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Turizm, önemi giderek artan ve ülke ekonomisini canlandırma konusunda öncü
sayılabilecek sektörlerden biri haline gelmiştir. Özellikle turizm sektörü ile bağlantılı olan
doğrudan yabancı yatırımların (DYY) ülke ekonomisine katkısı önemlidir. Bu yatırımlarla
birlikte, gelen turist sayısı ve bu turistlerin yaptıkları harcamalar da ekonomik büyümeyi
etkilemektedir. Turizm sektöründen elde edilecek verimin istenilen düzeye çıkarılması
için ülkelerin hedeflerini bu doğrultuda belirlemesi gerekmektedir. Belirlenen hedef ve
ilkelere göre hareket edebilmek için ise uygun politikalar belirlenmelidir. Bu bağlamda
çalışmada amaçlanan temel olgu, DYY ve ekonomik büyümenin etken olduğu uygun
turizm politikalarının oluşturulabilmesinin sağlanmasıdır. Amaçlanan politikaların
çıktısının yorumlanması için İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ülkeleri
üzerine 2005-2020 yılı aralığı için Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından geliştirilen
panel nedensellik testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, turizm politikası açısından, gelen
turist sayısından daha önemli olan konu, sürdürülebilir ve katma değer yaratan turistin
harcama yapmasının sağlanmasıdır. Bu bağlamda turizm politikalarının teknolojik ve
çevreci bir altyapıya oturtulması önem arz etmektedir.
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Tourism is in a very important position in terms of national economies. FDI related to the
tourism sector contribute to the country's economy. In addition, tourism expenditures also
affect economic growth. In order for the efficiency to be obtained from the tourism sector
to be at a high level, countries should determine their targets in this direction. In this
context, the main aim of the study is to ensure that appropriate tourism policies can be
created, which FDI and economic growth are factors. For the output of the intended
policies, the panel causality test developed by Emirmahmutoğlu and Köse (2011), was
applied to the OECD countries for the period of 2005-2020. As a result, in terms of
tourism policy, the issue that is more important than the number of tourists is to ensure
that the tourist that creates sustainable and added value spends. In this context, it is
important to place tourism policies on a technological and environmentalist infrastructure.
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