığımızın

ve onu memnun etmede herkese pay düştüğünün bilinmesigerekir. Yüksek tonlu müzik

yayını yapan yerler, gürültü, temiz olmayan restoranlar, eksikliği duyulan tuvaletler,

İ.,"hrtç, gibi yapışkan satıcılar örneklerinde yerelyönetimlerin özel ilgi ve YaklaŞımları

olmalıdır. Yeni ve Özel birimler oluşturmak, kimi noktalara danışma merkezi açmak,

denetimlerde bulunmak şeklinde çalışmalar sergilenmelidir. Turizm sadece bizim değil,

hepimizin işi olmalıdır.
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a AvDıN iLlNDE sEyAHAT AcENTALARıNıN FAAı_iverı-eni

Kazım BAYRAM
ıl lurizm Müdürü

Bilindiği gibi ülkemizdeki Seyahat Acentaları 1618 sayılı Seyahat Acentaları Birliği
Kanunu'na göre kurulur ve faliyetlerini aynı kanunun hükümleri çerçevesinde sürdürürler.

İıimizoe bulunan Seyahat Acentaları ile ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam
etmektedir.

Bazı Seyahat Acentaları 1618 sayılıl Yasanın öngördüğü koşullarda faaliyetlerini

sürdürürken, bazı Acentalar kuruluş safhasında kendilerini Yasal Seyahat Acentası gibi

kabul ederek belgelerini bile almadan faaliyetlerini sürdürmektedirler. Ancak Bakanlığa
müracaat ettik, bize dokunmazlar diyerek bu sezonu alayım, bu işten vazgeçerim düşüncesinde
pek çok Acenta mevcuttur.

Diğer yandan izmir-lstanbul-Bodrum gibi diğer yerlerdeki Seyahat Acentaları
yetkilileri lzmir lstanbul'daki adreslerine ait belgelerini işyerine asarak Kuşadası'nda ya da
Didim'de kendilerini yasal Acenta gibi göstermektedirler.

Adı geçen yasanın 6. ncı maddesine göre Şube açmak kaydıyla faaliyetlerini
sürdürebilirler,

Bir taraflan korsan Acentalar mantar gibi türemekteler, hiçbir teminatları olmayan
bu işletmeler ucuz tarifeli olarak tur düzenlemektedirler. Bu tür davranışların yasal
Seyahat Acentalarına ve Ülke çıkarlarına zarar verdikteri gözlenmekte ve yabancıların
dikkatini bile çekmektedirler, Haksız rekabetlere yol açmaktadırlar.

Bu tür faaliyetlerde bulunan korsan Acentaların faaliyetlerini etkili bir şekilde
önlenebilmesi için 1618 sayılı Yasanın 29-30-31. maddelerine göre gerekli işlemin
yapılması gerekmektedir.

Bunun için gerek Turizm Sektöründe çalışan tesis sahiplerinin gerekse Seyahat
Acentalarının bu gibi işletmelerle ilişkilerini kesmeleri maha|lin en büyük Mülki ldare
Amirlerine bildirerek, faaliyetten men etnelerinin sağlanmasınayardımcıolmalan gerekmekte-
dir.
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SEYAHAT ACENTALARİNİN SORUN LARİ
Arş.Grv. Ayhan GOKDENI İZ
Uludağ Üniversitesi
Balıkesir Turizm İşletmeciliği
ve otelcilik yüksekokulu

A- sEvAHAT lşLETMEcİı-iĞİıı İ ıı rnnİHsEL G rı-işİ ıııİ

Uygarlık seviyelerinin artması, ülkelerinyakınlaşması, hayatstandartlarının yüksel-
mesi ve çalışma saatlerinin azalması sayesinde günümüz insanları daha çok seyahat
etmeye başladı. Özellikle son yıllarda, iletişimin öİlenemez yükselişi, ülke sınırlarının
kalkması ve duvarların yıkılması ve ulaşım teknolojisindeki yapılanma aktif turizm olayına
katılan tüketici sayısını artırdı. 1989 yılında dünya gene|inde bu rakam 450 milyon kişi
olarak gerçekleşirken, son aylarınıyaşadığımız 1990 yılında ise bu rakamın 5OO milyon
kişiyi bulacağı tahmin ediliyor. Dünya Turizm Örgütüne göre bu sayının her yıl "/o 5-7
oranında artacağı - savaş, doğal afet, ekonomik krizler gibi turizmi olumsuz yönde
etkileyen olaylar olmadığı müddetçe-tesbit ediliyor.

llk seyahat olayının M.O. 4000 yıllarında Sümerler tarafından başlatıldığını ve ilk
organize turların 1800' lü yıllarda Bati Avrupa' da gerçekleştirildiğini düşünürsek, seyahat
olayının değişmez ana unsurunun insan ve hizmet olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle
1B00'lü yıllarda Batı Avrupa' daki endüstriyel devrimin yaşanması, nüfusun, gelirin ve

şehirleşmeninin artması yöre insanlarını, bağlı bulundukları ortamlardan uzaklaştırma
eğilimine itmiştir. Böylelikle, tüketiciler ilk defa seyahat organizatörleri bugünkü adı ile tur
operatörleri ve seyahat acentaları kavramları ile karşılaştı|ar.

Turizm amaçlı kitle seyahatlerinin ilk araçları trenlerdir. Buharlı lokomotiflerin
bulunması ile demiryolu taşımacılığı ivme kazanmış ve turizm tarihinde ilk organize turda
Thomas Cook tarafından trenlerle 1841 tarihinde yapılmıştır.

Sonradan kitle taşımacılık alanında özellikle Avrupa'dan Amerika'ya göç olayında
gemilerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Günümüzde kit|e taşımacılığının yanında turi§tik tatil
ve eğlence şekli olarak kruvazier seferlerinin arttığını söylemek olasıdır. Önceleri mekana
bağlı olarak yapılan turizm olayının 1940'lı yıllardan itibaren yer değiştirme şekline
dönüştüğünü görüyoruz. Bu ana değişimin nedeni bu yıllarda otomobilin devreye girmesi
ve halkın daha demokratik ve özgür turizq olayına katılmasıdır. Otomobile olan talebin
artmasıberaberinde karayolu ulaşım ağını getirdi. Karayolu ulaşım ağının yaygınlaşması,
özellikle Avrupa'da hafta sonu turizmini güncelleştirmiş, karayo|u güzergahlar üzerinde

çeşitli konaklama üniteleri ( oteller,moteller vs. ) yapılagelmlştir.
Otomobillerin yaygın hale gelmesi, özellikle 1. Dünya Savaşından sonra uçakların

taşımacılıkta ku|lanılmasıseyahat olayına yeni bir boyut getirmiştir. Havayolları dünyayı
tek bir coğrafi mekan olarak bütünleştirmiştir. Seyahat süresinin kısalması, konforun
yükselmesi ve çabukluk havayollarına olan ta|ebi arttırmıştır. Son yıllarda özellikle kitle
turizmin hizmetine giren charter uçuşlar ile tüketiciler seyahatın ucuz olma özelliğinden
azami ölçüde faydalanmakiadırlar. Bugün 14000 km. yi bulan hızı ile uçaklar çeşitli
ülkelerin mevsimselfarklılıklarını bir film şeridi hızlılığında yaşanır hale getirmiştir. Örneğin
Almanya'da kişileri, yaşanan kışmevsiminden 3 saatlik bir seyahat ile Türkiye'deyaz
mevsimine götürebiliriz. Dolayısıyla mevsimlerden bağımsızolarak gerçekleşen böyle bir
olaya bizler turizın mevsiminin evrenselleşmesi diyebiliriz.

Charter seferlerine devletler önceden belirli koşul|arda izin vermekte idi. Sonra
uluslararası taşımacılık yapan ulusal havayolu şirketlerine zarar vermemesi için charter
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ı seferlerinin belirli güzergahlarda düzenlemelerişartıgetirildi. Daha sonralarıulusal hava-
yolIarışirketleri, kendi bünyelerinde charter seferleri düzenleyen şirketler kurdular. Önce-
leri normal hatlarda yolcu kaybına neden olmaması için charter seferlerinde yalnızca
herşey dahil götürü ( inclusive tour ) seyahati yapma şartıyla izin verilmişse de 1980'li
yıllardan itibaren charter seferlerinde gidiş-dönüş ( round trips ) bi|eti kesilmek sureiiyle
normal yolcu taşımacı|ğına başlanmıştır.

Taşımacılık a|anlardaki bu gelişmelerin yansıması son yıllarda turizm sektöründe
de hissedilir boyutlara ulaştı. Önceleri bireysel olarak tatile çıkan kişile: maliyetleri dikkate
alarak grup olarak tatile çıkmaya başladılar. Bireysel olarak alınan ve bulunan seyahat
biletlerini artık tüketiciler organize bir paket içerisinde alma yoluna gittiler. lşte böylesi
organizasyonları-bir paket halinde, herşey dahil (ulaştırma+konaklama+diğer yan hizmetler)-
müşterilerine sunan seyahat düzenleyicileri tur operatör|üğü adı altında faaliyet göster-
meye başladı.

B- SEYAHAT işı-erıııeı-eni ;

Günümüzde seyahatle ilgili çalışmaları koordine eden, hazırlayan iki çeşit işletme
vardır. Bunlar;
1- Tur Operatörleri
2- Seyahat Acentaları

1 - Tur Operatörleri , tatil amaçlı yer değiştirmeyi sağlamak için gerekli hizmetleri bir
araya toplayıp paket bir ürün halinde halka saian üreticilerdir. Tur Operatörleri potansiyel
turistler için her çeşit tur düzenlemeyi yaparlar. Ayrıca değişik hizmetleri organize ederek
esas üretici işletmelerle müşterilerarasındaaracılık görevi yaparlar. TurOperatörleri genel
olarak turist için hazır paket bir tatil ürününü oluşturmak amacıyla değişik hizmetleri
(konaklama, eğlence, taşıma vs. ) diğer yan hizmetlerle bir araya getirip anlaşmalar yapan
ve bu hizmeti bir broşür yardımı ile turistlere pazarlayan işletmelerdir ( 1* )

Diğer bir tanım ise; seyahat organizatörü olarak da tanımladığımız tur operatörü,
bir dağtım teşebbüsü olup, formüle edilmiş bir turistik talepten önce, seyahati ve
konaklamayı hazırlayan, farklıkonaklama ve ulaşım imkanlarınıve seyahat edilecek yerde
ekskürsiyon, eğlence ve diğer turistik hizmetleri rezerve eden böylece oluşan bir hizmetler
serisini ( paketini ) gerek kendi özel büroları gerekse seyahet acentaları vasıtasıy|a
gruplara ve şahıslara sabit bir fiyatla önceden tespit edilen ve gidiş-dönüş tarihleri belli
olan bir dönem için satan üretici kuruluşlardır ( 2* ).

2- SeyahatAcentaları, üretici kuruluş olan tur operatörü ile nihai tüketiciolan turistin
arasında koordinasyonu sağlayan bir işletmedir. Seyahat acentalarının en belirgin özelliği
turizmdeki üretim sektörü olarak tanımladığımız konaklama, ulaştırma ve tur operatörleri
ile bu işletme|erin sundukları hizmet|erden yararlanacak olan tüketici|er ( turistler )

arasında bağlantı kuran, aracıdurumundaki seyahat işletmelerio|masıdır.Seyahat acen-
taları bağımsız bir perakendeci kuruluş o|duğu gibi toptancının da yan kuruluşu o|arak
faaliyet gÖsterebilir.Seyahat acentaları belirli bir komisyon ücret karşılığında tüketicilere
enformasyon verir, konaklama rezeryasyonları ve.taşıma ulaştırma araçlarının biletlerini
satarlar. Turistik ürünleri, üreticiler adına tüketicilere satarlar. Turiste en yakın aracı-

( 1" ) LEGUEVAGUES, M., Tour Operateurs Français et Tourisme İntra, France cEcoD, paris, 1g87, s.
107.
( 2t ) ORAL, Saime, Türk Turizm Pazarlamasıncla Dağıtım, Fiyat Potitikalan ve Turist Profiti Analizi, İstiklal
MatbaasL izmir 1988, S,48
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dağıtıcılardır ( 1* )

- Seyahat Acentalarının Görevleri :

Seyahai acentalarının görevlerini veya yaptıkları faaliyetleri konu başlıkları ile
kısaca verebiliriz. ( 2* )

a ) Seyahat hizmetleri, konaklaına, tarifeler, hizmet koşulları hakkında bilgiverirler.
b ) Ulaştırnıa, konaklama, tur operatörleri gibi işletmelerin hizmetlerini, belirli bir

ücret karşılığıncJa satışını yaparlar.
c ) Turizm ve seyahat işletme|erinin ürünlerini pazarlarlar.
d ) Yabancı seyahat düzenleyicilerine " in-coming " hizmeti verirler. Bu hizmet:
- Karşılama, transfer
- Konaklama
- Rehberlik hizmetleri
- Gezive Tur düzenleme
- Günlük turlar düzenleme
e ) Döviz bozma işlemleriyapmak
f ) Seyahat sigortası yapmak.
Seyahatacentalarının görevleri bazen ülkelereve pazarın yap§ınagöredeğişmekte

ve çeşitlenmektedir. Hatıra eşya satımı, otel işletmeciliği, rent a car, kültürel sanat
faaliyetleri gibi.

C- SEYAHAT AcENTAI_ARlNlN ÜLKEııizoExi crı-işiııi :

1960'lı yılların sonlarında ve 1970'li yılların başlarında ülkemizden BatıAvrupa
ülkelerine yoğun bir şekilde işçi göçlerinin başladığını görüyoruz. Bu organizasyonu
sağlayan seyahat acentaları sözkonusu olan bu yıllarda daha çok havayolu biletçiliği
yapmışlardır. 1972 yılında ülkemizdeki seyahat acentalarınıtek bir çatı altında toplama
olayı gerçekleşmiş, hukuki düzenleme, 14.09.1972 tarih ve 1618 sayılı " Seyahat Acen-
taları Birliği Kanunu " ile yasalaştırılmıştır.

198,1 yılından itibaren ülkemizde kişi başına düşen seyahat acentasl sayısı hızla
artm ış, 1 976 yılında ülkemizde 1 64 bin kişiye bir seyahat acentası düşerken, 1 981 yılında

bu sayı 104 bin kişiye bir seyahat acentası olarak gerçekleşmiştir.
198O yılında 289 olan acenta sayısı, 1985 yılında 385, 'l986 yılında ise 491 say§ına

ulaşmıştır. Seyahat Acentalarımızın yıllara göre sayısal değişimleri - merkez ve şube
sayıları - aşağıda verilmiştir.

a

n

!

i

\ a

( 1, ) HActoGLıJ Necdet, Seyahat Acentacılığı ve Tur operatörlÜğÜ, Uludağ Universitesi Basımevi, Bursa,

1989, S,64.
( 2- ) HAcloĞLU Necdet, a.g.e., S. 27,
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Seyahat Acentaları Sayısı

Yl LIAR MERKEZ

289
320
341
279
366
385
491
550
656

ŞU BE

3,I

41

46
57
71

81

77
106
148

ToPIAM

320
361
387
436
437
466
568
656
804

1 980
1 9B1
1 9B2
1 9B3
,l 9B4
1 9B5
1 986
1 9B7
1 98B

1a/

KAYNAK : Dünya Gazetesi 3 Mayıs ( 19S9 Seyahat Acentaları eki )

Özellikle 1985 yılından itibaren seyahat acentalarıyurtiçi ve yurtdışıturlar düzenleyip
ÇeŞitli basın Yayın organlarında duyurmaları, halkın seyahat acentalarını daha yakından
tanımalarına olanak sağlam§tır. Fakat buna rağmen ülkemizde seyahat acentaları aracılığıyla
tatile Çıkma oranı (o/o 2 gibi ) çok düşüktür. ÖzellikleAvrupa ülkelerinde bu oranın ortalama
o/o 20 olduğu kabul edilirse ( İngiltere' de seyahat acentası aracılığıyla tatile çıkma oranıo/"29, AlmanYa' dao/o 25, Fransa' da o/o 7, diğer Avrupa topluluğuna dahil 12 ülkede ise
ortalama ( "/" 17' dır I bizdeki oranın düşüklüğü çok daha çarprcıdır, Ülkemizdeki bu
yapılaşmanın çeşitli nedenleri vardır ( 1* )

1 ) Henüz tatile çıkma oranının düşük olması ("h 22)
2 ) Türkiye'deki iç turizme yönelik acentaların azlığı (o/o11|
3 ) Genellikle aile tipi seyahatler yoğun olduğundan seyahat acentalarına gerek

duyulmaması
4 ) Seyahat acentalarının görevlerinin iyi bilinmemesi ( o/o39 

)
5 )Seyahat acentalarına karşı güvensizlik duygusu (Yozg I
6 ) Demiryolları ve havayo|larının gelişmemiş olması
7 ) Karayolu taŞımacılığının çok önemli olmasıve otobüs şirketlerinin fazlalığı (% 5)
Bu ÇalıŞmadan Şu sonucu çıkarmak mümkündür. Seyahat acentacılığının bir

ülkede._gelişmesi herşeyden önce o ülkenin iç turizminin gelişmesine bağlıdır.
Ulkemizde, 14,09.1972 tarih, 1618 sayılı '' Seyahat Acentaları ve Seyahat

Acentaları Birliği Kanunu " 27.09.'1975 tarihli Resmi Gazetede yayımlanaraı< yıirıirıtığe
girmiŞtir. 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanununun 32. maddesine göre; r,irı,ı!"
SeYahat Acentaları Birliği' nin amacı ve kuruluşu şu şekilde açıklanmıştır. ,, Seyahat
Acentaları, seYahat acentacılığı mesleğinin yurt ekonomisi ve turizmine uygun surette
geliŞmesini sağlaYıcıtedbirleri almak ve mesleki ahlak ve dayan§mayı korum jk amacıyla
seYahat Acentaları Birliği adı altında tüzel kişiliği haiz bir birlik kurarlar. §eyahat acentalar;m
bu birliğe üye olma|arı zorunludur ''

Ulkemizde Yine 1618 sayılı Seyahat Acentaları birliği Kanununa göre acentalar 3
gruba -A, B ve C grubu- ayrı|mıştır.

A grubu acenta|ar, seyahat acentalarıyla ilgili tüm faaliyetleri yaparlar. Bu gruptaki

( 1* ) CAN Ahmet. Seyahat Acentalarında Çalışan Personel Nitelikleri, bitirme Tezi, batıkesir, 1987. S. 50
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acentalar hem üretici (tur operatörü ) hem de dağıtıcı acenta tipine en iyi örnek teşkil eder.

B ve C grubu acentalar ise kendilerine A grubu seyahat acenta|arınln verecekleri

hizmetleri görürler,

D- TURiZMirı üı_xe VE DüNYA EKoNoMiSiııe rnrxısı

Turizm olayının Türk ekonomisine reel katkısını inceleyecek olursak;

1980 yılında toplam ihracat gelirimizin yÜzde 11.2'siniturizm gelirleri oluŞtururken,

bu oran 1986 yılında % 16.8, e çıxmış ve 1988 yılında ytizde 2o.2 olarak gerçekleşmiştir,

Yine 1980 yılınOa turizm gelirimİ z326.7 milyon US olarak gerçekleşirken 1988 yılında bu

rakam 2.355.3 milyon Uğ doıarına yükselmiştir. çarpıcı olması açısından bir rakamsal

örnek daha vermeye çalışalım. 1986 yılında oluşan toplam dış ticaret açığımızın yüzde

6.5'ini turizm ge|irleri iie kapatırken 198B yılında ise toplam d§ ticaret açığımızln yÜzde

88,initurizm geıirıeri ile kapattğımızıgörüyoruz. Gayrisafi milli hasıla içindekiturizm payı

198O yılında y,iroe o,o oiarax gerçekleşirken 1988 yılında bu oranın % 3,3,e çıktığını

görüyoruz. ( 1* )

1988 yılında 2.355 milyon dolar olan turizm gelir|eri 1989 yıılnda 2,600 milyon

dolara, 1988 yılında 4.173 bin olan turist sayısı 1989 yılında 4,500 bine yaklaşmıştır, Son

aylarını yaşadığımız 1990 yılında ise ülkemize gelen turistsayısı5 milyon civarında, ülkeye

kazandırılan döviz ise 3 milyar dolar civarındadır,

Turizm gelirleri ile orantılıolmasıaçısından birde 198O-'1988 yıllarıarası ülkemize

gelen yabancı İurist sayısındaki artma-azalma ve ülkelere göre dağılımını analiz edecek

olursak;
1980,yılındaülkemizegelenBatı Almanturistsayısı155.400iken1989Yılındabu

rakam 767.900'e çıkmıştır. lSOa yılı itibariyle ülkemize en çok gelen turist toplamı Batı

Aıman turistlerine aittir. 17oz,soo ıişi ). ikinci sırada ingiltere' nin (465,100 ), üçüncü sırada

Yunanistan, ın ( a3o.3oÖ ) dördüncÜ sırada yugoslavya, nln ( 290.500 ) beşinci sırada ise

Fransa' nın ( 246.800 ) geldiğini söyleyebiliriz ( 2" )

Dünya exonomİsine kİtkısına gelince 1988 yılında dünyada 389 milyon kiŞi turistik

geziye katılmış ve 194 milyar dolar harcamada bulunmuştur, 1989 yılında ise bu rakam 42O

milyon kişiye, harcamalai ise 23O milyar dolara yaklaşmıştır. Bitmek üzere olan 1990 yılı

tahminlemesi ise, 450 milyon kişinin aktif turizme katılacağı ve 27o milyor dolar harcama

yapacağı şeklindedir ( 3* )

E- SEYAHAT ACENTAI-ARIMlZlN SORUN[ARl :

1 987 yılında yapllan " TürkTurizm Endüstrisi Araştırması " sonuçlarına göre yerel tur

operatörlerimizin sorunları şu şekilde o|uşmuştur ( 4* ),

- Otel fiyatlarının yüksekliği,

- Yetişmiş eleman bulunamaması,

- Pazarlama sorunları,

- Eğitim yetersizliği,

- Dönemsellik,

( 1* ) tTo ( istanbul Ticaret odag ) 1989 Yıllığı Çevnisl S, 95

( 2" ) tTo ( istanbul Ticaret odası ) 1989 Yılhq ÇeviisL S, 94,
'1|-'1 ıru'1 ınternational Toırrism Magazine ) 

, Turizmcteki payımız Düşiryor ", ocak 1990, s, 9

İ ı:lİİırı'isİtt Erol, yABcAN ştix* , rurx Turizm Endüstrisi Araştırması, T.C. Turizm Bankag Yayınları,

Ankara, 1987, s.33
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t - Ulusal charter havayolu işletmeciliğinin eksikliği,

-Kamu kesimi ile ilişkiler,
- Yabancı dil bilgisi eksikliği,
- Bürokratik engeller,
- Tur fiyatlarının yüksekliği,

- Rekabet koşulları.
Sözkonusu olan bu sorunları kümelendirip yedi grupta incelemek mümkündür.

Şöyle ki ;

1 - Yönetim ( Personel-İstihdam-Eğitim ) Sorunları
2- Tanıtım ve Pazarlama Sorunları

a )Tanıtım vePazarlama
b ) Tanıtıma Teşvik

3- Dağıtım ve Satış Sorunları
4- Ekonomik Sorunlar
5- Çevre ve Altyapı Sorunları
6- Turistik Ürün Çeşitliliği Sorunu
7- Tüketici Korunması ile ilgili Sorunlar

1- Yönetim ( Personel-İstihdam-Eğitim ) Sorunları : Her acenta, bir personel politikası
belirler. Kuşkusuz, saptanacak ve izlenecek personel politikası işletmenin kendiyapısına,
bağlı bulunduğu yasal düzenlemeler ve geleneklere ters düşmeyecek nitelik ve içerikte
olmalıdır ( 1* )

Türkiye' de seyahat acentalarında çalışacak personel ve nitelikleri 1618 sayılı
Seyahat Acentaları Kanunu' na göre düzenlenmiştir. Fakat buna rağmen bugün seyahat
acentalarındayetişmiş kalifiye eleman bulmak zordur. Ve seyahatacentalarıiçin personel
sorunu sürekli gündemde olan bir konudur. Seyahat Acentaları sayıs|nın gün geçtikçe
arttğı ülkemizde yetişmiş personel ancak rakip iş|etmelerden transfer yoluyla bulunmaktadır.
Seyahat sektörüne eleman girdisisağlayan eğitim kurumlarıbu gereksinmeyiyanıtlayacak
kapasitede deği|dir. Özellikle bazı büyük tur operatörlerinin temsi|ciliğini yapan yerel
seyahat acentalarımızda bugün yabancı personel çalıştırılmaktadır, Yabancıpersonelin
çalışması sadece nitelikli personel bulunmamasından değil, rekabetçi koşullarda tur
operatörlerinin satın alma işlemlerini doğrudan kenditemsilcileri vasıtasıyla yapmak ve
turlarda da kendi temsilcilerini rehber olarak kullanmak islemesinden kaynaklanmaktadır.

2- Tanıtım ve Pazarlama Sorunları : Seyahat işletmelerisunduk|arlhizmeti, ürünü,
tüketiciye ulaştırmanın yollarını iyi seçmelidir. Acenta yöneticisi, hizmet dağıtımının mümkün
ve pratik olduğu coğrafi sahada potansiyel müşterilerine ulaşmanın yöntemlerini belirle-
mek zorundadır.

a ) Tanıtım ve Pazarlama : Seyahat acentalarında fiyat saptama çoğunlukla
maliyete bağımlıdır. Uçak biletleri,otel odaları paket turlar, tüm bunlar temel fiyatlarla
belirlenmiştir. Ülkemizde seyahat acentalarının en önemli sorunu, sürek|i güncelliğini
koruyan otel fiyatlarının yüksekliğidir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, beher yatak
maliyetinin yüksekliğive kar marjı, ikincisi nitelikli kullanılabilir yatak sayısının azlğıve aşırı
talep edilir olmasıdır,

Turizm bir ülkenin ödemeler dengesine olum|u katkısı olan, yeni istihdam alanları
yaratan, ekonomiye canlılık kazandıran, yatırım alan|arını çeşitlendirerek ülke için eko-
nomik riskleri azaltan ve ülke lehine dış ülkelerde kamuoyu yaratılmasını sağlayan bir
sektördür.

Tanıtım ve tanıtımın çok yönlülüğü tüketici nezdinde bir marka imajıyaratır.

( 1* ) SABUNCUOĞL|J Zeyyat, Personel Yönetimi, lJludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1g88, S, 41
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Örneğin, THy ülke tanıtımı için ilk defa ciddi bir reklam kampanyasına girişmiŞ ve bu

amrçıa 4 mi|yon dolar harcamıştır. Fakat, özellikle İngiltere' de British Airways'in yılhk

reklam harcamasının 123 milyon dolar, en düşük reklam harcaması yapan lberia

Havayol|arı 13 milyon dolar örnekleriniverdikten sonra THY' nin yaptğlçalışmanın boyutu

anlaşı|abilirdi ( 1* ).
Sektörün büyüklüğünü belirleyebilmek için bir örnek daha verebiliriz. Dünya Turizm

Örgütüne (WTo ) göre önümüzdeki 20 yıl için sınır geçişlerine (turizm için ) yıllık yüzde

4.5-5.5 arasında bir artış tahmin edilmektedir (2* ). 1990 yılı için dünyada YaklaŞık 50O

milyon kişinin aktif seyahate katıldığını düşünürsek, 1991 ve sonraki yıllarla ilgili Pro-
jeksiyonlar yapabiliriz,

Bu konuda bir diğer görüş ise, Herman Kahn'a aittir, Herman Kahn, 2000 Yılında
turizmin dünyanın en büyük endüstrisive en önemlidışsatım sektörü olacağını öne sürüP,

turizm harcamalarının 5 katına çıkacağını hesaplamaktadır ( 3" ).

Turizm ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısında etkili olacaksa, bu pazarlama Ve

tanıtımla mümkün olur, Ü lkemize gelen turist sayısındakiartışın nedeni kendi baŞarım ızdan

çok, turizm trendindeki gelişmelerden kaynaklanmaktadır. lspanya, ltalya, Yunanis-

tan,dan bıkan turist kendine Akdenizde yeni bir destinasyon aram§ ve bu arada TürkiYe

moda ülke olmuşiur. Modaların kalıcılığıancak bir ikiyıl sürmektedir. Turizmde de modalar

geçicidir. yarın yeni ülke|er, yenidestinasyonlar keşfedildiği zaman ülkemize olan taleP

yon oeğiştirecektir. Sonuçta ülke turizmimiz artık patladı, arkası gelir diye bekleyecek

oıursak 20_40 milyon hedeflere varmadan başka ülkelerin moda olduğunu ve turizmin o

bölgelere kaydığını görürüz. Bugün 159 ülkede 40OO destinasyon turizm için üretilmiŞtir,

etivul< tur operatörleri her an için bu alternatif destinasyonlara yönelebilir ( 4* ).

Birleşen tek pazar olan Avrupa Topluluğu içinde seyahat acentaların ve tur

operatörlerininde pazar yapısıve rekabet gereği birleşeceği düŞünülürse, rekabete da-
yanmayan küçük seyahat acentasınında pazarda kaybo|acağı kuşkusuzdur. Slnırların

kalkması ve ulaşım serbestisinin sağlanması ile zaten kısa olan topluluk sınır|arı iÇinde

potansiyel turist istediğiturist merkezine çok çabuk sürede u|aşacak ve tatiline başlayacaktır.

Böylesi bir ortamda yeni destinasyon ülkesi aramayacaktır.
b ) Tanıtıma Teşvik : 1980' li yıllarda ülke turizminin gelişmesi için öncelikle Yatak

arzının çoğaltılmasına ihtiyaç vardı. Ve söz konusu yıllarda çıkarılan teşvikler daha ziYade

yatak sİyısının arttırılmasına yönelik çalışmalardı. Pazarlamaya özellikle 1988 Yılından
İonra ihtiyaç duyulmuştur. Turizm pazarlamasına teşvik olayı 18 Ocak 1990 tarihli kararla

Seyahat Acentalarına tanınm ıştır.- 
Önce, 24 Ekim 1989'da yayımlanan KKDP ( Kaynak Kullanım Destek Primi ) ile

sonra, ilaveten 18 ocak 199O tarihli tebliğ ile Seyahat Acentalarına ülke tanıtımını teŞVik

amacıyla 3 Kasım 1989 tarihinden itibaren özendiriciyardımlar getirilmiŞtir ( 5* ). TeŞvik,

şirket sermayesi bir milyar lira olan " A ve A grubu geçici belge " seyahat acentalarına

verilmiştir. Teşviğin amacın|;

- Seyahat acentalarımızın dikey büyümelerini, yatay bir|eşmelerini dolayısıy|a tur

operatörlüğüne başlamalarını sağlamak,
- yerel seyahat acentalarımızın dünya piyasasında yabancı tur operatörleri ile

( 1- ) Göncü Bülent, lTM, Ekim 1990, S. 19,

( 2* ) Hastürk Aclnan, 2ooo,2o10 Yılları için Boş zaman Yaklaşımlan ve Turizm, Antolia Dergisi, Ankara,

ocak 1990, 5.16.
( 3* ) Scwanınger Markus, Forecasting Leisııre and Tourism Secenarie Projektions For 20O0-2010,

Tourism Management, December 1984, s.19.
( 4- ) Pirinçoğlu Fethi, lTM, Ekim 1990, S.19.
(5" ) T.c. Resmi Gazetesi 18 ocak 1990
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A rekabetini kolaylaştırmak, ülke tanıtım ını ve pazarlamasını teşvik etmek,
- Seyahat acentalarımızın ürün çeşitlendirmesine giderek, daha iyi hizmet ver-

mesinisağlamak,
- En önemlisi yabancı tur operatörleri karşısında, pazarda kaybolma riskini

önlemek, şeklinde sıralayabiliriz,
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (Türsab ) genel başkanı sayın Bahattin Yücel bu

konuda şunlarısöylemiştir. " Kararnamenin en önemliyanıbugüne kadar ülkeye net döviz
girdisi sağlayan seyahat acentalarının artık yatırımcı kuruluş sayılmalarıdır, Bundan mut|u|uk
duyuyoruz. Bundan böyle acentalar Turizm Bakanlığından, yatırım belgesi alması halinde
Özkaynakların yüzde 20'si oranında kaynak kullanım destekleme fonundan ( KKDp )
yararlanacak , ayrrca finansman fonundan yüzde 25 oranında iade alacak ve yüzde 1OO
oranında yatırım indirimi, vergi muafiyeti gibiteşviklerden faydalanacaktır. Öğrendiğimize
göre projelerde yüzde 50 oranında özkaynakyeterli olacak. Geri kalanıTürkiye Kalkınma
Bankasından kredi olarak alabileceğiz ( 1* ) , "

Diğer bir değişle yurt dışında büro açan, bu büronun açılışı için ilan veren, büroyu
döşeyen, büro açılışınedeniyle yemek veren ve bu yemekte dansöz bile oynatan seyahat
acentası, harcamaların yüzde 2O'sini alacaktır diyebiliriz ( 2* ).

Seyahat acentalarına tanınan teşviğin bu kararname ile yüzde 2' lerden yüzde
2O'lere çıkarılmasıson derece sevindirici bir olaydır. Fakat buna rağmen sektörün içindeki
seyahat acentalarımızın bazılarının teşviğe eleştirileri düşündürücüdür. Örneğin;

- Teşvik ( KKDP ) primi uygulamasının gider sistemine göre deği| de, gelir
belgelerine ve döviz getirilere göre uygulanmasının daha yararlı olacağını,

- Böylesi bir teşviğin amacıdışında kullanılabileceği, bir zamanlar ülke ekonomi_
sinde yaşanan hayali ihracata benzer bir yapı|aşmanın olabileceğini,

- Verilen teşvik priminin yabancı tur operatörlerinin yerel seyahat acentalarımızla
anlaŞarak yurtdışına transfer edileceğini-çünkü şu anda çoğu seyahat acentamız biryurt
dışı yabancı tur operatörü ile entegre olduğunu-,

- 1 milyar sermaye şartı ile büyük seyahat acentalarlnın korunduğunu, küçük
işletmelerin bu teşvikden faydalanamayacağ ını,

- TeŞvik tedbirlerinde, hava ulaşımında yalnız kiralamaya bütün harcama üzerin-
den Prim verilirken, yerli havayolu ile gelecek turistlerin biletlerinin 1l4' tıne prim verilecek
olması, gibi eleştirileri sıralamamız mümkündür.

3- Dağıtım ve Satış Sorunları : Turistik işletmeler ürettikleri hizmet ve ürünlerini
sadece işletmenin çevresindeki değil, ülkenin dışındaki müşteri kitlelerini de hedef alarak
Planlamakta ve sunmaktadır. Uzak|ık faktörü olan pazar ve destinasyon ülkelerindeki
paket tur.girdileri, ulaşımın pahall olması nedeniyle ucuza imal edilememektedir. Maliyetlerin
yükselmesi tur organizatörünün kar marjınıazaltmaktadır ( 3* )

Tur OPeratörleri dağıtımıve satışı ko|ay|aştırmak için çeşitli promasyonlara*grup,
aile, Çocuk vs, gibi-yönelmektedir. Bunun yanında mevsime dayalı paket turlarda sezon
iÇi-sezon dışı fiyat uygulamasına giderek talebi canlı tutmaya çalışmaktadır. Ülkemize
1990 Yazında, paket tur organizasyonlarını sağlayan yabancıtur operatörleri -V. Marmara
( Fransa ), Gulet Reisen ( Avusturya ), Delta Reisen ( Almanya )-sezon içi fiyat
uYgulaınalarında ortalamayijzde 18'lik bir indirime gitmişlerdir. Diğer bir değişle nisan
ortasında tatile çıkan sejour ( x ) turistlere göre tatil programlarında ortalama yüzde 18 gibi
bir indiriınden faydalanmışlardır (1* ).

( 1" )Yiicel Bahattin, lTM, ocak 1990 , S.19
( 2* ) Tunzme Prim, Milliyet Gazetesi, 3o,o1.1990, S. 6.
( 3' ) Hacıoğlu Necdet, Turizm Pazarlaması, lJtuctağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 1g8g. S. 68.
( X ) Sejour= Bi yerde kalma-tatil amaçtı yapıtan Seyahat olayı.
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Son yıllarda ülkemize karşı artan talep sonucunda bir anda yüzbinlerce turist

getirebilecek dev yabancıtur operatörleriturizm sektörÜnde boy göstermeye baŞlamıŞtır.

Sözkonusu olan tur operatörleri (Tui, Thomson, lts, Necerman ve diğerleri ) şüPhesiz kısa

vadede ülkemize getirecekleriyüksek döviz ve " know-how "(x ) girdisi ile turizmimize

önemli katkı sağlayacaklardır. Özellikle yabancı sermaye ortaklı konaklama ünitelerinin

kısa vadede pazarlama sorunları ortadan kalkacaktır. Ayrıca iŞletmeciliklerini aldıkları

otellerde ve tatil köylerinde işbaşıeğitim kursları ile sektöre yenielemanlar kazandıracaklardır.

Bütünleşme, özellikle büyüyen işletmelerde ortak verimli bir örgütleşmeyi sağlaYacak,

pazarlama, personel ve finansman konularında ekonomik fayda getireceklerdir. lŞletme

sonuçta, yönetim ve üretim giderlerinde önemli kazançlar e|de edecektir.

Tur operatörlerinin kısa vadede ülkemiz turizmine kazandırdıkları bu girdilerin

yanında uzun vadede zararlarını da tespit etmemiz gerekecektir,

Uzun vadede dikey bütünleşme ile pazar kendi hakimiyetlerine geçerek,

monopolleşecektir. Pazarın monopolleşmesi, pazarnyönlendirilebilme gücünü de be-
raberinde ğetirecektir. Operasyonun her devresinde kendi yan kuruluşları- kendi Yerel

seyahat acentaları, kendi charter şirketleri ve kendi otel işletmeleri olacaktır. SonuÇta

pazar koşullarının değişmesi ile ülkemize oluşan talebiyeniçekim ülkelerine kaYdırabilecek

potansiyele sahip olacaklardır.
operasyonun her devresinde bulunmaları paket turlarla ülkemize giren döviz

girdisinin azalmasına yol açacaktır. Ülkemize gelen turistlerin yüzde 57' sinin organize

İurla1a geldiğini ve organize turlarda ( paket turlarda ) dövizin yüzde 55' nin dıŞarıda

kaldığını düşünürsek dikey bütünleşmede ülke dışında kalan döviz miktarı ve oranı daha

da artacaktır.
Satışların düzenli ve sağlıklı yapılabilmesi için talebin ne olduğunun belirlenmesi

gerekmektedir. yaş|anan ve nüfusu artmayan Avrupa kıtasını- ülkemize gelenlerin büYÜk

ğoğunluğu orta yaş grubuna (25-35 arası) ve BatıAvrupa vatandaşlarına aittir- dikkate

alarak ülkemiz turizmine ve konaklama ünitelerine yeniden yön vermemiz gerekmektedir.

Örneğin, çok yıldızlı azyalak mıveya az yıldızlı çok yatak mı?
- 

Ayrrca, rakip ülkelerin pazardaki sayıları ve rekabetin ölçüsü de Önemlidir, DuYarlı

bir sektör olan turizm ülkedeki sosyal ve ekonomik konjoktürel bozuklukların tümünden

değişik ölçülerde ve olumsuz birşeklide etkilenmektedir. Bu etkilenme turizmde rizikonun

yılı<seı<ıığİni işaret eder. Böylesi bir etkilenme 199O Ağustosunda - körfez krizi tabiriYle -
otinya tuızminde yaşandıve yansımaları bize de ulaştı. Rakip ülkeler böylesi bir olumsuzluğu

hemen lehte kararlarla silmeye başladılar, Komşumuz Yunanistan, " savaŞ ortamından

uzak bir ülkede güvenli tatil yapın " propagandası ile talebİ canlıtutmaya veya kendİsİne

çevirmeye çal§tı. oysa ki Yunanistan' ın Rodos Adası kriz merkezine mesafe olarak

istanbul,dan daha yakındır. Bu yanlış imajı kırmak için uluslararası platfOrmda ülkemizin

reklamı aynı tarihlerde karşı propaganda şeklinde yapılmalı ve ülkemiz tanıtımı " tarih

içinde yüzmek ,, veya " Türkiye" yi keşfedin " gibi ana temalarla işlenmeliydi (2*).

4_ Ekonomik Sorunlar : 2000 yılına doğru ülkemizdeki yatak kapasitesiyaklaŞık 1

milyona ulaşacaktır, Yan sektörler ile turizm sektöründe çalışacakpersonelsayısı sektÖr

normlarına göre 2OOO yıllarına doğru 2 milyon civarında olacaktır. Ulkemiz turizm gelirleri

1990 yılı ilk altı ayı için 1 milyar dolarıaşmıştır. ( 1.099.000.000 ) Bu rakam 1989 yılının ilk

altı ayında 933 milyon dolardı. 1 989 yılı ilk altı ayında ülkemize gelen turist say§ı 1 .756.41 9,

199O yılının ilk altı ayında ise 2.018.133' dür. Bu rakamlar karşılaştırıldığında, ilk altı ay

( 1* ) Gökdeniz Ayhan, Seyahat işletmelerinde Turistik Ürün ( Paket tur ) Üretimi ve Dağıtımı, YÜksek Lisans
Tezi, Balıkesi, 1990, s.90.
( X ) Know-how = Teknolojik bilgi bnikimi.

( 2* ) Aksoy Atitla, THy'nın Yurtiçi ve Yurtdışı Tanıtım Faaliyetled Seminer Bildirisi, İstanbul, 199Q
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gözönüne alındığında, yurda giren turist sayısında yüzde 14.9, döviz miktarında ise yüzde
17.8 lik bir artış vardır. Turist başına gelirlerde, 531 dolardan 544 yükseldiğinden yüzde
2.45' lik bir artış görülmektedir. Ancak bu yılın ilk altı ayındaki artışlarda hem yurda giren
turist hem de gelen döviz geliri açısından 1985, 1987 ve 1988 yıllarını yakalayabilmiş
değiliz. Bu yıllarda giren turist sayısındaki art§ oranı bir öncekiyıllara göre sırasıyla yüzde
23.5, yüzde 19.4 ve yüzde 46,0' dır, Yine aynı yılların turizm gelirlerindeki artış oranı bir
önceki yıla göre sırasıyla yüzde 76,5, yüzde 41.6 ve yüzde 36.8'dir. Bu yılın ilk altı ayının
rakamları yüksek görülse de ülkemizde artan yatak ve tesis sayısı dikkate alındığında,
daha büyük hedeflere ulaşılması gerçekleşebilirdi ( 1* ).

1989 yılında iç pazarda sezon sırasında fiyat artışları yüzde 75 dolaylarında
gözlenirken,dövizartışıyüzde20'lerdekalmıştır.Dolayısıylasektörün tümüözkaynakların
yarısını yitirmiştir. ( 2* )

Enflasyon art|şını hizmetlerine yansdmayan -ki o zaman talep başka ülkelere
kayacaktır, Çünkü kendi ülkelerinde yüzde 5 fiyat artışına tahammül edemeyen tüketiciye
yüzde 40 fiyat artışı yapmamız mümkün değildir. Sektör temsilcileri enflasyonun bedelini
kendi özkaynaklarınıyarıya indirerek karşılamışlardır. Aynı ikilemleri bir daha yaşamamak
için gerçekçi döviz kuruna geçilmesi şarttır. Özellikle körfez krizi ile birlikte gelen tüketim
oranlarına yapılan KDV artışı, enflasyonun önlenemez yükselişi, akaryakıt zammı ve
gelecekte ne olacağının beklentileri ülkemiz turizmi için yanıtlanmasıgereken sorunIardır.

5- Çevre ve Altyapı Sorunları: Yakın geçmişte turizmde başlıca sorunun yatak
o|duğu düşüncesiyle birçok kişi ve kurum bilinçli-bilinçsiz bu işe girişmiş ve çevre-
eğitim-personel-doğa örneği dikktae alınmadan yatak sayısının artırılmasına gidilmiştir.

Şimdiyeterli olmasa bile, yatak sayısındaki artış turist mevcut talebi karşılayacak boyuta
ulaşmıştır. Ancak tesisler entegrasyon, bilgi aktarımı, dayanışma, işbirliği gibi somut ve
yönlendirici biçimiyle ele alınmadığından standartlara uygunluğu tartışılır.Fakat günümüzde
tesislerden daha çok tartışılan konu eğitim, altyapıve çevre gibi sorunların varlığıdır.

Doğal çevrenin ve ekolojik dengenin bozulması, yapılaşmanın belirli bir plan ve
program içerisinde yürütülmemesi kıyılarda betonlaşmaya gidilmesi tatilci turist pazarında
çalışan seyahat acentalarını zor durumda bırakmıştır,

1983'de çıkarılan292O sayılıSivil Havacılık Kanunu ile bazısivil havayolu şirketle-
rinin kurulması, zaten sayı ve kapasite olarak az ve yetersiz olan havaalanlarımızı güç
duruma sokmuştur. Bu havaalanlarımızın yükünü azaltmak ve ülkemize daha çok turistin
gelmesi için büyük havaalanlarının ve turistik merkezlerin yakınlarına küçük kapasiteli
uçakların inebi|eceği stopping havaalan|arı ( x ) yapmamız gerekiyor.

Büyük tur operatörlerinin birleştikleri, pazar paylarını artırmak için şirket evlilikleri
yaptıklarıgünümüzde, önümüzdeki 10 yıl içinde hava taşımacılığı şirketlerinin birleşerek
dev uçak silolarını kuracaklarınısöyleyebiliriz. Bu yüzden ulusal havayolu şirketimizin -
1990 yılı rakamlarına göre THY'nın 33 uçağı, özel havacılık şirketlerinin 17 uçağıvardır.-
bir ulusa| havayolu şirketi ile entegre bir kuruluş olması kaçınılmaz sondur.

Entegre bir sektör olması nedeniyle turizmde sorunIar birbirine bağlıdır. Ülkemizde
en fazla rahatsızlık duyulan konular gürültü, pislik, otel ve restorantlarda servis yetersizliği
elemanların kalifiye olmayışı, alt yapı noksanlığıolarak sıralayabiliriz, Özellikle altyapıve
yetişmiş kalifiye eleman sıkıntısı had safhadadır.

6- Turistik Ürün Çeşitiliği Sorunu : Kum, deniz ve güneş turizmine ancak denizle-
rimizin temiz, kıyı yapılaşmasının doğayla uyum içinde tutulması ve sürekli kendini
yenileyen bir animasyonla can|ılık kazandırılır. Oysa tatil turizminde denizlerin kirlenmesi,
( 1') Yürek Mehmet, ' Saddam, Turizm, Ticaret ve İnsan' tTM, İstanbul,Ağustos 1gg1, S.13.
( 2i ) Yiicel Balıattin, Türsab Dergisi, İstanbııl, Mayıs 1gg1 S. 5.
( X ) Stopping Havaalanı = Durak Havaalanları.
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çarplk kentleşme ve betonlaşma yöreye olan turizm talebini azallt. ., _ ,:
Üıı"mİ, turizminde taıep İonuçta kitle turizmine dönüşmüştür. En son körfez '

krizinde görüldüğü gibiyabancıtur operatörleri işletmeciliklerini aldıklarıÇeŞitli konaklama

ünitelerinin kontratlarınltek taraflıfeshetmektedirler. Sonuçta ülkemize oluşan talebidiğer '
destinasyon ülkelerine kaydırmaktadır|ar. Çünkü, orada.da pazarlayacaklarıturistik ürün

paketi yine aynı - kum - deniz ve güneş - paketidir. İşte böylesi olumsuz geliŞmeleri

yaşamamız için tatiIturizmine yönelen müşteri talebini kültür ağırlıklıturizme kaYdırmamız

ğeİekmeı<tedir. Böylelikle ülkemizturizmi de zaman kavramından kurtulacak, turizm bütün

bir yıla yayılacaktır. Kültür ağırlıklı turlarda Tarsus' da St,Paul' un ayak izi, Efes' de Meryem

Anİ, Konya, da Mevlana, Hristiyanların uğrak yeri Kapadokya temaları akılcı bir Şekilde
işlenebilir.Kültür turizmin oluşması bölgeler veyayöreler arasıekonomik ve sosyal denge-

sizlikleride giderecektir. Bölgelerde ilgi çekici atraksiyonların devreye girmesiyatırımları

getirecek, yatırımlar da yeni istihdam alanları açacaktır.

Kültürel turizmi o|uşturan kalıcı değerlerimizin ülke içerisindeki dağılımı daha

homojendir. Dolayısıyla tatil turizmine (sejour turizmi ) yönelik turlar gibi sadece Ege ve

Akdeniz sahillerinde turistik ürün yoğunIaşmaz. Daha yüksek gelir gruplarına hitaP etmesi,

tüketici indinde markaya bağımlılık yaratması gibi özellikleri ile ülke turizmimizin bir an

önce bu seksiyona kanalize olması gerekmektedir.

Büyük bir lurizm pazarı potansiye|ine sahip olan ve ülkemize gelenlerin büYük

çoğunluğunun BatıAvrupa ülkelerinden gelen tüketiciler olduğu düşünülürse, turistik ürün

ğeğit"noir.esinin zorunluluğu biraz daha kendini göstermektedir. Ç ünkü 2000 Ylllarında
y"§ı"n"n Avrupa'da her dörtkişiden biri 55 ve onun ü zerindeki bir yaŞta olacaktır ( 1* ).

Turistik ürün çeşitlendirilmesini dağ turizmi ve kaplıca turizmi gibi alanlarında

yapabileceğimiz gibitİekking, mağara bir kanyon potansiyelive yayla turizmi gibialanlarda

İa yapabiliriz. Özellikle zengin Avrupa turistlerine yönelik golf turizmi - dünyada YaklaŞık

so hİıyon kişinin golf oynadığı düşünülüyor - ile bu potansiyeli değerlendirebiliriz. Golf

sahalarımızla kelebek, flora ve fauna tarlalarımızla üst gelir grubuna mensuP kiŞileri s

çekerken, aynı zamanda 3. yaş turizmi için emeklileri, ayrrca da trekking, at sırtında

kapadoxya gezileri, dağcılık, kanyon ve diğer etkinlikleri biraraya getirebileceğimiz ma-
cera turizmi ile de, oJğlşiı bir tatil aray-ışı içinde olan Avriıpa' lı gençleri ülkemize - ;
getirebiliriz.

7- Tüketici Korunması İıe İlgill Sorunlar : Ozellikle son yıllarda Paket tur

organizasyonlarında ve münferit seyahatlerde tüketicileri seyahatleri süresince koruYucu

birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Sonuçta, müşterinin sunulan paket tatil organizas-
yonundan tatmin ve memnun olması gerekir. Memnun ka|madığı taktirde müŞterinin

tazminat davası açmaya hakkı vardır (2*).

Ülkemizde tüketicinin korunması ile ilgili çalışmalar rakip ve turist gönderen ülke-

lerdeki çalışmaların gerisindedir. Çevre sağhğıve turiste sunulan tedavi hizmetleriYeter-

sizdir. Tur operatörleri destinasyon ülkelerinde otel işletmeleri ile oda sat§ kontratlarl

yapmadan önce yöreye en y'akın hastanenin ve havaalanının uzaklığını analiz etmekte,

yörenin altyapı, _yol, su, elektrik, çevre düzenlemesi, plajların temizliği- ve üst YaP| -
konaklama, yiyecek-içecek ve diğer yan üniteleritesbit etmektedir. Çünkü sattığı maldan

şikayet gelmesini istememektedir. Yabancı tur operatöründen paket tur satın alıp ülkemize
gelen turistin havaalanında yerel seyahat acentamız tarafından transferi geciktirilmişse,

tüketiciyi bundan sonra memnun etmemiz olanaksızlaşacağı gibi, bizi şikayet edip ödediği
parayıgeri alma hakkı da doğmuş olur. Yine aynışekilde kaldığı otelin bitişiğinde yapılan

( 1* ) Federtıen L., " Golf Turizmi ve Türkiye', Tijrsab Dergisi, istanbtıl, MayB 1990, S.10.
-( 

2* ) Alman Seyahat Acentalan Birtiği ( DRV ) Kongresi, lTM. lstanbul, Kasım 1989, s. 1
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bir inşaat çalışmasındaki gürültü dahi tüketicinin paket tur satın aldığıtur operatöründen
tazminat isteme hakkını doğurur.

Tüketiciler, tur operatörleri broşürlerini incelerken artık öncelikle sigorta, geri
ödeme ve tazminat gibi konuların varlığını araştırmaktadırlar. Özellikle 1992 Avrupa tek
pazarı içinde tüketicilere yönelik ciddi koruyucu önlemler alınmaktadır. Örneğin, Avrupa
lek pazar ülkeleri içinde seyahat etmek amacıyla tek pazar ülke vatandaşlarına 12 ay
ödemeli ve düşük faizli tatil kredisi uygulaması ülkemiz turizminde ciddi yaralar açacaktır.
Fakal,7-12 Mayıs 199O tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen "Avrupa'da Turizm
Entegrasyonu" adlı seminerde WTO ( Dünya Turizm Örgütü ) genel sekreteri bu olayın
doğru olmadığını vurgulamıştır.( 1 * 

).

F- SoNUÇ

1950'lerden itibaren 10'ar aylık periyodlar halinde dünya turizmindeki değişiklikIeri
inceleyecek olursak en hızlıdeğişimin son 10 yı|da özellikle son iki-üç yılda oluştuğunu
görüyoruz. 1980' li yıllarda endüstrileşmiş batı toplumlarında insanların tatil anlayışında
önemli değişiklikler olmuştur. Özellikle bu yıllar tatil olayında ( sea, sun, sand ) kum, deniz
ve güneş kavramının egemen olduğu yıllardır,

Son yıllarda yeşilcilerin turizm sektöründeki bu yapılaşmaya daha sağlık|ı ve
istikrarlı yaklaşımları, önceleri kapalı kutu olan ülkelerin diğer Avrupa ülkeleri tarafından
merak edilmeleri ve güncel hayatlarına girmeleri sonucu tatilturizminden müşteritalebinin
kültür ağırlıklı turlara yöneldiğini görüyoruz.Özellikle Doğu Avrupa ülkelerine yönelen
kültürel ağırlıklılurların varlığı turizm olayına ve çeşitliliğine yeni boyut|ar getirmiştir.

Merkezi İspanya'da bulunan Dünya Turizm Örgütüne (Wor|d Tourism Organiza_
tion -WTO ) göre önümüzdeki 10 yıl içinde dünya turizmi, şimdikinden yüzde 40 daha
büyüyecek ve şu anda turizme katılan kişi sayısında 403 milyondan 560 milyon kişiye
çıkacaktır.

Tartışmasız büyük bir entegre sektör haline gelen turizmden önümüzdekiyıllarda
sık sık bahsedilecektir. Fakat, özellikle 1990 Ağustosundan itibaren yaşanan ve hala
sonuca ermeyen körfez krizinin dünya ve ülkemiz turizmine büyük etkisi o|acaktlr. 1991 yılı
iÇin bu etkiyi en aza indirebilmek ve turisti ülkemize getirmek için, özellikle 1988 ve 1989
yı|larında yaşanan son anda rezervasyon (last minute booking ) olayının 1991 yazında
da yoğun şekilde yaşanacağını söyleyebiliriz. Artık, Avrupalıturist 3-5 ay öncesinden tatil
Paketini satın alma yoluna gitmemektedir. Daha ucuz tati| yapmak isteyen tüketiciler
destinasyon farkıgözetmeksizin havaalanlarındaki seyahat acentaları bürolarından paket
tatil alma yoluna gitmektedirler. Seyahat acentalarımız Avrupa' nın çeşitli merkezlerindeki
havaa|anlarında bürolar açarak bu son anda rezervasyon olayından faydalanabilirler.
1990 yılının son aylarında körfez krizi nedeniyle yaşanan rezarvasyon iptallerinin 1991
Yılında da olmaması için yoğun bir tanıtım ve pazarlama seferber|iğine girmemiz gerekiyor.
Ulkemiz konum olarak krize yakın bir yerdedir. Sonuçta çoğu yabancıtur operatörleri riskli
ülke olmamız nedeniyle 1991 yılı broşürlerinden Türkiye' yi çıkarmışlardır, Örneğin,
lngiltere turizm pazarında piyasaya hakim 5 büyük tur operatöründen biri olan Thomson
1 991 yılı broşürlerinden ülkemizi çıkarmıştır.

Körfez krizinin etkileri sadece bizde değil BatıAvrupa ülkelerinde de hissedilecek-
tir, Petrol fiyatlarındaki dengesizlik-artma ve azalma-taizoranlarının artmasına neden
olacak, faiz oranlarınınıartmasısonuçta tüketicileri tasarruf yapmaya itecektir, Tüketicinin

( 1* ) Savıgnac A, Enquez, ' Avrupa'da Turizm Entegrasyonu' Seminer Bildirisi, Türsab istanbut, Haziran
1990, S.7,
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öncelikle tüketiminden vazgeçeceği olay ise turizm, yani seyahatdir.

Körfez krizinin oaşlİoığı 2 Ağustos 199O tarihinden günümüze kadar sektörde,

çeşitliAvrupa ülkelerinden çok sayıda rezarvasyon iptali gelmiştir. 26 Eylül 1990 tarihi

ıtınariyıe 1ob seyahat acentasına iptallerini bildiren-değişik Ülkelerden rezarvasyon ipta-

liniyaptıran -toplam kişi sayısı 123.004' dür. Aynı tarih itibariyle -2 Ağustos 1990, 26 Eylül

ı sso_iptaııerin yol açtığı gelir kaybı ise 228 milyon 873 bin dolardır ( 1* ).

Buna|ımdan en İz etkilenebilmemiz için ülkemize en çok turist gönderen 8-10

ülkedeyoğun birtanıtım kampanyasına girmemizşarttır. Tanıtım reklam amaçlldeğildaha

çoı naiııi ilişkiler ve satlş geliştirme konularında olmalıdır. Şu anda sektördeki tüm

sorunlar bir kenara bırakı|ıp-şİmoİıiı< -yatağın nasıl satılacağı analiz edilmelidir. Çünkü, Şu

anda ana problem -ozeİıiııe körfez krizi nedeniyle-luristin ülkemize -1991 Yılı icin-

getirilmesidir
pazar ülkelerinde konularında ve konumlarında karizmatik kişiliklere sahip saygın

bilim adamları, politikacılar, sanatçılar ve gazeıeci|er ülkemize davet edilebilinir. sınır

formalitelerinde ve geçişlerOe-özellille charter uçuşlarının yoğun olduğu Antalya, Dala-

."n, i.t"nouıve izrİir navaalanlarında-pasaport gibiformalitelerin kaJdırlldığı, uÇaklardan

alınan havaalanı vergilerinin en aza indirildiği müzelerin ve ören yerlerin ücretsiz gezilebileceği

gibi konular tanıtım kampanyasında, iş|enebilir. ve turizmin lokomatif sayılan seyahat

İcentalarına düşük faizli kredi ve borç ertelemesi gibi kolaylıklar sağlanabilir,

seyahat acentalarımızın içinde bulunduğu darboğazlardan çıkış yollarını konu

başlıkları ile özetleyecek olursak ;

_ okul_sektör_devlet işbirliği ile uzun dönemde personelsorunları kaldırılabilinir.

sektörde çalışanlara ve ytiı<seı<oı<ul mezunlarına kısa dönemli burslar veya olanaklar

sağlanarak personel ve yabancı dil açğı kapatılınabi|ir,
_ Seyahat Acentjarımızın parİrlama sorun|arıen son getirilen teŞvik kararnamesi

( KKDP ) ileçözümlenme yoluna girmiştir. Önemli olan teşviğin akılcıve bilinÇli alanlarda

kullanılmasıdır,
_ Arz çeşitliliğine-turistik ürün-gidilmesi ülke turizmimizin dönemsellik sorunu

ortadan kaldıracaktır.
_ Ülkemizde, paket turu oluşturan girdilerin _konaklama, ulaştırma ve diğer yan

hizmetler -maliyetleri yüksek olmİsına ra5men, yatırım giderleri ile işletme giderleri

(yiyecek_içecek, personel giderleri ) çok düşüktür. Bu şeki|de bir dengeleme yaplp

seyahat acentalarımızın arta]n paket tur maliyetlerini tüketicilere yansilmamaları gerekir,

_ Ulusal charter uçak filosunun kurulmasıve özel sektör havayolu Şirketlerine Yeni

teşvikler getirilmesi g"r"Xir. Bunun yanında havaalanlarımızın sayıları ve kapasiteleri

artırılmalıdır.
_ seyahat acentalarımızın özkaynak kaybını önlemek için gerçekçi döviz kuru

uygulamasınaVeyaenflasyonoranında(övizkuruart§lnageçilmelidir.
_ Milyonlarca dolar harcayarak kendi ülkelerinin pazarlamalarını yapan rakip

ülkelerin durumu gözönüne alınırsa ve özellikle körtezkrizi nedeniyle ülkemize oluşan

talebin başka ülkelere kayması nedeniyle ülkemiz turiİminde ciddi yaralar olacağı

kaçınılmazdır. Bu sonucu ortadan kaldırabilmemiz için ülkemizin daha fazla ve Çok yönlü

dış taniıma ihtiyacı vardır.
Dünyan'nn,t.inbarışelçilerinin,dünyanınenbüyükaçıkhavamüzesinde

buluşması dileğiyle,

"a
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( 1" ) T(jrsalı, İstanbııl, Ekim 1990, S. 1^9
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ÇALİŞMA GRUBU RAPOR LARİ

Yöneten : Osman GIJNOÜZ " Türkiye'de Turizm Eğitımi "

Turizm Bakanlığı
Turizm Eğitimi Genel Müdur Yrd.

Turna SEZGİN " Türk Tu rizminin Tanıtım Sorun|arı "

Turizm Bakanlığı
Tanıtma Genel Müdür Yardımcıst

Hüsnü CÜUÜŞ "'Türk Konaklama Sektörünün Soruntarı "

Turizm BaKanlığı
İştetmeler Genel Müdür Yard.

Müzeyyen AC|R
Turizm Bakanlığı
Yatırımlar Genel Müdür Yard.

" Türk Turizminde Çevre Sorunları "

Hüsnü GUMÜŞ " Seyahat Acentatarının Sorunları "

Turizm Bakanlığı
İştetmeler Genel Müdür Yard.

Doç. Dr. Nüzhet KAHRAMAN " Türk Turizminin Genel Sorunları "

TURBAN A.Ş, Yatırımlar BaşRanı
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J\.- rünKiyE, DE TuRizn rĞiriui

Yöneten : Osman GÜllOÜZ
T.C. Tu rizm Bakanlığı
Turizm Eğitlmi Genel Müdür Yardımcısı

Raportör : Arş. Gör. Faik KÜÇÜxrOpUZLU
Dokuz Ey!ül Üniversitesi
ıxtlsaoi ve İdari bi|imler Fakültesi
Aydın Turizm İşl. ve Otelcilik Yüksek Okulu
Araştırma Görev!isi

Turizm eğitimi konusunda çalışma grubunun sorunlar ve çözüm yolları diye iki
başlıkta çalışmasıyöntem olarak kararlaştırıldıktan sonra, eğitim faaliyetleri konusunda ilk
olarak Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdür Yardımcısı Osman Gündüz bilgi
verdi.

Katı|ımcılar şu sorunlar üzerinde durmuşlardır;
- Özellikle nitelikli personelihtiyacısayısını60.0OO olarak tespit ederken yanılıyoruz.

Personel ihtiyacını potansiyel ve efektif olarak ayırıp, belirlemeliyiz. Yapılan envanter
çıkarılmalı, potansiyel ve efektif eleman ihtiyacı belirlenmelidir.

- TUREM' lerdeki eğitim, yeterli sayıda eleman yetiştiremiyorsa, Meslek Yüksek
okulları bu eğitim için özel kurslar açabilir.

- Eğitilmiş personel için hangi tedbir alınırsa alınsın 1991 sezonu için olan ihtiyaç
nasıl karşılanacaktır.

Tüm konuşmalar sonrası saptanan genel sorunlar:

1. Sektörde nitelikli personel açığı vardır.
2. Kalifiye eleman yetiştirilmelidir.
3, Meslek standardı getirilmelidir.
4. Bakanlığın sertifikasyon sisteminden turizm eğitimiveren kurumların haberi ol-

muyor, bu kurum mezunlarına öncelik tanınmalıdır.
5, TUREM' lerdeki monitörlerin alımından turizm eğitim kurumlarının haberi olmuyor,

bu kurum mezunlarına öncelik ianınmalıdır.
6. Açık öğretimle oluşturulacak birturizm eğitimi programısektörün ihtiyacınıtatmin

etmekten uzaktır.

Bu sorunlar sonrası getirilen öneriler şunlardır :

1. Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları turizm eğitimi kurumlarına gönderilmelidir.
2. Bakanlığın Rehberlik kurs|arıtam başarılıdeğildir. yüksek öğretimden gerekli

destek alınmalıdır.
3, Turizm Bakanlığı ve Yüksek Ögretim Kurumu, turizm eğitimi konusunda toplantılar

düzenlemelidir.
4. Turistik tesislerde şu an rnevcut personelin tekrar eğitimi için hizmet içi eğitim

programları düzenlenmelidir.
5. Turizm konusunda Bakanlığın eğitici yetiştirme burslarıvermesi ve yurt dışında

branşlaşmış eğitim olanak|arından yararlanacak uzman eğitimciler yetiştirlmesi
sağlanmalıdır.
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6. Turizm bölgelerinde eğitim veren kurumlara göre bir bölgelere ayırma işlemiya-
pılmalı, her bölgede yer alan Turizm eğitim kurumları kurslar düzenleyerek,eği-
tim belgesi verebilmedir.

7. Yöneticilerin de eğitilmesi için harekete geçilmeli, Bakanlık yönetici standartları
belirlemeli ve buna ilişkin eğitim vermelidir. Gerekli yaptırımları sağlanmalıdır.

8. Türkiye'de makro düzeyde turizm meslekieğitim ve öğretiminin plan|anması,
karşılaşılan spesifik sorunlara çözüm bulunabilmesi için ; sektörün personel ih-
tiyacının tespiti, öğrencikontenjanları, öğretim elemanlarının yönlendirilmesiaçı-
lacak eğitim kuru|uşlarının kuruluş yerinin belirlenmesi ve ders programlarına
kadar, turizm eğitimi ile ilgili her konuda tam yetkili ve yaptırım gücüne sahip bir
" Turizm Eğitimi Koordinasyonu ve Yürütme Kurulu " nun, eğitim ile ilgili kamu
kuruluşları, eğitim kurumları, özel sektör temsilcileri ve kurumlarından seçilecek
temsilcilerden kurulması, bu kurulun çalışmalarının devamlılığının sağlanması,
turizm eğitimi ile ilgili her konuda tam yetkili olması sağlanmalıdır.
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TU RK TU Rizniııiıı TANıTıM SoRUNLARı

Yöneten : Turna SEZGİN
T.C. Turizm Bakanlığı
Tanıtma Gene! Müdür Yardımcısı

Raportör : Arş. Gör. Hacer HARI_AK
Dokuz Eylül Üniversitesi
ıxtlsaoi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aydın Turizm İşI. ve Ote|ci|ik Yüksek Oku|u
Araştırma Görevlisi

Türk Turizminin Tanıtım sorunları ile ilgili çalışma grubu toplantısında bu konu ele
alınmış ve sorunlar aşağıda belirtilen noktalarda top|anmıştır :

1. Yönetim Sorunları
- Organizasyonun yeterli olmayışı
- Tanıtım görevinihangi kurumların ne ölçüde üstlendiğikonusundakibelirsizlik.

Hali hazırda tantım görevini yerine getiren kurumlar arasındaki koordinas-
yonun yetersiz oluşu.

2, Teknik Sorunlar
- Tanıtma için gereken teknolojinin yetersiz oluşu,

( Altyapı yetersizlikleri, tanıtımda kullanılacak araç-gerecin yetersizliği )

3. Mali Sorunlar
- Bakanlığın tanilım için ayrılan ödeneğin yeterliolmay§ı,
- Özel sektörün katkısının yeterli olmayışı,

4. Tanıtım politikasının belirgin ve istikrarlı olmayışı,

- Sektörle ilgili üniversite ve yüksekokullara ve diğer kuruluşlara tanıtma konu-
sundaki po|itikanın aşılanmayışı

çözü ı,ı iç iıı öıı eniı-en

- Tanıima görevini üstlenmiş kurumlar arasında koordinasyon sağlanması,
- Tanıtım için daha ileriteknoloji kullanılması,
- Malisorunların çözümü için ;

* özel sektörün daha fazla katkısının sağlanması,
* Turizm girdilerinden tanıtım için pay ayrılması,

- Tanıtım politikasının belirli ve istikrarlı hale getirilmesi,

- " Dünyaturizm hareketlerinden alınan payın arttırılması" olarak belirlenen amaca
uygun olarak aşağıdaki hususlar tavsiye edilmiştir.

* Tekrar gelişi sağlayacak çalışmaların yapılması,
* Yurt dışında Türkiye' nin imajının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
* Bir program çercevesinde tanilümın yapılması,
* Genel bir tanıtım için gerekli olan hedef kitlelerin belirlenmesi, ürünün ge-

. liştirilmesi ve çeşitlendirilmesi suretiyle turizmin tüm yıla yayılması.
* 

" Avrupa Tek Pazarı " oluşturulması karşısında gerekli önlemlerin alınması.
* Tanıtma politikasının, Avrupa Topluluğu ülkelerinin yanında diğer ülkelerin

de ( ABD, Kanada, Japonya '1 pazar özellikleri gözönünde bulundurularak
uygulamanın temini ;
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rünK KoNAKLAMA sErröRuNürı soRuNLARı

Yöneten : Hüsnü CÜMUŞ
r.C. Turizm Bakanlığı
İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı

Raportör : Arş. Gör. Azize TUNÇ
Gazi Ü niversitesi
Meslekl Eğitim Fakültesi
Araştırma Görevlisi

Konaklama turizm sektörünün esas unsurudur. Pazarın şartları ve zorlukları yanında,
iş|etme ve yönetim fonksiyonları da verimliliği etkileyen en önemli konulardan biridir.

Konaklama Sektörü İçin :

1, İçsel ve dışsal ekonomilerden nasıl yararlanılabilir konusunun Bakanlık- Üniver-
site işbirliği içerisinde seminerler düzenlenerek işletmelere duyurulması,

2, TV, radyo gibi iletişim araçlarının bölgeselyayınlarıyardımı ile potansiyel müş-
terilere konaklama işletmeleri hakkında bilgiverilmesive işletmelere de pazar ve
yönetim fonksiyonu konusunda bilgi verilmesi,

3. Sektörün durgun veya statik bir eğitim yapısının olmadığı, zamanagöre hem
çalışanlar, hem mal sahipleri hem de yöneticilere anlatılarak gereklieğitim faa-
liyetlerinin gerçekleşitirilmesi,

+. Üıı<emiz otel|erinin niteliklerine uygun ürünlerinin dış piyasalarda satışında ürü-
nün hakettiği fiyatla satılabilmesi yönündeki promosyon, satış ve pazarlama ça-
lışmaları güçlendirilmelidir.
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rünK TunizıtıiruoE ç EvRE soRuNLARı

Yöneten : Müzeyyen ACIR
T.C. Turizm Bakanlığı
Yatırımlar Gene! Müdür Yardımcısı

Raportör : Arş. Gör. Hacer HARI.-AK
Dokuz EyIül Üniversitesi
ıxtlsaoi ve İoari Bilimler Fakültesi
Aydın Turizm İşI. ve Otelcilik Yüksek Okulu
Araştırma Görevlisi

Türk Turizminde Çevre Sorunları konusunda çalışan çalışma grubunca yapılan
değerlendirmeler sonucunda ;

Çağımızın en önemliikiolgusundan birihız|ıendüstrileşme, diğeri ise bu gelişmeye
bağlı olarak turizmin bir yaşam aktivitesine dönüşmesidir. Endüstrinin kirli ortamının,
insanları bulunduklarıortamdan kaçmhya zorladığı; her yönü ile kirlenmeye, bozulmaya
yüz tutmuş bir ortamdan sıyrılarak kısa süreli de olsa bir doğa parçasının dinlendirici,
yumuşatnıatmosferinde yaşamann kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak kaşımıza çıktığıgünümüzde,
turizm, bu ihtiyacıkarşılayabildiğiölçüdetoplum için mutluluk kaynağıolmadurumundadır.
Bu nedenle; doğal çevrenin bozulmaması, ekolojik dengenin korunabilmesi için peyzaj
mimarisi tekniğine uygun bir arazi kullanımına gidilmesi gerektiğinin temel koşullar
arasında yer aldığı; fiziksel ve sosyal çevre sorunlarının sağlıklı tesbiti ve çözümlenmesi
için gerekli önlemlerin ilgili kuruluşlarca alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Çevrenin bozulmasının önlenmesi için halkın, yerelve merkezi idarecilerin, ülkenin
turizm değerlerinin kullanılmasıaşamasında altıncıbeş yıllık kalkınma planının " insanlığın
kü|tür ve tabiat mirası durumundaki değerler etkin şekilde korunacak, çevre ile kültür
peyzğı ilkeleri esas alınarak turizm faaliyet ve yatırımları planlanacak ve uygulanacaktır,
doğal güzelliklerin ve kültürel değerlerin korunmasına öncelik veriecek, belirli sahalar
korunmaya alınarak turizme açılması teşvik edilecektir " şeklindeki hedef ve ilkeleri
doğrultusunda bilinçlendirilmesinin zorunlu olduğu tespit edilmiştir.

Bu kaPsamda, Turizm Bakanlığının benimsediği politika çerçevesinde, doğal ve
kültürel kaynakların kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlar dikkate alınarak dengeli kullanılması ile
kaYnakların kullanıma açılması kararlarında ve kullanılmaları sırasında doğa ile uyumun
gözetilmesinin ilke olarak benimsendiği anlaşılmıştır.

Yine, kıYılarda Yığı|mayı önlemek amacıyla ülkemizde henüz yaygın olmayan turizm
türlerinin geliŞtirilmesi, diğer bir deyiş|e turizm arzının çeşitlendirilmeİi hedeflenmekte ve
tüm Yıl boYunca kullanılabilen uyumlu bir turizm türü olan " Yumuşak Turizm ,, anlayışının
Turizm Bakanlığınca benimsendiği ve uygulanmaya baş|anoıgı gtırtlımtşttir. t ÖİnLğİn
golf turizmi )

Ayrıca, yurdumuzdaki en büyük çevre projesi olan Güney ve BatıAnadolu Çevre-Turizm Altyapı projesi' nin Turizm Bakanlığınca yürürlüğe konduğu görülmüştür. proje
kapsamında Ege ve Akdeniz kıyılarında yJr alan 43 yerleşim bölgesinde, içme suyu,kanalizasyon, atık su arıtma ve çöp imhaiesisleri plan, proje ve inşaatlarıyapılacağıveplanlama aŞamasınln sona erdirilmek üzere olduğu öğreni|miştir. Proje hazırlanmasına
Yönelik verilerin toPlanması amacıyla yapılan çalışma sonucunda incelenen 28.551 hektarYerleşim alanının o/o54'ünün " xentiei Alan ",i/o 31,7,sınin]i iı,in"ı xonrt Alanı,,ve% 14'3'ünün " TUrizm Alanı " olcluğunun tespit edildiği anlaşılmıştır, Diğer yandan, mevcut
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yasal düzenlemeler çerçevesinde, Turizm Bakanlığının ülke ölçeğinde doğanın bozulmasının

bnlenmesi için yetkili ve yasal kılınmadığı, ancak Turizm Alan ve Merkezleri iÇerisindeki

uygu|ama imar planlarının yapımıve onanması aşamasında gerekli hassasiyeti gösterdiğine

yönelik öneriler incelenmiştir,
Turizm Bakanlığınca iIke olarak tıenimsenen teknik altyapı yatırımlarının yapılarak,

çevre kirliliğinin önlenmesinde en büyük etken olan finansman kaynağının devlet kaynaklarıyla

ı<arşııanmİsı yerine çevreyi kullanarak kirletenlerin de katkılarıyla karşılanmasının ( ilk

uygllamalardan biri olan Antalya-Belek-Side yöresinde yatırıryıcı|arın katılımı ile kurulan
,,Aıtyapı Hizmet Birlikleri " örneğinde olduğu gibi ) yaygınlaştırılmasının zorunlu olduğu

görülmüştür.- 
Yine mevcut düzenlemeler kapsamında imar yasaslna gÖre kent imar planlarının

hazırlanması, onanması, her türlü yapılaşma hakkında inşaat izni verme yetkisi ile

donatılmış hizmet birimlerinin yerelyönetimler olduğu, çarpık kentleşme yada betonlaşma

denilen en önemli çevre sorunlarından birisinin önlenmesi iÇin bu yetkinin özen|e

kullanılması, planlarda fiziki mekandaki yoğunlaşmaların ve teknik altyapıdaki kapasite

üstü zorlamaların dikkate amırkakazı gerektiği anlaşılmıştır,

Ayrıca, yerel yönetimlerin, Belediye Yasası ile çevre korunması, kirliliğin önlen-

mesi, belde halkının sağlık, hurzur ve refahını sağlama gibi önemli sorumlulukların

bulunduğu, su kapsamdJyereı yönetimlerin, konutların, iş yerlerinin, fabrikaların, halka

açık yerlerin sağlık denetilerinin yapılması, katı atıkların toplanma ve imha edilmesi, genel

yerlerin temizlenmesi, kanalizasyon sisteminin kurulması, kıyıların korunması, dinlenme

ve rekreasyon alanlarıdüzenlenmesi konularındakiyetkilive görevli kılındığı, tüm bu Yasal

düzenlemeler dikkate alındığında yerel yönetimlerin turizmin yörelerine kazandıracağı

sosyal ve ekonomik avantajları gözardı etmeden, ancak bu avantajı çevre ile entegre

etm'eı< suretiyle yerel nüfusun çevre bilincini de geliştirerek hizmet vermesi gerektiği

düşünülmüştür.
Öneriolarak;
_ Yetkili idarelerce fiziksel planlama aşamaslnca ekolojik taşlma kapasiteinin be-

lirlenmesinin ve bu belirlemeler yapılırken iIgili biIimsel kuruluŞların YaPtığı bilim-

sel çal ışmalardan yararlanılmasının,
_ çevieseıetkideğeİlendirme raporlarının yatırımların projelendirilmesi safhasında

hazırlanmasının,
_ Gerek halkın, gerekse yöneticilerin çevre konusunda bilinçlendirilmesinin,
_ Çevreselyönden sorunlaryaratmayan, ekonomik yöndenverimlive bilinçliturizm

olarak tanımlanan "Yumuşak Turizm" in geliştirilmesinin,

-Gerekyöredekiturizmfaaliyetlerininolumsuzyöndeetkilenmemesi,9",:k::
halkın sağlığlnln korunmasıiçin çevreyi kullanarak kirletenlerin hizmete katılma

paylarıyla,aıtyapıgiderlerinindevletlepaylaşılmasının(Belek-SideAltyapıHizmet
Birlikleri örneğinde olduğu gibi),

_ yasal düzenle"melerde çJur" ırirıiıı6lnin ön|enmesi için mevcut olan yetkilerin etkin

uygulanması için gerekli hassasiyetin göslerilmesinin,

yararıl olacağı kanaatine varılmıştır,

}

\

h

',

i^J\g

\_

302

Jı



rı ,,4

İ

SEYAHAT ACENTALAR|N|N SORUN LARİ

Yöneten : Hüsnü GÜlı,lÜŞ
T.C. Turizm Bakanlığı
İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı

Raportör : Arş. Gör. Azize TUNÇ
Gazi Ü nivesitesi
Meslekl Eğitim Fakültesi
Araştırma Görevlisi

Turizm pazarlamasının en önemli fonksiyonlarından birini oluşturan Seyahat
Acentacılığı faaliyeti, Türkiye' de 1 6,t 8 sayılı yasa ile düzenlenmiştir.

Yasaya uygun belgeyi alamayan kuruluşların bu faaliyeti yapmaları da mümkün
değildir.

Seyahat Acentaları için alınacak önlemler :

1. Oteller ile seyahat acentaları arasındaki ilişkilerin gelişitirilmesi ve seyahat a-
centalarının bu anlamdaki fonksiyonlarından daha çok yararlanılması,

2. Türkiye'nin yurt dışıtemsilciliklerinin turizm açısından tanilmadada işbirliğiiçeri-
sinde olmalarıgörüşünden hareketle, yurt dışındakienformasyon ve tanıtma bü-
rolarının yanında, diğer temsilciliklerin de, seyahat acentaları tarafından kullanıl-
masının, gelecek taleplere açık olmalarının, yerel koordinasyonlarının sağlan-
ması ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için gerekli tedbirleri almaları,

3. Yurt dışındaki havaalanlarında seyahat acentalarının bürolarını açmaları,
4. Tüketicinin korunmasıamacı ile sigorta şirketi ve tur operatörünün birlikte çalış-

malarının sağlanması,
5. Dönemsellik kavramının ortadan kaldırılmasıamacı ile turistik ürün çeşitlenmesine

ve süre uzatılmasına gidilmesi,
6. İç turizmin geliştirilmesi amacı ile toplu iş sözleşmelerine tatil yapmayı olanaklı

halegetirecek maddelerin konulması, tatilharcamalarıiçin verilecek ödeneklerin
kış aylarında verilmesi,

7, Limanlarda alınan ayakbastı paralarının kaldırılması ( Charter turist taşımacılığında)
8. Oren yerlerine, müzelere girişlerde giriş ücretlerinin kaldırılarak kart uygulamasının

getirilmesi,
9. 1618 sayılıyasada belirlenen teminatların kaldırılarak, TÜRSAB bünyesinde bir

kefalet sandığının kurulması ve acentaların oraya aidat vererek kendilerinin te-
minat a|tına a|ınmasının sağlanması,

10. Milli Eğitim Bakan|ığı tarafından turist rehberlerinin yurt dışına kısa süreli burs-
l ar için gönderilmelerinin sağlanması,
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rü n K Tu nizuirıiıı soRuN LARı

Yöneten : Doç. Dr. Nüzhet KAHRAMAN
TuRBAN A.ş. GENEL Muoünı-uĞü
Yatırımlar Başkanı

Raportör : Arş. Gör. Faik KUçÜxropUZLU
Dokuz Eylül Üniversitesi
ıHtlsaoi ve İoarl Bilimler Fakültesi

Türk Turizminin Genel Sorunları konulu çalışma grubunda ele alınan konulara
ilişkin görüş ve temenniler özetle şu şekilde belirlenmiştir :

1. Turizm arzna ilişkin gelişmelerde sadece dış turizm talebinin nitelik ve niceliği
dikkate alınıp iç turizm talebine uyarlı arzyaralma konusu gözden ırak tutulmalıdır. Türk

turizminin güvencesi konumundaki iç turizmin canlandırılması, geliştirilmesi iIe iç turizmin
yapısına uygun arz yaratılması hususu ihmal edilmeksizin dış turizmin geliştirilmesi

üzerinde durulmalıdır. Özetle, iç ve dış lurizm arzve talebinde denge korunmalı, turizm
piyasası dalgalanmalarında iç turizm nisbeten dış turizmi ikame edici yapı ve güçte

olabilmelidir.
2. Turizm Bakanlığınca düzenlenen turizm hareketleri, turizm konaklama ve

gecelemeleri ile benzeri istatistik çalışmalarının statik bir yapıdan dinamik bir yapıya

kavuşturulmasıgereği mevcuttur. Analize elverişlituristik verilerin sağlanmasında sektörün

ilgilifirmave şahıslarayolgöstericinitelikte istatistik veriler üretilme|idir, Özellikle, iç ve dış
turizm piyasalarındaki eğilim gerçekleşmelerini ifade eden istatistik veriler ile bu verilerin

değerlendirilmesine ilişkin etüdlere önem verilmelidir.- 
e. Üıkemizin turizm sektörünün çeşitli yönlerinın değerlendirildği TURİZM ŞURALA-

RlNlN her yıl düzenlenmesinin sağ|anması gerekmektedir,
, 4, Körfez krizinin bu haliyle süregelmesidurumunda, Türkiye'nin bu o|gudan geçen

yıla oranla dış turizm açısından yaklaşık % 10 oranında olumsuz olarak etkileneceği
görüşüne varılmıştır. Bu kaybın giderilmesi için iç turizmicanlandırıcıözendirme önlemleri
üzerinde durulmalıdır.

Körfez krizinin sürekli|iği velveya daha ciddi boyutlara ulaşarak ülkemizi de etki

alanına alması halinde ;

Halen yatırım halindeki yatırımcıların ve işletme halinde olan girişimci firma ve
kuruluşların bankalara olan kredi borçları ikiyıl süre ile ertelenmelidir.

Körfez krizinden zarar görecek ülkelere yapılacak yardım kapsam ında olan Türkiye'
ye yapılacak yardım tutarından, turizm sektörünün bu olgudan uğradığı kayıp ölçüsünde
yararland ırılması mutlaka sağlanmal ıdır.

5. Makro ekonominin ve para po|itikalarının elverdiği boyutlarda yabancıpara döviz
kurlarının TL karşısında gerçekçi kurlara kavuşturulması halinde Türkiye yabancıturistler
için bugünkünden daha UCUZ bir " destination " olacağından Türkiye'ye yönelik turizm
hareketlerinde artış görülecektir. Uluslararası ekonomik, sosya|, siyasal gelişmelerin
uygunluğu halinde bu tedb,ir gündeme getirilebilirse bundan Türk turizm sektörü ve Türk
dış ödemeler bilançosu olumlu bir tarzda yararlanma şansınI elde edebilecektir.

6. Avrupa Ekonomik Topluluğuna erütegre olunmasıyönündeki çalışmalar kapsamında

;turizm sektöründe:
a ) Uniform otelcilik muhasebe sistemi uygulaması,
b ) " Job Describtion " iş tanımı uygulaması,
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c ) Uluslararasl normlara uygun otel Ve seyahat ticareti işletmeciliği,
d ) Ülkemizde geliştirilen " turizm yatırım projeleriyapılabilirlik " raporlarında,uniform

hesap planı çerçevesinde gelir-gider etüdleri ile finansal etüdler gerçekleştirilmesi,
gereğine önem verilmeli; uygulamalar, ilgili kuruluşlarca bu yönde yürütülmelidir.
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