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Türkiye’de modern turizm hareketlerinin gelişim süreci incelendiğinde özellikle son 25 yıllık süre 
içerisinde çok önemli gelişmelerin olduğu anlaşılmaktadır. Dünya Turizm Örgütü’nün (WTO) verileri 
de bu gelişmeleri doğrular niteliktedir. WTO’nun verilerine göre son yıllarda Türkiye, elde edilen 
turizm geliri ve ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı açısından dünya sıralamasında ilk on 
ülke içerisinde yer almaktadır. Ülke içindeki ekonomik göstergeler dikkate alınarak konu 
irdelenecek olursa turizm hareketlerinin geldiği nokta daha iyi anlaşılabilir. Örneğin turizm gelirleri 
son yıllarda gayri safi milli hasılanın yaklaşık %5’ni ihracatın %20’sini oluşturmaktadır. Dahası 
ortaya çıkardığı doğrudan istihdam toplam istihdamın %5’ini, dolaylı istihdam ise toplam istihdamın 
%12’sini aşmaktadır. Buna benzer verileri çoğaltmak mümkündür. Fakat Dünya Ekonomik 
Formu’nun ilk defa 2007 yılında yayınlamış olduğu “Seyahat ve Turizm Rekabet Raporu 2007” 
adlı çalışmanın verilerine göre Türkiye turizmde rekabet gücü açısından 120 ülke arasında 52. 
sırada yer almaktadır. Sonuç, Türkiye’nin turizm konusunda son yıllardaki gelişimine rağmen henüz 
sürdürülebilir rekabet avantajı sağlama konusunda yeterli başarı sağlayamadığını göstermektedir. 
Daha ilginç bir sonuçta rekabet indeksini oluşturan alt indekslerde yer almaktadır ki “Beşeri 
Sermaye” noktasından sıralamaya bakılınca Türkiye’nin 64. sırada olduğu anlaşılmaktadır.     

Bu çerçevede özellikle beşeri sermaye konusunda yapılması gereken işler olduğu aşikardır. Örneğin 
lisans düzeyinde turizm eğitimi ve öğretimi sürecinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Çünkü 
“sürdürülebilir turizm gelişiminin” ilkelerinden birisi de turizm sayesinde ortaya çıkan işlerde ülke 
insanlarının istihdam edilmesinin hayatiliğidir. Bu ilke özellikle üst düzey yöneticilerin ülke insanları 
arasından çıkmasına vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla iyi yetişmiş donanımlı yönetici adaylarının 
varlığı rekabet avantajı sağlama konusunda ülkemize katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda son 
dönemde Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun öncülüğünde 
yürütülen fakülteleşme çalışmaları ve bu çalışmaların diğer yüksekokullar tarafından da destek 
görmesi dikkate değer bir aşamadır. 

Benzer şekilde lisans üstü programların sayılarının ve niteliklerinin artması da yapılması gereken 
işler arasında yer almaktadır. Nitelikli lisans üstü programlarının geliştirilmesi aynı zamanda 
Bologna Süreci’nin bir parçası olmak isteyen üniversiteler açısından da gereklidir. Yakın geçmişte 
alanımızla ilgili lisans üstü programlarının kazandığı ivme bizleri sevindirmektedir. Bu kapsamda 
bize ulaşan son bilgi Mustafa Kemal Üniversitesi’nde açılan doktora programıdır. Bu program bir çok 
açıdan turizm sektörüne katkı sağlayacaktır ama biz özelikle coğrafi konumu açısından da çok 
isabetli bir karar olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak Türk Turizmi 1980’li yılların başlarına göre 
ciddi kazanımlar elde etmiştir. Benzeri durumun turizmde rekabet avantajı sağlama açısından 
beşeri sermayenin geliştirilmesi konusunda da ortaya çıkacağına inanıyoruz. Yoldaki işaretler 
umudumuzu artırıyor.             
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