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Turizmde Toparlanma
ve Planlanma Zamani

Kerem KÖFTEOGLU

Türkiye turizmi, hem bölgesi hem de dünya ortala

masinin üzerinde büyüyor. Bunu, 1994-2004 yillarini

kapsayan 10 yillik döneme bakarak net bir sekilde

görebiliyoruz. Söz konusu dönemde dünya turizm

gelirleri yüzde 80 artarken, Türkiye'ninki tam yüz

de 247 artti. Ayni dönemde dünya genelindeki zi

yaretçi sayisi yüzde 40, Türkiye' deki ise yüzde 162

artis kaydetti. Son 10 yilda dünya toplam yatak ka

pasitesindeki artis yüzde 44'te kalirken! Türkiye'de
yüzde 88 oldu.

Turizm sektöründeki bu olumlu gelismeler 2005 yi

linda da devam etti. Yabanci turist sayisi 21 milyo

na, turizm geliri de 17 milyar dolara ulasti. Turizm

sektöründe görülen bu gelismenin baslangicinda

süphesiz kamunun 1985-1990 yillarini kapsayan tes

vik uygulamalari ve sektöre sagladigi desteklerin

de önemli payi var. "1. Turizm Hamlesi" olarak ad

landirilan bu dönemde, sektör altin çagini yasadi.

Bu arada ulusal bayrakli charter hava tasima (dol

mus uçak) filosu olusturulmasi, yurtdisinda kurulan

tur operatörlerinin yaptigi pazarlamalar, konaklama

tesislerinin yerli firmalar tarafindan isletilmesi gibi

gelismeler de olumlu gidise ivme kazandirdi.

Maya tuttu ama ...

Buraya kadar anlattiklarimiz, turizmde deyim ye

rindeyse "göle çalinan mayanin" tuttugunu göste

riyor. Simdi sira, isler iyi giderken göz ardi edi-

18

len bazi eksiklik ve hatalarin düzeltilmesine geldi.

Çünkü turizmde basari öyküleriyle dolu bir dönemi

geride birakiyoruz. Örnegin, bir dönem Avrupa'nin

en büyük 50 tur operatörü listesine 10 Türk firma

si girebiliyorken, simdi ancak 3 firma var. Çünkü

Avrupa'yi kasip kavuran bazi Türk sirketleri, dünya
devleri tarafindan satin alindi.

Kiyilardaki oteller turistlerle dolup tasiyor. Ama

artik bu "doldur-bosalt" hareketinin ülkeye ve tu

rizmciye ne biraktigi ciddi olarak sorgulanmiyor.

Herkesin dilinde bir "turizm master plani"dir gi

diyor. Bunun ne oldugu, neyi kapsamasi gerektigi,

hangi asamalari içerdigini ise bilen ve tarifleyen

yok!



Turizm Bakanligi, son dönemde ilan ettigi turizm

merkezlerinde yürüttügü 'fiziksel planlama' çalis

malarini, "master plan yapiyorum" diyerek kavram

karisikligi yaratabiliyor.

Türkiye turizm sektörü, halen konaklama amaçli

693 bin 433 yatak kapasitesine sahip. Bunlarin 450

bin 705'i isletme, 242 bin 728'i de yatirim bel

geli. iste bu tesislerin rantabl çalismasinin önünü

açacak, sezonu 12 aya yayacak, yani isleri A'dan

l'ye organize edecek bir turizm ana plani yapilmis

degiL. Hala ciddi biçimde gündeme getiriler ele

alinmiyor. Plansiz büyümenin yol açtigi altyapi so

runlari, turizmcilerin karsisina çikmaya ve sektörün

aleyhine islemeye basladi.

Dünya çapinda yilda 570 milyar dolarlik is hacmi

ne ulasmasindan dolayi "seyahat endüstrisi" olarak

anilmaya basladi. Bu yüzden de artik günübirlik

politikalarla degil, uzun vadeli planlarla yönetiliyor.

Sektörün gelismesine ayak uydurmak isteyen turizm

lideri ülkelerdeki turizm yapilasmasi, tek çati al

tinda yeniden örgütleniyor. Türkiye' deki turizmci

cephesinde ise hala bir daginiklik var.

Soluklanma firsati

Turizmde isler iyi giderken, plansiz büyümeye, ya

tirimlarin tek tipte toplanmasina, sektör örgüt ve

temsilcileri arasindaki daginikliga dikkat edilmedi.

Bu arada biriktirilen, ertelenen ve göz ardi edilen

. sorunlar yavas yavas su yüzüne çikmaya basladi.

Milyonlarca turist agirlayan turizmciler, yogunluk

sarmalini asip, gelismelere "disaridan" birinin gö

züyle bakamadilar.

ARASTIRMA

Arastirmalar, geçen yilin yogunlugunun bu yil yerini

bir durulma-daralmaya birakacagina isaret ediyor.
Bu durulmanin da sektör temsilcilerine durum ana

lizi yapmak güzel bir firsati sunuyor diye yorum

laniyor.

Turizm endüstrisinden para kazanan aktörler için

genel gidisi dogru algilama zamani geldi. Geçmiste

yakalanan basariyi sürekli hale getirmek için bunun

yapilmasi sart. "Nerede ne tür hatalar yapildi, Türk

turizminin temel eksiklikleri nelerdir?" gibi sorula

rin bugün mutlaka yanitlanmasi gerekiyor.

Bu yil turizmeinin geçen yil kadar rahat olmaya

cagini, bir varsayim ya da kaba bir tahmine de

gil, olgu lara bakarak söylüyoruz. Söyle ki, Turizm

Gazetecileri ve Yazarlari Dernegi (TUYED) yöne

timi, yurtdisinda turizmle ilgili kurum kurulusla

rin 2006'ya yönelik yaptigi arastirmalari inceledi.
Turizm devi tur operatörlerinin bu sezona' yönelik

çesitli platformlarda dile getirdigi görüslerden de

yararlanildi. 2005'in son aylarinda düzenlenen tu

rizm fuarlarinda ise 2006 sezonuna iliskin manzara

sekillenmeye basladi.

Tek haneli büyüme

Çalismalar, geçen yila oranla turizmdeki büyümenin

tek haneli olacagini ortaya koyuyor. TUYED yöneti

mi, manzarayi daha da netlestirmek amaciyla geçen

ay Antalya'da "2006 Turizm Sezonundan Beklenti

ler" baslikli bir panel düzenledi. Panele Almanya,

Rusya, Hollanda Belçika, iran ve iskandinav paza
rindan Türkiye'ye turist getiren tur operatörleri de

katildi. Bu operatörlerin temsilcileri de pazarlarda
daralma olacagini teyit etti.

Tur operatörleri, batidan Türkiye'ye turist gelisinde

yasanacak daralmanin bir bölümünün Avrupa'daki

ekonomik durgunluktan kaynaklandigina dikkat çek
tiler. Anlasilan, bütçeleri zorlanan Avrupali tatileiler

tatillerini "içeride", yani AB sinirlari içinde geçir

meyi tercih edecek. Ekonomik durgunluga, bu yil
Almanya'da düzenlenecek 2006 Dünya Kupasi ve

Türkiye'de pes pese patlak veren kus gribi vakalari
nin da eklenmesiyle beklentinin iç açici olmayacagi
kesinlik kazaniyor.
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Buna göre, Türkiye'ye en fazla turist gönderen ve

geçen yil yüzde 6.5'luk Alman pazarinin bu yil or
talama yüzde 7 büyümesi bekleniyor. Yüzde 5.Tlik

büyüme kaydeden Hollanda pazari yüzde 5'e ge

rilerken, bu oranlarin Belçika için yüzde 18'den
yüzde 9'a Fransa için yüzde 2Tden yüzde 11'e

gerileyecegi öngörüiüyor. Avro kullanmayan ingiliz

tatilciler, ceplerindeki parayla en iyi tatili satin
alabilecekleri Türkiye'yi tercih edebilir. Ancak ingi

lizIerin, kus gribinden dolayi "Türkiye'ye gitmese

niz iyi olur" türü uyarilardan etkilenebileceklerini

unutmamak gerekir.

Turizmi öncelikli bir sektör olarak benimsemesi, ge

rekli üstyapi çatisini olusturulmasi gerekiyor. Turizm

çerçeve yasasinin çikartilip, bir turizm surasinin
kurulmasi gerekiyor. Sektördeki kurum ve kurulus

larin tüm yasal ve kaynak desteklerinin hizla ta
mamlanmasi lazim. Alt sektörlerin de kamu destek

ve denetiminde verimli-uyumlu çalisma ortamina

kavusturulmali. Turizmde ihtiyaç duyulan bir bil

gi bankasi kurulmali, arastirmalar desteklenmeli.
Bölgesel kalkinma ve ülkesel koordinasyon modeli

uygulamaya sokulmali.

10 TURizM PAZARiNDA 2006 BEKLENTiLERi

Ülke/Pazar 2005 2006

iç turizmi gelistirecek yöntemler devreye alinma

li. isletmelerin karliligi yakalanabilmesi için getiri

yönetimi sistemine (yield management) yönelmesi

gerekir. Anadolu'nun henüz devreye sokulamamis

olan degerleri pazara sunulmaya hazir ürünler ha

line getirilmeli.

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanligi, TUYED
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Yeni rakipler turizme isiniyor
AB'nin Turizmin GSMH'ya

yeni üyeleri katkisi (Milyon avro)

G. Kibris 744

Cek. Cum. 3,058
Estonya 564
Macaristan 19,036
Litvanya 752
Letonya 1,240
Malta 604

Polanya 19,414
Slovakya 1002
Slovenya 438
Toplam 46,853

Kaynak: WTTC

AB manifestosu

Disaridaki gelismelere, Akdeniz havzasinda mevcut

rakiplerimize AB (Avrupa Birligi) üyesi 10 yeni ül

kedeki gelismeleri de katmak gerekiyor. Buradaki

sevindirici gelisme ise AB'nin hatlari kesin olarak

çizilmis belirli bir turizm politikasinin olmamasi.
Ancak AB'nin yeni üyeleri korumaya yönelik alabi

lecegi yeni kararlar olabilir. Bu kararlar da henüz

AB üyesi olmayan Türkiye'yi olumsuz yönde etki

leyebilir.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC) "Ma

nifesto" basligiyla hazirladigi rapor da yeni rakip

lerin turizme sarilacaklarina isaret ediyor. Raporun

degerlendirmesine göre, 10 yeni AB ülkesi, önü

müzdeki yillarda turizmden GSMH'larina toplam 46

milyar dolar avroluk katki saglayacak. issizlige çare

gözüyle bakilan turizm, 2010' a kadar 10 ülkedeki

isgücüne ek olarak 3 milyon kisilik yeni istihdam

yaratacak. Manifestoda, bu rakamlarin yakalanabil

mesi amaciyla 10 ülke için kimin, nerede ve nasil

davranmasi gerektigi net bir sekilde açiklaniyor.

Ekonomik durgunluktan dolayi iç turizme dönen Av
rupali tatilcilerin, önümüzdeki dönemde bu ülkelere

yönlendirilmesi bekleniyor.

Ne yapmali?

Turizmde mevcut durumu yukarida anlattik. Bu ge

lismeler isiginda simdi bir plan yapilmasi ve to

parlanma sürecine girilmesi sart! Bu toparlanma

sürecinde ise izlenmesi gerekenleri ana basliklar

altinda sunlar olmali:
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