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GGiirriiflfl

Bilim ve teknolojide meydana gelen göz kamaflt›r›c› geliflmeler hem ikti-
sadi hem de siyasi anlamda birçok yap›sal de¤iflimlere yol açmaktad›r. ‹çinde
bulundu¤umuz yüzy›l, sermayenin yeryüzünde ulus-ötesi bir nitelik arz ede-
rek dolaflt›¤› bir yüzy›ld›r. Eskiden saatlerce kol gücü kullan›larak yap›lan ifl-
ler ileri teknoloji ürünü makineler vas›tas›yla çok k›sa bir zaman diliminde ya-
p›labilmektedir. Bu nedenle çal›flma saatleri azalmakta ve çal›flanlar için daha
fazla bofl zaman ortaya ç›kmaktad›r. 

Bu yüzy›lda, bilim ve teknolojinin getirdi¤i yenilikler nitelikli iflgücünün
say›s›n› artt›rmakla birlikte do¤al olarak nitelikli iflgücünün kazanc›n› da art-
t›rmaktad›r. Ayn› zamanda az say›da nitelikli iflgücünün komuta etti¤i ileri tek-
noloji ürününü (bilgisayarlar, robotlar vs.) kullanan flirketler daha çok kazan-
makta ve bu sayede önemli bir sermaye birikimi oluflmaktad›r. Bütün bu de¤i-
flim ve dönüflümler küreselleflmenin etkisiyle tüm dünyay› etkilemekte, dün-
yam›z› küresel bir köy haline getirmektedir1. Art›k dünyan›n bir ucundan di¤er
bir ucuna milyarlarca dolar tutar›ndaki fonlar ›fl›k h›z›yla transfer edilmekte,
internetin de kullan›lmas›yla ülkeler aras›ndaki bilgi transferi, bilgiye eriflimin
önündeki s›n›rlar kalkmaktad›r. Tüm bu geliflmeler, insanlar›n davran›fl kal›p-
lar›n›, tüketim al›flkanl›klar›n› de¤ifltirmektedir. Daha çok kazanan birey tek-
nolojinin sundu¤u imkânlar› kullanarak bofl zamanlar›n› farkl› mekânlarda de-
¤erlendirmek istemektedir. Günümüzde ileri teknoloji ürünü uçaklar vas›tas›y-
la binlerce mil uzakl›ktaki mekânlara k›sa bir zaman diliminde ulaflmak müm-
kün hale gelmifltir. Tüm bu geliflmeler turizmi son derece önemli bir konuma
getirmektedir. 



BM Dünya Turizm Örgütünün yapt›¤› bir çal›flmaya göre en çok turizm
harcamas› yapan ilk 10 ülke Almanya, ABD, Birleflik Krall›k, Japonya, Fran-
sa, ‹talya, Çin, Kanada, Rusya Federasyonu ve Hollanda 1995 y›l›nda turizm
için toplam 235,3 milyar dolar› yurtd›fl›nda harcarken; bu rakam 2005 y›l›nda
366,8 milyar dolara ç›km›flt›r. Bu 10 ülke ile beraber 50 ülkenin toplam turizm
harcamas› 2005 y›l› için (y›ll›k) 600 milyar dolar› bulmaktad›r2. 2006 y›l› için
yap›lan tahmine göre dünya genelinde 842 milyon turist dolaflm›flt›r. Bu rakam
çerçevesinde ayn› y›l tüm Afrika ülkelerine giden toplam turist say›s›n›n 40
milyon oldu¤u tahmin edilmektedir 3. Asl›nda bu (kabaca her turistin 1000 do-
lar b›rakaca¤› farz edilirse) 842 milyar dolarl›k bir pastadan tüm Afrika’n›n sa-
dece 40 milyar dolar elde edebildi¤i anlama gelmektedir. Yukar›da bahsedilen
tüm geliflmeler ve rakamlar turizmin ekonomik aç›dan ne kadar önemli bir ko-
nu haline geldi¤ini göstermektedir.

Bunun yan› s›ra turizm siyasal olarak da önemli bir potansiyeli bar›nd›r-
maktad›r. Günümüzde uluslararas› iliflkiler disiplininde tart›fl›lan iki önemli
konu vard›r. Bunlardan birincisi “Çat›flma” ikincisi de “‹flbirli¤i”dir. Uluslara-
ras› politikada çat›flman›n engellenmesi ya da iflbirli¤inin zorlanmas› için kul-
lan›lan en önemli araç “Güç”tür. Klasik uluslararas› iliflkiler teorisinde ya da
neo- realist teoride güç, s›ras›yla, amaç ya da araç olarak ele al›nmaktad›r. An-
cak küreselleflmenin dozunu artt›rd›¤› bu yüzy›lda, devletler düzeyinde güce
dayal› siyaset takip etmek yerine, halklar›n birbirleriyle kaynaflmas›na ve bir-
birlerini anlamas›na önemli derecede katk› sa¤layacak olan turizmin gelifltiril-
mesi devletleraras› iliflkileri halklar aras› bir boyuta tafl›yacakt›r. Bu noktada
turizmin bar›fl ve iflbirli¤inin gerçeklefltirilmesine katk› sa¤layaca¤› öne sürü-
lebilir. 
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Afrika’n›n turizm için sahip oldu¤u do¤al kayna¤›n kalitesi istisnai bir
özelli¤e sahiptir4. Ancak ço¤u ülke kendi turizm potansiyelini güç bela gelifl-
tirebilmektedir. Bu nedenle Afrika ülkeleri sahip olduklar› turizm potansiyeli-
ni tam olarak kullanabilmifl de¤ildir. Afrika ülkeleri, uluslararas› turizm piya-
sas› koflullar›nda, müflteri tercihlerini karfl›lamada iyi olabilirse, turizm ekono-
mik büyüme üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir. 

Esas›nda özel bir faaliyet olarak turizm, büyük oranda kamu deste¤ine
muhtaçt›r. Kapsaml› bir makro ekonomik çerçeve dâhilinde çal›flarak hükü-
metler turizm için kritik anlamda engel oluflturan alanlarda yenilikler yaparak,
politikalar oluflturarak turizmi desteklemek zorundad›r. Afrika turizmini tehdit
eden en önemli konular›n bafl›nda güvenlik konusu gelmektedir. Afrika’da gü-
venli¤in sa¤lanmas› ancak devletin deste¤i ile mümkün olabilir. Güvenli¤in
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olmad›¤› hiçbir bölgeye turizm yat›r›mlar›n›n yap›lmas› ya da turistin gelme-
si mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla hükümetlere bu konuda önemli görevler düfl-
mektedir. 

Buna paralel olarak, özel turizm müteflebbislerinin küresel piyasa koflulla-
r›nda rekabet edebilmeleri daha iyi yönetim, teknoloji transferi ve profesyonel
bir yap›lanmay› zorunlu k›lmaktad›r. Elbette bu kamu ve özel sektörün turizm
sektörünün baflar›s› için karfl›l›kl› ve birbirlerine ba¤l› sorumluluklar›n›n oldu-
¤unu göstermektedir.

Turizm konusunda yap›lacak çal›flmalarda en önemli sorun olarak karfl›m›-
za finansman sorunu ç›kmaktad›r. Bu sorunu aflmak maksad›yla baz› uluslara-
ras› kurulufllar›n desteklerinin oldu¤unu görmekteyiz. 1978’e kadar Dünya
Bankas› Turizm Projeler Departman› tatil yerleri için alt yap›, oteller için kre-
di imkânlar›, e¤itim, müzeler için alt yap› gibi turizm ile ilgili benzeri alanlar-
da yat›r›mlar› desteklemifltir. Ayr›ca sektörel bazda yapt›¤› ekonomik çal›flma-
lar kapsam›nda, hükümetlerle turizm büyüme potansiyelinin analizi konusun-
da çal›flm›fl, büyümenin önündeki engelleri tan›mlayarak hükümetlere bu ko-
nuda yol göstermifltir. 

Turizm Projeler Departman›’n›n kapanmas›ndan sonra, Dünya Bankas›
Grubu (The World Bank Group) dolayl› da olsa turizmi desteklemek maksa-
d›yla baz› alt yap› ve insan kaynaklar› projelerini mali anlamda desteklemeye
devam etmifltir. Ancak, Afrika ülkelerinde yüksek bir potansiyel olmas›na ra¤-
men turizm konusunda Dünya Bankas› Grubu ile do¤rudan bir dan›flma olma-
m›flt›r.

Turizm konusunda destek veren bir baflka kurulufl ise yine Dünya Bankas›
bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararas› Finans Kurumu’dur (International
Finance Corporation, IFC). IFC de otellere mali anlamda destekler sa¤lamak-
tad›r. Ayr›ca Dünya Bankas› bünyesinde faaliyet gösteren bir di¤er kurulufl
Çok Tarafl› Yat›r›m Garanti Ajans› ( Multilateral Investment Guarantee
Agency, MAGA) verdi¤i garanti ve yat›r›m teflvik deste¤i ile turizmde aktif bir
rol oynamaktad›r.

Kanada, AB Komisyonu ve Birleflik Krall›k Uluslararas› Kalk›nma De-
partman› gibi bir grup donör taraf›ndan da geleneksel olarak çeflitli turizm fle-
killeri desteklenmektedir. 

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Afrika’daki turizmin geliflmesi konu-
sunda iyimser öngörülerde bulunmaktad›r. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi
tahminlerine göre turizm ve seyahatin 2000’de Sahra alt› Afrika ülkelerinin
GSY‹H içindeki pay› %11’dir. 
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Önümüzdeki on y›l için de reel olarak %5’in üstünde bir büyümenin ola-
ca¤› tahmin edilmektedir. Bu oran dünya çap›nda beklenen %3’lük büyüme
oran›n›n çok üstündedir. 

Dünya Bankas›’na göre Sahra alt› Afrika ülkelerinin 1999’daki reel
GSY‹H %2,5’lik büyüme oran› 2000 ve 2001 y›llar› için %4’e yükselmekte ve
Küresel GSY‹H büyüme oran› ayn› y›llar için %2,4 ve %2,8’dir5. 

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi tahminleri temel al›nd›¤›nda, seyahat
ve turizm Sahra alt› Afrika ülkelerinin ekonomik büyüme ve hedeflerini ger-
çeklefltirmelerine yard›mc› olmak ad›na kayda de¤er bir rol oynayacakt›r. 

Turizm günümüzde dünya genelinde ekonomik faaliyetler bak›m›ndan, ha-
kim bir sektör haline gelmektedir. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’ne göre
önümüzdeki on y›llarda tahminen y›ll›k 5,5 milyon istihdam yaratacak olmas›
nedeniyle dünya genelinde gerçekleflecek tüm istihdam›n %8’inin seyahat ve
turizme ba¤l› olarak gerçekleflece¤i tahmin edilmektedir6. 

Ayr›ca Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’ne göre, do¤rudan uluslararas›
seyahat gerçeklefltiren turistlerin yapt›klar› harcamalar 1999’da dünyada ger-
çeklefltirilen toplam ihracat›n % 8’ine tekabül etmektedir.

Birçok ülkenin ekonomik büyümeleri turizme ba¤l›d›r. Son zamanlarda
Birleflik Krall›k Uluslararas› Kalk›nma Departman› için yap›lan bir çal›flman›n
sonucuna göre yoksul ülkeler uluslararas› turizm piyasas›nda çok az bir paya
sahip iken, turizm bu yoksul ülkelerin ekonomilerine hat›r› say›l›r bir katk›
sa¤layabilir. Dünya yoksullar›n›n %80’ni 12 ülkede yaflmaktad›r. Bunlar›n
11’inde turizm önemli ölçüde geliflme aflamas›ndad›r. 

Dünya turizm örgütüne göre Afrika dünya genelindeki turist ak›fl›n›n
%4’ünden daha az›n› çekebilmektedir. Bu oran 1997’deki uluslararas› turist
kabulünün %2’sine tekabül etmektedir.

Sahra alt› Afrika ülkelerinden, sadece Güney Afrika dünya genelinde turist
çeken ilk 40 ülke aras›nda yer almaktad›r. 1997 rakamlar›na göre Güney Afri-
ka en fazla turist çeken ülke s›ralamas›nda 26. s›radayd›. ‹lk 25’de 2005 ra-
kamlar›na göre Afrika ülkesi fluan bulunmamaktad›r7. 

Dünya turizm örgütünün hesab›na göre Afrika fluan dünya genelindeki ya-
tak kapasitesi bak›m›ndan 796.000 yatak kapasitesi ile %3’lük bir paya sahip-
tir. Ancak Afrika bölgesi dünyan›n herhangi bir bölgesine nazaran 1997’de zi-
yaret edilen yerler aras›nda çok güçlü bir geliflme göstermifltir. 1996’ya göre
1997’de %8,1’lik bir art›fl kaydedildi. Ayr›ca 2004 y›l›nda 2003’e göre
%8,5’lik bir art›fl söz konusudur. 
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Bununla birlikte 1988–97 aras› dönemde, on y›lda, Afrika gelen ziyaretçi
say›s› aç›s›ndan y›ll›k ortalama %7,2’lik bir büyüme rakam›n› yakalam›flt›r.
Ayn› dönemde dünya çap›ndaki turistik ziyaretlerin y›ll›k ortalama %5’tir. 

Yine 1995–2004 y›llar› aras›nda ziyaret say›s› bak›m›ndan dünya genelin-
de y›ll›k büyüme ortalama %4,9 olarak gerçekleflirken bu oran›n Afrika ülke-
leri için y›ll›k ortalama %6,8 olarak gerçekleflmesi Afrika turizmindeki gelifl-
menin ümit verici oldu¤unu göstermektedir.

SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Afrika’n›n turizm piyasas›nda sahip oldu¤u küçük pay ve dünya genelinde
turizm sektöründe beklenen büyüme göz önünde bulunduruldu¤unda, Sahra
alt› Afrika ülkeleri gerçekçi bir flekilde turizmdeki paylar›n› artt›rmay› bekle-
yebilirler. Ancak bölgede yatak kapasitesi düflük olmas›na ra¤men, otellere ya-
p›lacak yat›r›mlar›n artmas› ya da yatak say›s› gibi di¤er faktörlere yap›lacak
yat›r›mlar tek bafl›na ekonomik anlamda elde edilecek faydalar›n artmas› so-
nucunu do¤urmayabilir. 

Yap›lmas› gereken bafll›ca fley, turizmin uluslararas› seyahat edenler için
bir katma de¤er üretmesi ve onlar›n tekrar dönmelerini sa¤layacak tecrübeler
yaflamalar›n›n sa¤lanmas›d›r. Bu nedenle, turizm ürünleri ve hizmetleri kendi-
ne özgü turizm varl›klar› ile infla edilmeli, ör. plaj, yabani hayvan, do¤a, kül-
türel ya da flehir bazl›, uluslararas› alanda rekabet edilebilinmelidir. 

Do¤al zenginlikler, oda, turistik hizmetler, alt yap›, turistler için güvenli ve
sa¤l›kl› bir çevre gibi müflteriyi memnun edecek paketlerler birlikte ele al›n-
mal›d›r. 

Oluflturulacak seçimlik paketler, turistleri kendine çekecek ve dünyan›n di-
¤er baflka yerlerindeki alternatiflerinden uzaklaflt›racak farkl› kalitede ürünler-
den oluflturulmal›d›r.

Günümüzdeki küresel pazarda, bir ülke di¤er turistlik bölgelerle ancak
sunduklar› ürün çeflitleri ve fiyatlarla rekabet edebilir. E¤er Afrika ülkeleri
uluslararas› turizm piyasas›ndaki rekabette baflar›l› olmak zorunda ise, mü-
kemmeliyet standartlar›, özellikle alt yap›, oda ve hizmetler için, ürünler ba-
z›nda tan›t›m yap›lmal›d›r. Ayr›ca turizm sektöründeki idare ve iflletim geliflti-
rilmelidir. 

Hükümetler politikalar›n› turizmi teflvik edecek flekilde de¤ifltirmelidirler.
Örne¤in kamu sa¤l›¤› ve güvenli¤in olmad›¤› bir yerde turizmin gelifltirilme-
si mümkün de¤ildir. Bu nedenle hükümetlere çok ifl düflmektedir. Hükümetler
öncelikle kamu sa¤l›¤› ve güvenlik ortam›n› iyilefltirmelidirler. Ayr›ca turistik
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bölgeye yönelik hava ve kara tafl›mac›l›¤›n›n gelifltirilmesi son derece önem-
lidir.

Bununla birlikte hükümetler, insan kaynaklar› geliflimi ve kurumsal kapa-
sitenin iyilefltirilmesine yönelik yat›r›m yapmal›d›rlar. Ayr›ca çevrenin korun-
mas›na da özen gösterilmelidir.

Turizmi desteklemeye yönelik ve uluslar aras› turizm piyasas›nda ölçe¤e
iliflkin kararlar belirli ülke ya da bölgeye yönelik turizm için var olan talebi iyi
etüt ettikten sonra al›nmal›d›r.

Turist ak›fl› günümüzde büyük ço¤unlukla, turistlerin geldi¤i ülke kaynak-
l› tur operatörleri, seyahat acenteleri ve ulafl›m hizmetleri gibi arac›lar›n olufl-
turdu¤u dünya genelindeki turizm endüstrisi taraf›ndan belirlenmektedir. Bu
nedenle bu tür arac›lar›n deste¤i mutlaka al›nmal›d›r.

Elbette bir kalk›nma arac› olarak turizm, nüfusun genifl bir bölümü için
ekonomik yararlar üretmeli ve ayr›ca sektör geliflimi ve trendleri hakk›nda ka-
rar alma sürecine bu nüfusu da dahil etmelidir. 

Bu alanda özel sektör yapt›klar› yat›r›mlar için kar ister. Hükümetin rolü
bu noktada, karl› yat›r›mlar› teflvik edecek politik ve yasal çerçeveyi olufltur-
mak olmal›. Ancak bunun ekonomik olarak iyi geri dönüfller sa¤layacak bir
çerçevede ve ayr›ca ülkenin tarihi, kültürel ve çevresel miras›n› koruyacak fle-
kilde yap›lmas› gerekir.
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