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ÖZET
Turizm sürekli büyüyen yap s yla dünyan n en fazla ekonomik
de er yaratan üç sektöründen birisi olmakla birlikte turizm yat r mlar
geri dönü ü uzun y llar alan, sermaye/has la oran yüksek, siyasal,
sosyal, do al ve ekonomik olaylara son derece duyarl ve k r lgan,
dolay s yla da giri imciler için riskli yat r mlard r. Bu durum
devletlerin turizm sektörünün sa lad ekonomik ve sosyal faydalar n
artarak devam etmesini sa lamak için politik, ekonomik ve sosyal
yönlerden sektörün yap s n n gerektirdi i yasal düzenlemeleri
uygulamaya koyma gerekliliklerini ortaya ç karmaktad r. Bu
uygulamalar aras nda özel sektörü turizm alan nda yat r ma
yönlendirici te vikler önemli yer tutmaktad r. Çal mada bu ba lamda
Türkiye ve Yunanistan’ n turizm sektöründe uygulad turizm te vik
politikalar n n kar la t rmas yap larak aralar ndaki farklar ortaya
konmaya çal lm t r.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yunanistan, Turizm, Yat r m,
Te vik
ABSTRACT
Although tourism is one of the largest three sectors in the
world economy which create the highest economic value, tourism
investment’s return time is rather late, capital/output ratio is high,
sensitive and fragile to political, social, natural and economic
incidents and therefore risky investments for entrepreneurs. This
forces states to put necessary regulatory rules and regulations into
force, which are required by the infrastructure of the tourism sector in
terms of political, economic and social aspects, to keep economic and
*
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social benefits provided by the sector increasing. In this respect,
investment incentives to direct private sector to invest in tourism
occupy an important place. In this study, tourism investment
incentives in Turkey and Greece are compared and differences
between them are explored.
Keywords: Turkey, Greece, Tourism, Investment, Incentive
GR
Turizm sürekli büyüyen yap s yla telekomünikasyon ve
enformasyon ile birlikte dünyan n en fazla ekonomik de er yaratan üç
sektöründen birisidir. 2005 y l nda uluslararas turizme kat lanlar n
say s terör, do al afetler, sa l k problemleri, petrol fiyatlar nda art ,
kur dalgalanmalar ve ekonomik ve politik belirsizlikler gibi tüm
olumsuzluklara ra men %5,5 artarak 808 milyona ula m t r1. Turizm
sürekli büyüyen yap s yan nda, di er sektörler üzerindeki uyar c
etkisi ile do rudan ve dolayl olarak ülke ekonomilerine önemli
katk lar sa layan bir sektördür.
Ekonomik aç dan turizm sektörünün yaratt geliri olu turan
harcamalar n büyük k sm turistik üst yap (konaklama, yeme-içme,
e lence) için yap lan harcamalar yoluyla ortaya ç kmakta ve bu
yat r mlar özel sektör taraf ndan gerçekle tirilmektedir. Turizm
yat r mlar n n geri dönü ü uzun y llar alan, sermaye/has la oran
yüksek, siyasal, sosyal, do al ve ekonomik olaylara son derece duyarl
ve k r lgan, dolay s yla da giri imciler için riskli yat r mlar olmas ,
devletlerin turizm sektörünün sa lad ekonomik ve sosyal faydalar n
artarak devam etmesini sa lamak için politik, ekonomik ve sosyal
yönlerden sektörün yap s n n gerektirdi i yasal düzenlemeleri
uygulamaya koyma gerekliliklerini ortaya ç karmaktad r. Bu
uygulamalar aras nda özel sektörü turizm alan nda yat r ma
yönlendirici te vikler önemli yer tutmaktad r. Bu çal mada co rafi
konum ve turizm piyasas na sunduklar ürünlerin benzerli i yönünden
birbirleri ile rekabet halinde olan Türkiye ve Yunanistan’ n turizm
sektöründe uygulad
turizm te vik politikalar n n kar la t rmas
yap larak aralar ndaki farklar ortaya konulmaya çal lm t r.
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UNWTO, World Tourism Barometer, Vol: 4, No:1, January, 2006, s.1.
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A) TEEV-K UYGULAMALARI VE TUR-ZM AÇISINDAN
GEREKL-L-KGenel olarak “belirli ekonomik faaliyetlerin di erlerine oranla
daha fazla ve h zl geli mesini sa lamak amac yla, kamu taraf ndan
çe itli yöntemlerle verilen maddi ve/veya gayri maddi destek, yard m
ve özendirme”23 olarak tan mlanan te vik, ekonomik aç dan devletin
sa lad bir kolayl k ve motivasyon arac d r4. Te vik uygulamalar n n
ana amac ; yat r mlar n maliyetlerini dü ürmek, finansman
ihtiyaçlar n hafifletmek, kolayl klar sa lamak, karl l artt rmak, özel
sektör yat r mlar n belirli sektörlere ve yörelere kayd rmakt r5. Te vik
uygulamalar ülkelerin benimsedikleri ekonomik politikalar na ve
geli mi lik düzeylerine göre de i iklikler gösterebilmektedir(Tablo 1).
Tablo 1. Geli#mi# ve Geli#mekte Olan Ülkelerin Te#vik Uygulama
Gerekçeleri
Geli mi Ülkeler

Geli mekte Olan Ülkeler

* Rekabet gücünü korumak

* Ekonomik kalk nma

* Teknolojik geli meyi sürdürmek

* Geri kalm bölgelerin kalk nd r lmas

* Sermaye kaç n engellemek

* Uluslararas rekabet gücü kazanma

* Bölgesel dengesizlikleri gidermek

* Verimlilik art

* Verimlilik art

* -stihdam imkânlar n geni letme

* Sorunlu sektörleri desteklemek

* Teknoloji transferi

* - sizli i azaltmak

* -hracat artt rmak
* Sanayile me
* Yabanc sermaye çekme

Kaynak: Mustafa DURAN, Te)vik Politikalar, ve Do-rudan Sermaye
Yat,r,mlar,, Ekonomik Ara t rmalar Genel Müdürlü ü Dizisi, No:33,
Hazine Yay n , Ankara, 2003, s. 8’den adapte edilmi tir.
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-smail Ç-LOKLU, “Te vik Sisteminin De erlendirilmesi”, Hazine Dergisi, Ekim,
1997, s.1.
3
Turan SERDENGEÇT-, Genel Yat,r,m ve KOB Te)vik Mevzuat, ile lgili
Uygulamalar, TUGM, Ankara. 2002.
4
Necip BOZ, Turizm Hukuku, Seçkin Yay nc l k, Ankara, 2002, s.341.
5
Erol ÇAMUR, “Türkiye’de Be inci Be Y ll k Plan Döneminde Sanayile me ve
-hracat Te vik -çin Sa lanan Kredi -mkanlar ve Özel Sektör Taraf ndan Bu Amaç
-le Kullan lan Krediler” 1990-1991 Hesap Uzmanlar, Kurulu Konferanslar, II,
Maliye ve Gümrük Bakanl A.P.K.K.B. Yay n , Ankara, 1991, s.340
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Devletlerin
ekonominin
geli mesi
amac yla
te vik
uygulamalar nda kulland
te vik araçlar genel olarak ayni, nakdi,
vergi, garanti ve kefaletler ve di erleri olmak üzere be grupta
toplanmakta (Tablo 2) ve te vikler yat r m dönemi ve i letme dönemi
te vikleri olmak üzere iki grupta verilmektedir.
Ekonomik, sosyal, kültürel ve do al çevre ile sürekli etkile im
içinde, çok yönlü bir faaliyet alan olan turizm sektörü, ula m,
konaklama, yeme-içme, pazarlama (tur operatörü, seyahat acentesi),
e lence, al -veri gibi hizmetlerden olu maktad r. Turizm sa lad
döviz girdisi, yurt içinde yap lan ihracat olma, istihdama yüksek katk
sa lama ve ekonomide yaratt
yüksek katma de er faydalar ile
devletler için önemli bir ekonomik aland r. Turizm sektöründe
ekonomik de erin ortaya ç kt hizmetlerin büyük k sm özel sektör
taraf ndan olu turulmu i letmelerde gerçekle mektedir. Ancak turizm
özel sektör için riskli bir yat r m alan d r. Özellikle sektör
yat r mlar n n geri dönü ünün uzun y llar almas , sermaye/has la
oran n n yüksek olmas , siyasal, sosyal, do al ve ekonomik olaylara
son derece duyarl olmas ve k r lgan yap s sektörü özel giri imciler
için riskli bir yat r m alan haline getirmektedir6. Bu durum devletlerin
turizmin geli mesini sa lamaya yönelik özel sektör için riskli kabul
edilen yap s n n olu turdu u olumsuzluklar en aza indirerek, turizmi
yat r m yap labilir cazip bir alan haline getirmeye yönlendirmektedir.
Devletlerin turizm sektörünü cazip bir yat r m alan haline getirme
çabalar nda yat r mlar özendirici te vik tedbirleri en önemli araç
olarak ön plana ç kmaktad r.
Turizm sektöründe te vik araçlar özellikle turistik üst ve alt
yap arz n n olu turulmas nda kullan lmaktad r. Sektörde te vik
uygulamalar genel olarak kamu arazisi tahsisi, ucuz turizm kredileri,
vergi resim ve harçlardan muafiyet, enerji deste i, personel çal t rma
kolayl , altyap yat r mlar nda destek ve öncelik gibi alanlarda
gerçekle mektedir.
Turizm sektöründe te vik araçlar n n kullan m , ülkelerin
turizm sektörü ile ilgili genel politikalar na ve sektörün geli mi lik
düzeyine göre farkl l klar gösterebilmektedir.
6

M. U ur ATAER, Saltuk ERDEML- ve Ali VARIELI, “Turizm Sektörüne
Sa lanan Devlet Yard mlar ”, Hazine Dergisi, Say .16, 2003, s.1.
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Tablo 2. Te#vik Araçlar2n2n Çe#itleri
1. Ayni Te vikler

- Arsa-arazi tahsisi
- Bina temini

2. Nakdi Te vikler

* Kar#2l2ks2z
- Hibeler
- Primler
* Kar#2l2kl2
Uygun ko ullu krediler (dü ük faizli, uzun vadeli)

3. Vergi
Te vikleri

* Gelir ve Kurumlar Vergisi Te#vikleri
- Dü ük oranl gelir ve kurumlar vergisi
- Vergi muafiyeti
- Zarar mahsubu
- H zland r lm amortisman
- Yat r m indirimi
- Baz harcamalar n vergiden dü ülmesi (Sosyal güvenlik katk s , -stihdamla
ilgili harcamalar, Reklam, tan t m ve pazarlama, Sa l k harcamalar vb.)
- Vergi kredisi (finansman fonu)
* KDV Te#vikleri
- Sermaye mallar na KDV istisnas
- Geli memi bölgelere ve/veya baz ürünler dü ük KDV oran
* Gümrük Vergisi Te#vikleri
- Makine-teçhizat, hammadde, parça ve yedek parça gibi sermaye mallar na
gümrük muafiyeti
- Gümrük vergisi iadesi

4. Garanti ve
Kefaletler

- Kredi garantileri
- Yüksek ticari risk ta yan projelere kamu kaynakl risk sermayesi kat l m
- Ekonomik ve ticari riskleri kapsayan ayr cal kl kamu sigortas
(devalüasyon, politik karma a vb.)

5. Di er Te vikler

- Alt yap haz rlanmas
- Ucuz enerji deste i
- Yat r m öncesi hizmetler; finansman kaynaklar , yat r m projesi haz rlama
ve yönetme, pazar ara t rmas , hammadde ve alt yap durumu, üretim
prosesi ve pazarlama teknikleri, e itim, know-how veya kalite kontrol
geli tirme teknikleri ile ilgili yard mlar
- Ayr cal kl kamusal anla malar

Kaynak: Mustafa DURAN, Te)vik Politikalar, ve Do-rudan Sermaye Yat,r,mlar,,
Ekonomik Ara t rmalar Genel Müdürlü ü Dizisi, No:33, Hazine Yay n , Ankara,
2003, s.27.
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Örne in Türkiye’de 1980’li y llarda turizmin geli im
a amas nda te vik uygulamalar daha geni kapsamda uygulan rken,
1990 sonras geli imin tamamlanmas ndan sonraki uygulamalarda
daha özel artlar ortaya konulmaya ba lam t r.
B)YUNAN-STAN
VE
TÜRK-YE’DE
TUR-ZM
TEEV-KLERYunanistan ve Türkiye Akdeniz çana nda yer alan iki kom u
ülke olarak sahip olduklar do al zenginlikleri, kültürel, tarihi
birikimleri ve co rafi konumlar ile dünyan n iki önemli turizm
ülkesidir. Turizm sektörü her iki ülkenin ekonomilerinde önemli yer
tutmaktad r. 2003 y l verilerine (Tablo 3) göre Yunanistan’ ziyaret
eden 13,271,000,000. turist ülke ekonomisine 12,872,000,000.
dolarl k gelir katk s sa lam t r. Ayn dönemde Türkiye’yi
16,826,000,000. turist ziyaret etmi ve Türkiye 15,888,000,000. dolar
gelir elde etmi tir.
2003 y l nda turizm gelirlerinin Yunanistan’ n GSY-H’s
içindeki pay %7,46, ihracat içindeki pay %94,3 ve d ticaret aç n
kar lamadaki pay %41,2 olarak gerçekle mi tir. Ayn dönemde
turizm gelirlerinin Türkiye’nin GSY-H’s içindeki pay %6,61,
ihracat içindeki pay %27,9 ve d ticaret aç n kar lamadaki pay
%19 olarak gerçekle mi tir. Buna ilave olarak Yunanistan’da turizm
sektöründeki istihdam n toplam istihdam içindeki pay %6,1’i
do rudan istihdam olmak üzere yakla k %107 iken bu oranlar
Türkiye’de yakla k % 5,1 ve %18 olarak gerçekle mi tir. Görülece i
üzere turizm sektöründe Türkiye’deki do rudan istihdam
Yunanistan’a göre daha az, toplam istihdam ise daha fazlad r.
Yukar da verilen bilgilerinde gösterdi i gibi turizm sektörü, yaratt
ekonomik de er ile her iki ülkenin de ekonomilerinde önemli yer
tutmaktad r.

7
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http://www.athensguide.com/practicalinfo/tourismstatistics.htm (30.06.2006)
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Tablo 3. Yunanistan ve Türkiye’nin Turizm Sektörleri le lgili
Temel Ekonomik Göstergeler(2003)
YUNAN-STAN

TÜRK-YE

Turist Say s

13,271,000,000*

16,826,000,000*

Turizm geliri

12,872,000,000*

15,888,000,000*

GSY-H

172,500,000,000**

240,400,000,000***

Turizmin GSY-H içindeki Pay (%)

7,46

6,61

Turizmin -hracat içindeki Pay (%)

94,3

27,9

Turizmin D Ticaret Aç
Kapatmadaki Katk s

41,2

19,0

Do rudan -stihdam

980,400****(2001)

1,007,793*****(2001)

Yatak Say s

644,898

420,697

n

Kaynak: * WTO, Tourism Highlights, 2005 Edition, 2005, s.6., European Travel
Commission, European Tourism Insights 2005–Outlook for 2006, ETC Market
Intelligence Report, No:2006/1, Brussels, April, 2006, s.11., IMF, World Economic
Outlook Database 2005, 2005, http://www.imf.org. (30.06.2006)
** Business Monitor International Ltd, Greece Q1 2005 Economic Outlook, 2005,
s.10.
*** http://siteresources.worldbank.org/INTTURKEY/Resources/EkBC.pdf
(30.06.2006)
**** Statistical Service of Greece, Greece in figures:2005, 2005, s.7.
***** TÜRSAB, Turizm Endüstrisinde stihdam raporu, TÜRSAB Ar-Ge
Departman , Mart.2004.

Turizmin Yunanistan ve Türkiye ekonomilerine sa lad
önemli katk her iki ülkenin de sektörün geli imi yönünde destekleme
ihtiyac n ortaya ç karmaktad r. Buna ba l olarak Yunanistan’da 2005
y l nda, Türkiye’de ise 2003 y l nda turizm sektörüne yönelik te vik
uygulamalar nda önemli de i iklikler gerçekle tirilmi tir.
1. Yunanistan’da Uygulanan Turizm Te#vikleri
Yunanistan’da devletin yat r mlar n te viki ile ilgili mevcut
uygulamalar n n ba lang c 1998 y l nda uygulamaya konan 2601/98
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say l özel yat r mlar te vik kanunu’na dayanmaktad r8. -lgili kanun
te vik uygulamalar n tüm sektörler için tek kanun kapsam nda
düzenlemi tir. Turizm sektörünü destekleme amaçl
te vik
uygulamalar da bu kanun çerçevesinde yürütülmü tür. Karma k bir
yap da bulunan 2601/98 say l kanun ve benzeri kanuni düzenlemeleri
basitle tirmek ve yeniden yap land rmak amac yla, 23 Aral k 2004
tarihli resmi gazetede yay nlanan 3299/2004 say l Kalk nma Kanunu
yürürlü e girmi tir9.
Yeni kanun ile Yunanistan’da; istihdam n geli tirilmesi,
ekonomideki rekabetin iyile tirilmesi, giri imcili in desteklenmesi,
orta ve küçük ölçekli yat r mlar n cesaretlendirilmesi, teknolojik
de i imlere ayak uydurmak, bölgesel birli i sa layabilmek ve yat r m
projelerinin de erlendirilmesinde karma k süreçlerin basitle tirilmesi
hedeflenmektedir10.
Yunanistan’da yeni uygulamaya konan Kalk nma Kanunu
genel bir kanun olarak düzenlenmi tir. Kanun kapsam nda te vik
edilecek bölge, sektörler ve yat r m türleri be ayr grupta
belirlenmi tir (Harita 1). Turizm yat r mlar , haberle me, yenilenebilir
enerji, bilgi teknolojileri, ara t rma ve geli tirme ve ileri teknoloji
yat r mlar n n da içinde yer ald
te vik alabilecek be yat r m
grubundan dördüncüsünün içinde yer almaktad r.
Kanunda te vikler bölgelere ve yat r m n mahiyetine göre
de i iklik arz etmekte ve yat r mlar n %100’üne varan parasal/leasing
deste i ile iki y l süresince sa lanacak istihdam desteklemek
amac yla i çilik maliyetlerinin %48’ini kar lamay taahhüt
etmektedir.
Kanun kapsam nda temel olarak üç tür yat r m te viki
verilmektedir. Bunlar %0-%45 aras nda de i en nakit para ve/veya
leasing yard m , %40-%100 aras nda vergi muafiyeti ve %18,4 ile
8

Government Gazette, “81/A/15.4.1998: Aids to private investments for the
country’s economic and regional development and other provisions.
L.2601/14.4.1998”, Greece, 1998.
9
Government Gazette, “261/A/23-12-04: Law on Development 3299/2004”, Greece,
2004.
10
Ministry of Economy and Finance, Fact Sheet on the Prospects of the Greek
Economy, May, 2006, s.10.
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%48,1 aras nda de i en iki y l süresince devam edecek istihdam
te vikleridir (Tablo 4).
Harita 1. Yunanistan Yat2r2m Te#vik Bölgeleri

Kaynak: ELKE Hellenic Center for Investment, http://www.elke.gr (30.06.2006)

Kanunda nakit yard mlar iki a amada verilmektedir.
Bunlardan birincisi, yat r m n %50’si tamamland ktan sonra ikincisi
ise yat r m n tamamlanmas ve i letmeye aç lmas ndan sonra
verilmektedir. Nakit yard mlar yat r mc veya bankas na do rudan
ödeme eklinde yap lmaktad r. Leasing yard mlar n n %50’si makine
ve teçhizat kurulduktan sonra, geri kalan %50’si ise yat r m projesi
tamamland ktan sonra ödenmektedir. -stihdama ili kin yard mlar ise
her alt ayda bir yap lmaktad r.
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Tablo 4. Yunanistan’da Belirlenen Bölgelere Göre Te#vik
Uygulamalar2
Bölge

Finansal Destek/
Leasing Yard2m2

stihdam Maliyeti
Katk2 Yard2m2

Vergi
Muafiyeti

Yeni 3 y ld z ve üzeri otel yat r mlar veya mevcut 3 y ld z ve üzeri otel iyile tirmesi için
(Bölgesine ba l olarak bu oranlar %15’e kadar artt r labilir)
D
C
B
A

% 35
% 25
% 13
-

% 40 – 45,5
% 33,2
% 18,4
-

% 100
% 100
% 50
-

Otellerin iyile tirilmesi, modernizasyonu ve yeniden tefri i için (Bölgesine ba l olarak bu
oranlar %15’e kadar artt r labilir)
D
C
B
A

% 35 - 40
% 35
% 30
% 30

% 40 - 48,1
% 40
% 35
% 35

% 100
% 100
% 100
% 100

Konferans merkezleri, golf sahalar , kayak merkezleri, termal turizm tesisleri, yat limanlar ,
thalassotheraphy merkezleri, sa l k turizmi merkezleri, spor ve e itim merkezleri ve kamping
modernizasyonu için (Bölgesine ba l olarak bu oranlar %15’e kadar artt r labilir)
D
C
B
A

% 35 - 40
% 35
% 30
% 30

% 40 – 48,1
% 40
% 35
% 35

% 100
% 100
% 100
% 100

Yeni 4 y ld z ve 5 y ld z oteller, tarihi ve geleneksel evleri otel binalar na dönü türme i leri, 4
y ld z ve 5 y ld z otellerin yenilenmesi ve modernizasyonu için ve ba vuru tarihi itibar yla bir
ya ndan küçük yeni kurulmu irketler için yukar daki oranlara fazladan %5 ilave edilir.
Toplam nakit ve leasing yard m n n oran toplam %55’i geçemez

Kaynak: Government Gazette, “261/A/23-12-04: Law on Development 3299/2004”,
Greece, 2004.

2. Türkiye’de Uygulanan Turizm Te#vikleri
Türkiye’de te vik uygulamalar n n geçmi i 1913 y l na kadar
gitmektedir11.

11

-smail Ç-LOKLU, “Te vik Politikalar n n Yönlendirme Gücü”, Hazine Dergisi,
Ocak, 2000, s.31.
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Türkiye’de te vik sisteminin geçirdi i evreleri be a amada
incelemek mümkündür12;
- Birinci A ama; Cumhuriyetin ilk y llar nda sanayile me ve kalk nma
çabalar çerçevesinde öncelikli olarak özel sermaye birikimi olu turma
amac na dönük,
- -kinci A ama; 1930’lu y llarda temel sanayi kurulu lar kamu
taraf ndan kurulurken, özel kesimin geli ip büyümesi için karl yat r m
alanlar n n olu turulmas na dönük,
- Üçüncü A ama: 1950’li y llarda liberal ekonomi politikalar
çerçevesinde hem yerli giri imcilerin desteklenmesi hem de yabanc
yat r mc lar çekmek amac na dönük,
- Dördüncü A ama; Planl dönemde ithal ikamesine dayal
sanayile me amaçlar n n gerçekle tirilmesine dönük,
- Be inci A ama; 1980 sonras dönemde özel kesimin ekonomideki
öncü rolünü üstlenerek teknoloji transferi, ilave kapasite olu turma ve
rekabet gücü kazanma amaçlar na dönük olmu tur.
Günümüzde Türkiye’de yat r m te vikleri genel te vik
uygulamalar , KOB-’lere uygulanan te vikler ve enerji deste i olmak
üzere üç ana grupta toplanmaktad r.
Genel te viklerin uygulanmas yat r m n yerine, ölçe ine ve
konusuna göre farkl l k göstermektedir. Bölgesel dengesizli i giderme
çabalar kapsam nda Türkiye farkl seviyelerde te vik sa lama
amac yla geli mi , normal ve kalk nmada öncelikli bölgeler olmak
üzere üç farkl gruba ayr lm t r (Harita 2).
Her y l, Bakanlar kurulu karar ile yay mlanarak yürürlü e
giren Ba bakanl k Hazine Müste arl ve D Ticaret Müste arl nca
Te vik Belgeli yat r mlara yönelik olarak uygulanmakta olan te vik
uygulamalar kapsam nda genel te vik uygulamalar nda yat r mc lara
u te vikler sa lanmaktad r:

12

Mustafa DURAN, Türkiye’de Yat,r,mlara Sa-lanan Te)vikler ve Etkinli-i,
Ekonomik Ara t rmalar Genel Müdürlü ü Dizisi, No:32, Hazine Yay n , Ankara.
2003. s.5.
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Harita 2. Türkiye’de Yat2r2m Te#vik Bölgeleri

- Gümrük vergileri ve Toplu Konut Fonu istisnas ,
- -thal edilen ve yurtiçinden temin edilecek makine ve
ekipmanlarda KDV istisnas ,
- Vergi, resim ve harç istinas ,
- Bütçeden kredi tahsisi: 4,5 milyon YTL’yi a mamak üzere
bölgesel kalk nma amaçl sabit yat r mlar n %30’u ve 400 bin YTL’yi
a mamak üzere ara t rma ve geli tirme, çevre koruma, öncelikli
teknoloji yat r mlar ve organize sanayi bölgelerine ta nma için
yap lan yat r mlar n %50’si oran nda yat r m kredisi sa lamaktad r.
Kalk nmada öncelikli bölgelerde imalat, tar msal sanayi, ve
madencilik alanlar nda 500 bin YTL’yi a mayan yat r mlar n %50’si
oran nda kredi imkan tan nmaktad r.
Yat r m tamamland ktan sonra ise 50 ve üzerinde istihdam
sa layacak i letmelere i letme kredisi verilmektedir. - letme kredisi
ayr ca kalk nmada öncelikli bölgelerde halen mevcut olan en az 50
i çi çal t ran fakat i letme sermayesi yeterli olmayan i letmelere de
verilmektedir. - letme kredilerinin toplam 200 bin YTL ve yat r m ve
i letme kredilerinin her ikisinin de sa lanmas halinde toplam kredi
tutar n n 700 bin YTL’yi a mamas öngörülmü tür.
Türkiye’de turizm sektörünü do rudan te vik amaçl ilk
uygulama 1953 y l nda yürürlü e giren 6086 say l “Turizm
Endüstrisini Te vik Kanunu ile gerçekle mi tir. “Kanun yürürlükte
12
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kald
30 y l boyunca turizmin te vik edilmesinde ve
yönlendirilmesinde belirleyici olmu , ancak 1970’li y llardan
ba layarak beklentiler kar s nda, özellikle, yerli ve yabanc özel
sermayenin turizm yat r mlar na yönlendirilmesinde yetersiz
kalm t r”13. Bu amaçla 1982 y l nda 2634 say l “Turizmi Te vik
Kanunu”14 ç kar lm t r. Yat r m ve i letme düzeyinde turizm
i letmelerinin desteklenmesini amaçlayan Kanun’da yer alan te vikler
ana hatlar ile kamu arazisi tahsisi, turizm kredileri, ihracatç say lma,
orman fonuna katk n n taksitlendirilmesi, ucuz elektrik, havagaz ve
su ücretleri, haberle me kolayl klar , personel çal t r lmas , alkollü
içki sat
ve resmi tatil, hafta sonu ve ö le tatilleri, konular n
içermektedir. Türkiye özellikle 1983 y l ndan itibaren sivil yönetime
geçi le birlikte turizmi önemli ölçüde te vik ederek d turizm
gelirlerini artt rma ve bu gelirlerle ödemeler dengesi aç klar n
kapatma politikas n benimsemi 15 ve ekonomik kalk nma stratejisinde
anahtar sektör olarak kabul etmi tir16.
Türkiye’deki yat r m atmosferini destekleme ve geli tirme
çabalar çerçevesinde 2003 y l nda 4957 say l “Turizm Te vik
Kanununda De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun”17 ile turizm
yat r m te vikleri yeniden gözden geçirilerek de i tirilmi tir.

13

Necip BOZ, Turizm Hukuku, Seçkin Yay nc l k, Ankara, 2002, s.341.
Resmi Gazete, “2634 say l Turizmi Te vik Kanunu” Resmi Gazete, 16.03.1982,
say :17635, 1982.
15
Kamil UNUR, “Turizmin Türkiye’nin Ödemeler Dengesine Etkisinin Analizi”
DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2. Say :3, 2000, s.1-16
http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi06/unur.html (20.10.2005)
16
Ali ÇIMAT ve Ozan BAHAR, “Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi -çindeki
Yeri ve Önemi Üzerine Bir De erlendirme”, Akdeniz . .B.F. Dergisi, 6, 2003, s.118.
17
Resmi Gazete, “4957 say l Turizm Te vik Kanununda De i iklik Yap lmas
Hakk nda Kanun” Resmi Gazete 01.08.2003: say :25186, 2003.
14
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Tablo 5. Türkiye’de Devletin Turizm Sektörüne SaFlad2F2
Te#vikler
Kanun

SaFlad2F2 Kolayl2klar

2634 say l “Turizmi
Te vik Kanunu”

- Kamu arazisi tahsisi,
- Turizm kredileri,
- -hracatç say lma,
- Orman fonuna katk n n taksitlendirilmesi,
- Ucuz elektrik, havagaz ve su ücretleri,
- Haberle me kolayl klar ,
- Personel çal t r lmas ,
- Alkollü içki sat ,
- Resmi tatil, hafta sonu ve ö le tatilleri,
- Tarihi ve kültürel de erlerin yo un oldu u yerler veya turizm
potansiyeli yüksek yerlerin, Bakanlar Kurulu karar yla “Kültür ve
turizm geli im bölgesi” ilan edilebilmesi,
- Kültür ve turizm koruma ve geli tirme bölgesi ilen edilen alanlardaki
ta nmazlar n Türk ve yabanc uyruklu yat r mc lara tahsisi konusunda
Kültür ve Turizm Bakanl ’n n yetkilendirilmesi- Kültür ve turizm
bölgesi içinde kalan özel mülkiyete tabi alanlar n da turizm
yat r mlar na tahsisi için kamula t r lmas na olanak sa lama,
- Kültür ve turizm bölgelerinde yer alan meralar n Kültür ve Turizm
Bakanl nca onaylanan imar plan karar yla getirilen kullan m
amac na tabi olmas n (Alanlara ili kin vas f de i ikli i konusunda
Tar m ve Köyi leri Bakanl n n onay al narak),
- Milli Parklar Kanunu ve Orman Kanunu kapsam nda orman say lan
yerlerde imar planlar ile turizme ayr lan arazilerin tahsis yetkisini
Kültür ve Turizm Bakanl na verilmesi,
- Önceden art ko ulan izleme, onay, pay transferi ve minimum
sermaye gibi artlardan muaf olarak yat r m özgürlü ü sa lanmas .
- Tek bir effaf ve tutarl bir doküman ile yabanc yat r mc lar n
mevcut haklar n n garanti alt na al nmas
- Do rudan Yabanc Yat r m ve Yabanc Yat r mc lar tan mlar n
uluslar aras kabul görmü standartlara yükseltmek.
- Kazan lm haklar n korumas ve büyüme ve geli me için yat r mc dostu iklimin süreklili ini sa lamak için gerekli politika de i iminin
sa lanmas .
- Gelir vergisi stopaj ,
- Sigorta primi i veren paylar n n ödenmesi,
- Bedelsiz yat r m yeri tahsisi,
- Enerji deste idir.

4957 say l “Turizm
Te vik Kanununda
De i iklik Yap lmas
Hakk nda Kanun”

4875 say l “Do rudan
Yabanc Yat r mlar
Kanunu”

5084 say l
“Yat r mlar n ve
-stihdam n Te viki -le
Baz Kanunlarda
De i iklik Yap lmas
Hakk nda Kanun”

Günümüzde Türkiye’de turizm yat r mlar 2634 say l Turizm
Te vik Kanunu d nda, 4875 say l Do rudan Yabanc Yat r mlar
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Kanunu18, 5084 say l Yat r mlar n ve -stihdam n Te viki -le Baz
Kanunlarda De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun19, çerçevesinde
sa lanan te viklerden de yararlanabilmektedirler. Türkiye’de turizmin
te vik edilmesine yönelik devletin sa lad
kolayl klar Tablo 5’te
özetlenmi tir.
C) YUNAN-STAN
VE
TÜRK-YE’DE
TUR-ZM
SEKTÖRÜNDE
UYGULANAN
TEEV-KLER-N
KAREILAETIRILMASI
Turizm sektörünün ba ar s hem Yunanistan hem de Türkiye
ekonomileri aç s ndan büyük önem arz etmektedir. Bu arzulanan
ba ar y yakalayabilmek içinde her iki ülkenin devletleri haz rlad klar
çe itli hukuki düzenlemelerle özel sektörü turizm alan nda yat r ma
yönlendirmeye çal maktad rlar. Bu kapsamda, her ne kadar
Yunanistan’a ait te vik alan turizm yat r mlar na ait rakamlar mevcut
olmasa da, her iki ülke de yeniden yap land r lm , de i tirilmi te vik
düzenlemeleriyle çok olumlu sonuçlara ula m t r.
Yunan Hükümeti yat r mlara sa lanacak te vikler için y ll k
bütçe olu turmaktad r. Bu amaçla 2005 y l için 500 milyon Euro
ayr lm t r. Bu rakam 2000-2004 aras nda 235 milyon Euro olarak
gerçekle mi tir. Ekonomi ve Finans Bakanl verilerine göre kanunun
uygulanmaya ba lad Mart 2005’ten Ekim 2005’e kadar geçen ilk
yedi ayl k sürede toplam 1,3 milyar Euro de erinde 650 adet yat r m
projesi için 562 milyon Euro te vik talep edilmi tir. Bunlardan 388
milyon Euro de erinde 246 yat r m projesi için 60 milyon Euro
tutar nda te vik verilmesi kabul edilmi tir20. Nisan 2006 sonu itibar
ile ise ba vuru say s 1779’a ve toplam yat r m tutar 3,39 milyar
Euro’ya ula m ve bunlardan 1,45 milyar Euro tutar ndaki 996

18

Resmi Gazete, “4875 say l “Do rudan Yabanc Yat r mlar Kanunu” Resmi
Gazete, 17.06.2003, say :25141, 2003.
19
Resmi Gazete, “5084 say l Yat r mlar n ve -stihdam n Te viki -le Baz
Kanunlarda De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun” Resmi Gazete, 06.02.2004,
say :25365, 2004.
20
EIU, “Greece regulations: New Investment Incentives Law” EIU. ViewsWire, Jan.
New York, 2006.
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yat r m projesine onay verilmi tir. Bu yat r mlarla birlikte toplam
5245 yeni i imkan sa lanm t r21.
Türkiye’de ise, Hazine Müste arl ’n n verilerine göre,
özellikle 2005 y l nda turizm yat r mlar na tahsis edilen te viklerde
hem say sal hem de toplam te vik tutarlar nda önemli art lar
gözlemlenmektedir. Turizm Te vik kanunu’nda 2003 y l nda yap lan
de i ikliklerin etkisi özellikle 2005 y l nda kendisini göstermi ve
hem hizmet sektörü hem de toplam te vikler içinde turizmin pay art
göstermi tir. Ayr ca genel ve turizm te vik mevzuatlar ndaki
iyile tirmeler hizmet ve turizm sektörüne yönelik do rudan yabanc
sermaye yat r mlar nda da önemli art lar sa lam t r (Tablo 6).
Her iki ülkenin ekonomik aç dan farkl geli mi lik
düzeylerinde olmalar , farkl turizm alt ve üst-yap s na sahip olmalar ,
Yunanistan’ n AB’ne üye olmas , Türkiye’nin hala aday durumda
olmas , farkl resmi turizm örgütlenmesine sahip olmalar gibi
nedenlerle her iki ülkede farkl te vik ihtiyaçlar ortaya ç km ve
dolay s yla her ülke kendi artlar na uygun hukuki düzenlemeler
yapm t r.
Tablo 6. Türkiye’de turizm te#viklerinin toplam te#vikler içindeki
pay2
2002

2003

2004

2005

Hizmet sektörü te vikleri %

32,7

45,1

28,6

33,0

Turizm Te vikleri %

11,0

10,5

8,4

12,2

Toplam Te vik Tutar *

15229599 25936669 21495347

24088616

Do rudan Yab. Sermaye Yat r mlar **

617

737

1145

8086

Hizmet Sektörüne Do . Yab. Ser. Yat. **

442

193

927

7664

Kaynak: http//ekutup.dpt.gov.tr (30.06.2006)
*bin YTL **milyon $

21

Ministry of Economy and Finance, Fact Sheet on the Prospects of the Greek
Economy, May, 2006, s.10.
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-ki ülkenin turizm sektörünü te vik amac yla en son
ç kard klar kanunlar incelendi inde, Yunanistan’da di er sektörlerden
ayr olarak turizm sektörüne yönelik özel bir kanuni düzenleme
bulunmad
görülmektedir. Bunun yerine Yunanistan’da turizm
sektörünü destekleme amaçl düzenlemeler, Kalk nma Kanunu ad
verilen ve di er sektörleri de kapsayan bir kanun içerisinde ele al nm
ve o güne kadar karma k hale gelen devlet yard mlar yla ilgili
düzenlemeler olabildi ince basitle tirilmeye çal lm t r. Kanunda
hangi bölgedeki hangi tür yat r mlara ne kadar devlet deste i
sa lanaca net olarak belirlenmi tir. Türkiye’de ise turizm sektörünü
desteklemek amac yla 2634 say l özel bir Turizmi Te vik Kanunu
bulunmakta ve devletin sektöre sa layaca te vikler temel olarak bu
kanun çerçevesinde düzenlenmekte ve ayr nt lar di er düzenlemelerle
uygulanmaktad r. Bu durum Kanun ve di er ilgili düzenlemelerin
takibinde güçlük çekilmesine neden olmaktad r. Bunun yan s ra,
belirlenmi bölgeler içinde bulunmalar art yla turizm i letmeleri
di er ilgili kanunlar çerçevesinde de devlet deste i alabilmektedirler.
Türkiye’de çok s k de i en yat r mlarda devlet desteklerine
ili kin kanunlar ve di er düzenlemeler ile uzun ve yorucu bürokratik
i lemler yat r mc lar için cazip olmayan bir atmosfer olu turmaktad r.
Dolay s yla Yunanistan’da uygulanan reformlar çerçevesinde
yap ld
gibi, uzun vadedeki hedeflenen geli meler do rultusunda
uzun zaman de i meden uygulanabilecek, basit, anla labilir ve
birle tirilmi düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktad r. Bu kapsamda ilk
ad m olarak, 21.06.2006 tarihli 5523 say l Türkiye Yat r m Destek ve
Tan t m Ajans Kurulmas Hakk nda Kanun22 ile Türkiye Yat r m
Destek ve Tan t m Ajans n n kurulmu ve bu ajans n görev, yetki ve
te kilâtlanmas düzenlenmi tir. Bu kanunla kurulan ajans arac l yla
yat r mlara devlet deste i ile ilgili ülkenin ekonomik kalk nmas nda
gereksinim duyulan yat r mlar n art r lmas için, Türkiye'de yat r m
yap lmas n özendirmeye yönelik yat r m destek ve tan t m
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmas amaçlanmaktad r.
Yunanistan ülke A, B, C, D, D1, D2, ve D3 olmak üzere farkl
yat r m bölgelerine ayr lm ve farkl türdeki te vikler geli mi lik ve
22

“5523 Say l Türkiye Yat r m Destek ve Tan t m Ajans Kurulmas Hakk nda
Kanun” 21.06.2006.
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ihtiyaç derecesine göre her bölgeye farkl oranlarda sa lanmaktad r
(Tablo 4, Harita1). Türkiye’de genel anlamda tüm yat r mlar için
geli mi , normal ve kalk nmada öncelikli yöreler olmak üzere üç ayr
yat r m te vik bölgesi belirlenmi ve bu bölgelerde yap lacak
yat r mlar bu bölgeler için belirlenen te vik oranlar na göre
desteklenmektedir. Ancak turizm yat r m te vik belgelerinde bölge
ay r m yap lmam olmas na ra men, turizm merkezlerinde yap lacak
yat r mlar ile turizmi çe itlendirme ve 12 aya yayma politikas
çerçevesinde geli tirilmesi öngörülen bölgelere öncelik tan nmaktad r.
Yunanistan turizm sektöründe ba l ca dört temel te vik türü
kullan lmaktad r. Bunlar, nakit para ve/veya leasing yard m , vergi
muafiyeti/indirimi ve istihdam destekleme te vikleridir. Arazi tahsisi
uygulanmamaktad r. Kanun kapsam nda, 3 y ld z ve üzeri yeni otel
in as veya mevcutlar n iyile tirilmesi, yeniden tefri i ve turizmi di er
bölgelere ve 12 aya yayma politikas çerçevesinde termal, sa l k,
thalassotheraphy, kayak, golf sahalar , kongre merkezlerinin yap m
ve modernizasyonu amac yla turizm yat r mc lar na te vikler
sa lanmaktad r.
Türkiye’de ise turizm yat r mc lar Tablo 5’tede görüldü ü gibi
farkl
kanunlar
çerçevesinde
çok
farkl
te viklerden
yararlanabilmektedir. Türkiye’de s n f özel olarak belirlenmemi
konaklama i letmeleri, yiyecek-içecek i letmeleri, plaj tesisleri,
kongre ve sergi merkezleri, temal parklar, golf sahalar , turizm
kompleksleri, personel e itim tesisleri ve yat turizm tesislerine 2634
say l Turizmi Te vik Kanunu çerçevesinde yat r m te vikleri
verilmektedir.
SONUÇ
Turizm Yunanistan ve Türkiye ekonomileri için vazgeçilmez
sektörlerden birisidir. Ayn co rafyay payla an benzer turizm
ürünlerini ayn pazarlara sunan, birbirleri ile sürekli rekabet halinde
olan Türkiye ve Yunanistan ekonomilerinde turizm özellikle yaratt
katma de er, istihdam ve döviz geliri ile son 20 y lda en önemli
sektörlerden birisi haline gelmi tir.
Yunanistan ve Türkiye’de turizm sektörünün günümüz
ko ullar ndaki büyüklüklerine ula mas nda her iki ülkenin
18
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devletlerinin sektöre, özellikle turizm sektörünün özel giri imcilerine
sa lad te vik araçlar önemli rol oynam ve oynamaktad r.
Genel olarak Yunanistan ve Türkiye’de turizmi te vik amaçl
uygulamalar de erlendirildi inde Yunanistan’daki turizm te vikleriyle
ilgili düzenlemelerin Türkiye’ye göre daha yeni, net, kal c , basit ve
anla l r oldu u görülmektedir. Bu farkl l n en temel göstergesini
te vik amaçl yasal düzenlemeler olu turmaktad r. Yunanistan’da
te vik uygulamalar Kalk nma Kanunu ad alt nda tek bir kanun ile
tüm alanlar ve sektörleri kapsayacak ekilde düzenlenirken
Türkiye’de yat r m te vikleri farkl sektörlere farkl yasalarla
sa lanmaya çal lmakta ve bir sektör birden fazla yasan n sa lad
avantajlardan yararlanabilmektedir. Örne in turizm sektör olarak 2634
say l “Turizm Te vik Kanunu” d nda 4875 say l “Do rudan
Yabanc Yat r mlar Kanunu” ve 5084 say l “Yat r mlar n ve
-stihdam n Te viki ile Baz Kanunlarda De i iklik Yap lmas
Hakk nda
Kanun”
çerçevesinde
sa lanan
te viklerden
faydalanabilmektedir. Türkiye’de turizm amaçl yat r mlarda te vik
amaçl arazi tahsisinin yap lmas ve sözü edilen uygulaman n
Yunanistan’da bulunmamas iki ülke aras ndaki önemli farklardan
birisini olu turmaktad r.
Yunanistan’daki te vik uygulamalar nda te vik edilecek
bölgeler, sektörler ve yat r m türleri gruplara ayr lmakta ve bölgelere
ve yat r m n mahiyetine göre belli oranlarda nakit ve/veya leasing
yard m , vergi muafiyeti ve istihdam te viki ad alt nda destek
sa lanmaktad r. Yunanistan’da uygulamada te vikler net ölçütlere
göre verilmektedir. Oysa Türkiye’de yat r mlar farkl kanunlarla ve
farkl oranlarla te vik edilmeye çal lmaktad r. Bu durum yat r mc lar
için gereksiz bürokrasi, belirsiz ve karma k bir yat r m ortam
yaratmaktad r.
Yunanistan
ve
Türkiye’deki
te vik
uygulamalar
kar la t r ld nda ortak noktalar olarak her iki ülkede de ülkenin
geli mi lik düzeylerine göre bölgelere ayr ld ve te vik oranlar n n
buna belirlendi i görülmektedir. Nakit te vikler her iki ülkede de
te vik uygulamalar nda en önemli te vik arac olarak ön plana
ç kmaktad r.
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Türkiye ve Yunanistan’da turizm sektörünü te vik amaçl yasal
uygulamalar de erlendirildi inde Türkiye’de farkl kanunlarla
sa lanmaya çal lan te viklerin Yunanistan’da oldu u gibi tüm sektör
gruplar n kapsayan tek bir kanun emsiyesi alt nda toplanmas ve
sadele tirilmesinin sektör yat r mc lar içinde faydal olaca
söylenebilir.
Ayr ca Türkiye’nin Yunanistan’da uygulanmayan ve önemli
bir te vik arac olan arazi tahsisi te viklerini uzun dönemde sa l kl bir
turizm sektörü geli imi ve etkinli inin garanti alt na al nabilmesi
konusunda iyi de erlendirmesi isabetli olacakt r.
Sonuç olarak, her ülke kendi artlar na göre turizm te vik
politikalar n ve araçlar n geli tirmektedir. Bununla birlikte bu
çal mada da görüldü ü gibi te vik politikalar ve araçlar benzerlikler
göstermekte ancak bazen uygulay c lar ndan ve o anki artlardan
kaynaklanan farkl l klar, olumsuzluklar ve zorluklar meydana
gelebilmektedir. Bu olumsuzluklarda dikkatli, uzun dönemdeki devlet
politikalar na uygun bir çal mayla giderilebilecek niteliktedir. Zira
Avrupa Birli i aday ülkesi olarak Türkiye’nin turizm politikalar ve
te vik uygulamalar yla ilgili kanuni düzenlemelerini de Avrupa
Birli i’ne uyumlu hale getirme zorunlulu u Türkiye’nin kar s nda
önemli bir f rsat olarak durmaktad r.
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