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Öz
Yabancı yatırımlar bölgede turizm gelişimi için plan ve politikaların hayata geçirilmesinde
hayati bir fonksiyon sağlamaktadır. Bu açıdan yabancı yatımları turizm gelişiminde zincirin
bir halkası olarak görülebilir. Söz konusu bu çalışma Türk turizm planlama ve
politikalarında yabancı sermayeye ne düzeyde yer verildiği, niteliğinin nasıl olduğu,
yabancı firmaların turizmin hangi alanlarında faaliyet gösterdiği ve menşelerinin nereler
olduğu sorularına yanıt aranmıştır. Araştırma, doküman ve arşiv incelemesi yöntemiyle
içerik analizine tabii tutulmuş olup beş yıllık kalkınma planları ve turizm özel ihtisas
komisyon raporlarında yer alan yabacı sermayeye ait ifadeler ile T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın paylaştığı yabancı firma listesinde yer alan turizmle ilgili firmalar
incelenmiştir. Mevcut sonuçlar, Türk turizm plan ve politikalarında yabancı sermayeye
ilişkin hedeflere ulaşılsa da eksiklikler barındırdığı ve bu durumun da turizmde faaliyet
gösteren yabancı firmaların sayının artmasında bir sınırlılık oluşturduğu yönündedir.
Bununla birlikte Türkiye’de turizm sektörüne yatırım yapan yabancı yatırımcıların
dünyanın büyük bir bölümüne yayıldığı ve firma sayısının dağıldığı coğrafyaya oranla
düşük olduğu saptanmıştır. Türkiye’nin turizm sektörüne yatırım yapan yabancı firmaların
büyük bir bölümü Almanya menşeli olduğu sonucu elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Plan

Foreign investments provide a vital function in the implementation of plans and policies
for tourism development in the region. In this respect, foreign investments can be seen as a
link in the chain in tourism development. In this study, answers were sought to the questions
of how much foreign capital is included in Turkish tourism planning and policies, how its
quality is, in which areas of tourism foreign companies operate and where their origins are.
It has been subjected to content analysis with the method of research, document and archive
analysis, and the expressions of foreign capital in the five-year development plans and
tourism specialization commission reports and the T.R. The tourism-related companies
included in the list of foreign companies shared by the Ministry of Industry and Technology
were examined. The current results show that although the targets related to foreign capital
are achieved in Turkish tourism plans and policies, there are deficiencies, and this situation
creates a limitation in the increase in the number of foreign companies operating in tourism.
However, it has been determined that foreign investors investing in the tourism sector in
Turkey are spread over a large part of the world and the number of companies is low
compared to the geography where they are distributed. It has been concluded that most of
the foreign companies investing in the tourism sector of Turkey are of German origin.
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