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ÖZET:
Ulaşım seyehati mümkün kılar ve bu sebepten turizm in önem li bir parça
sıdır. Ulaşım herşeyden önce turizm in gelişiminin sebebi ve sonucudur: Ula
şım sistemlerinin gelişimi turizm i canlandırır, turizm in yayılması da ulaşımı
geliştirir. Karayolu ulaşımı, Türkiye’de pek çok sayfiyenin, tarihi ve kültürel
merkezin doğması ve gelişmesinde önem li bir rol oynamıştır. Türkiye’de pek
çok şehire hava ulaşımının sağlanması uzak yerlere ulaşımı kolaylaştırmıştır.
Organize turların gelişmesi aynı zamanda hava ulaşımını canlandırmıştır. De
nizde seyehat oldukça zevklidir ve gemi seyehatlerine olan ilgi artmaktadır.
Uluslararası hatlarda feribot seferleri Adriyatik (İzmir-Venedik ve AntalyaVenedik arasında) ve K ıbrıs hatlarında yapılm aktadır ayrıca iç hatlarda feri
bot seferleri vardır. Buharlı Tren Turları Türkiye’de dem iryolu ile seyehatin
gelişmesinde önem li b ir rol oynamıştır. Sonuç olarak Türkiye’de ulaşım iç ve
dış turizm de önemli bir rol oynamaktadır.
ABSTRACT:
Transport, which makes travel possible, is therefore an integral part o f to
urism. Transport has been at once a cause an effect o f the growth o f tourism:
improved transport facilities have stimulated tourism , the expansion o f touırsm has stimulated transport. R oad transport has been a very important fac
tor affecting the rise and growth o f many seaside resorts, historic and cultural
centers in Turkey. The inception o f air transport to many cities made easy long
distance transport posible in Turkey. The developm ent o f package tours has
also stimulated air transport. Sea travel is in itself a pleasure and cruising ho
lidays have grown in im portance. Ferry -boat cruises on international lines are
Adriatic (between İzmir-Venice and Antalya-venice) and Cyprus services. There
are also ferry-boat cruises on dom estic lines. Steam Train Excursions had a
considerable im pact on the growth o f railway travel in Turkey. Finally tran
sport plays an im portant role on tourism in Turkey both at the dom estic and
international level.
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GİRİŞ:
Bir yer değiştirme hareketi olan turizm , ulaştırma yol ve araçları kullanı
larak yapılan bir faaliyettir. Turizm ulaşım sistemlerine bağlı olarak başla
mış, gelişme göstermiş ve turizmin yayılması da ulaşımı canlandırmıştır. Ulaşım
ve turizm arasındaki sıkı ilişki “ Turizm Ulaştırması” kavramını ortaya çıkar
mıştır. Turizm ulaştırması, turistik amaçlı yolculuklarda, turistin turizm pa
zarlarından, turizm çekim m erkezlerine, hızlı, güvenli ve düzenli bir şekilde
taşınmasını sağlayan bir hizmet faaliyetidir (GU RDAL, 1990). Turizm geliş
tikçe, ulaşımın tatil süresi içindeki payını azaltmak için , ulaşım araçlarının
hızlı artmış, ulaşım sistemleri arasındaki yarışma, güven, konfor, düzenlilik
gibi şartları gerçekleştirm iştir.
Diğer ulaşım hatlarından daha sıkı bir ulaşım ağına sahip olan karayolu,
turizm yörelerini turizm e açar, b ir turizm m erkezi çevresindeki turistik çek i
ciliklerin m erkezle bağlantısını sağlayarak bütünlük oluşturur, turizm bölge
leri arasında ilişki sağlar, geçtiği yerler üzerinde veya yakınındaki doğal ve
kültürel değerlerin tanınmasında yardım cı olur, sağladığı hareketlilik ve kısa
konaklamalarla çok yer görmeyi sağlar. A raçların belirli aralıklarla durmala
rı gerektiğinden, turistlerin gecelemeleri için karayolu üzerinde motel, kamping
ve karavan yeri gibi turistik tesisler ortaya çıkmıştır. Turizm de karayolunun
olumsuz tarafı uzaklıkla ilgilidir. Ulaşımın tatil süresi içindeki payı önemli
olduğundan uzak bir yere (örneğin 2000 km den uzak) karayoluyla ulaşım ta
til süresini kısaltır. Uzun yolda turiste konaklama yaptırmak gerektiğinden,
gezilecek iki yer arasının bir günde aşılması gerekir. Bu nedenle 400-600 km
den uzak yerler karayolu ulaşımı için uygun değildir, turisti diğer ulaşım araç
larına (gemi, uçak vb.) aktarmak gerekir.
Denizyolu ulaşımı, yolcu taşımasıyla birlikte, konaklama, ağırlama, eğlence
ve alışveriş olanaklarını içinde sunan “ Gemi T urizm ini” ortaya çıkarmıştır.
Denizde kıyı çizgisinin daha girintili kesim lerine girebilen yatlar, yat turiz
minde ulaşım ve konaklama aracı olarak kullanılmaktadır. D enizyolu ulaşı
mının hava koşullarından etkilenmesi, diğer ulaşım sistemlerine bağımlı olması
(karayolu ve havayolu gibi) ve uzaklıkla ilgili olarak büyük yolcu gemilerinin
hızlarının az olması, turizm açısından olum suz yönlerini oluşturur. D em iryo
lu ulaşımında trenler fazla sayıda yolcu taşıyabilir, içide dolaşma olanağıyla
rahatlık sağlar, gecelem e olanağıyla günlerce süren yolculuk yapılabilir, atnosfer olaylarından etkilenm ez, coğrafi engeller tünellerle aşılabilir, karayo
lu ve denizyolundan daha fazla hız sağlanabilir (450 km/saat hızı olan trenler
vardır). Bu olum lu özellikleri yanında, rayların ulaştığı yere kadar ulaşım sağ
laması ve tren tarifelerine bağım lı kalarak, zaman açısından sınırlayıcı olm a
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sı olumsuz yanlarını oluşturur. Son yıllarda konaklama ve ağırlamayı birarada
sunan özel tren seferleri “ Tren T urizm i” ni ortaya çıkarmıştır. Havayolu ula
şımı doğal engebelerden etkilenm ez, kesintiye uğramadan birçok ülkeden ge
çebilir, yolculuğun süresini en aza indirir. Büyük çapta turist gönderen Avrupa
ve Am erika’ ya uzak ülkelerin turizm e açılması ve adaların turizm de gelişme
si (Ege adaları, Seychelles adaları) hava ulaşımı sayesinde mümkün olmuştur.
Ancak havaalanı olan yerler bu ulaşım aracından faydalanabildiğinden turizmde
gidilecek yer seçiminde, havayolu ulaşımı havaalanlarına bağım lılık gösterir.
Tarifeli uçuşlar seyehati belirli gün ve saatlerle sınırlar. Havayolu ulaşımı ge
niş bir turizm bölgesinde diğer ulaşım araçlarına (karayolu gibi) bağım lılık
gösterir. Kiralık uçaklarla (charter) yapılan tarifesiz uçuşlarla havayolu tu
rizmde büyük önem kazanmıştır. Turizm de ulaştırma hizm eti, dem iryolu, de
nizyolu, karayolu ve havayolu ulaşım sistem lerinden en az birisiyle yapıldığı
gibi bunlar arasında işbirliği de önem lidir (havayolu-karayolu, denizyolukarayolu, dem iryolu gibi). Özellikle düzenli gezilerde (organize tur) bu işbir
liği büyük önem taşır.
Ulaşımın turizm de önem inden hareket edilerek, araştırmaya konu olarak
“ Türkiye’de Turizm Ulaştırm ası” seçilmiştir. Araştırmanın amacı ulaşım sis
temlerinin turizmi ne şekilde enkilendiğini ortaya koymaktır. Bu amaçla, ula
şım sistemleri ayrı ayrı ele alınarak ulaşım hatları turizm le ilişkili olarak
incelenmiş, ulaşım sistemlerine göre gelen yabancıların sayısı, yıllara ve giriş
kapılarına dağılımı çizelgelerle gösterilmiş, her ulaşım sisteminin % olarak
giriş kapılarına dağılım ı, özel tren turları, organize turların yoğun tur hatları
birer harita üzerinde gösterilmiştir.
Karayolu Ulaştırm ası:
Türkiye’de karayolu ağı sık olmasına rağmen, ulaşım hatlarının yüzey şe
killerinin etkisi altında olduğu görülür. Kuzey ve güneyde dağların kıyıya pa
ralel olarak uzanması, ancak belirli geçitlerden iç kısımlara ulaşım olanağı
sağlamaktadır. Bu sebeple Karadeniz ve A kdeniz kıyılarını boyuna aşan ka
rayolu hattı olmasına rağmen, iç kısımla bağlantı belirli geçitlerden olur. Bu
durum turizm de tur hatlarını etkileyerek, turların bu geçitleri aşan karayol
larını izlem esine sebep olmaktadır. Araştırm ada karayolları, deniz kıyısı b o 
yunca uzanan karayolları, deniz kıyısını iç kısımlara bağlayan karayolları ve
*Ç kısımların karayolları olarak üçe ayrılarak ele alınmıştır.
Uzun bir kıyı şeridine sahip olan Türkiye’ nin kıyılarını mavi bir kuşak
gibi dolaşarak birbirine bağlayan bir karayolu hattı bulunmaktadır. Bu kara
yolu yalnız Karadeniz in Trakya kıyısında, bazı ovalarda (Çukurova, Çarşam
ba, Bafra, Karacabey ovaları), ulaşıma uygun olmayan yüksek kıyılarda (Saros
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K örfezi ve Gökova K örfezi kuzey kıyıları), M arm aris, Datça ve Fethiye kıyıla
rının çok girintili-çıkıntılı kesim lerinde ve Marmara D enizi’ nin güney kıyıla
rında deniz kıyısını izlem ez, yüzey şekillerine uygun olarak kıyı gerisinden
geçirilmiştir. Türkiye kıyılarının uzunluğuna göre oldukça az bir oran oluştu
ran bu kıyılar dışında karayolu deniz kıyısını izler ve turistlere Türkiye kıyı
larının bütün doğal ve kültürel değerlerini görme olanağı verir. Bu karayolu
hattının İzmir-Antalya; İstanbul-Tekirdağ-Çanakkale-İzmir; Antalya-Mersin;
Samsun-Hopa arası organize turlar tarafından en yoğun kullanılan kısımları
oluşturur. Deniz kıyısı boyunca uzanan karayolunun turizm bakım ından bir
başka önemi de diğer ulaşım sistemlerinin işlevini tamamlamasıdır. Kıyıda yer
alan limanlara ve İzmir, İstanbul, Antalya, Trabzon gibi turların başladığı şe
hirlere havayoluyla gelen turist kıyıyı bu karayoluyla gezmektedir.
Deniz kıyısını iç kısım lara bağlayan karayolları, turizm bölgeleri arasın
da bağlantı sağlaması bakım ından önem lidir. Akdeniz bölgesinde Antalya B ö
lümünü iç kısma bağlayan en önem li karayolu Çubuk Boğazı üzerinden
B u rdu r’a ulaşır ve Antalya’ yı A fyonkarahisar üzerinden İstanbul ve Ankara’ 
ya bağlar. Diğer karayolu ise K orkuteli üzerinden D enizli’ ye ulaşır. Antalya
doğusunu Akseki-Beyşehir-Konya üzerinden iç kısma bağlayan karayolundan
başka, Antalya-Silifke arasındaki kıyıyı içeriye bağlayan karayolu yoktur. A n
talya batısında ise Teke Yöresinin yüzey şekilleri iç kısımla bağlantıda güçlük
yaratır. Bu kıyıda Finike, Korkuteli üzerinden Antalya-Burdur karayoluna bağ
lanır. Antalya Bölüm ünü iç kısımlara bağlayan karayolunun A ntalya-Denizliİzm ir arası batı A nadolu turları, Antalya-Konya karayolu ise Antalya-Urgüp
arasındaki turlar için turizm am açlı olarak kullanılm aktadır. Adana B ölüm ü
nün en önem li karayolu, tarihi dönem lerde önem li olan Gülek Boğazının d o
ğusundan geçerek M ersin ve Adana’ yı iç kısma bağlayan karayoludur
(Pozantı-Adana arası otoyol). Diğer bir karayolu Silifke’ yi Mut üzerinden Kon
ya’ ya bağlar. Bu iki karayolu ve Adana-Gaziantep, Adana-Malatya karayolları
Orta, Doğu ve Güneydoğu A nadolu turlarında kullanılmaktadır.
Karadeniz bölgesinde kıyı ile iç kısım lar arasında Trabzon-E rzurum ; I
Samsun-Ankara; İnebolu-K astam onu-Ankara; ve Zonguldak-Ankara karayol
ları en önemli hatlardır. Batı Karadeniz Bölüm ü organize turlar açısından fazla I
gelişmiş sayılmaz fakat Orta ve Doğu K aradeniz Bölüm ünde Samsun-Ankara
ve Trabzon-E rzurum karayolu, ayrıca kalitesi iyi olmamakla beraber H o p a -:
A rtvin-E rzurum karayolu Doğu A nadolu turlarında izlenm ektedir. Ege b öl
gesinin doğu-batı doğrultulu vadi olukları kıyının iç kesimle bağlantısını ko
laylaştırır. Gediz nehri vadisini izleyen İzmir-Afyonkarahisar, Büyük Menderes j
nehri vadisini izleyen İzm ir-D enizli ve İzm ir-B alıkesir karayolları Ege Bölge- ]
sini iç kısımlara bağlayan en önem li karayolu hatlarıdır. Ö zellikle İzm irBalıkesir-Bursa ve İzm ir-D enizli karayolları Batı A nadolu turlarında yoğun
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olarak kullanılm aktadır. Marmara Bölgesinde İstanbul bir kıyı şehri olarak
bütün yolları kendisine çekm ektedir. Türkiye’ ye karayoluyla gelen turistler
için İstanbul-Edirne, İstanbul’dan Orta ve Doğu Anadolu’ ya yapılan turlar için
İstanbul-Ankara, batı A n adolu ’ ya yapılan turlar için İstanbul-Balıkesir-İzm ir
ve İstanbul’ u Antalya’ ya bağlayan Kütahya-Afyon karayolları turizm amaçlı
ulaşım sağlar.
İç bölgelerin karayolları ise, kıyı yollarıyla da bağlantılı olan İç A nadolu,
Doğu A nadolu ve Güneydoğu A nadolu Bölgesi karayollarıdır. Bunlardan tu
rizm am acıyla en yoğun kullanılanlar Ankara-Kayseri-N evşehir; AnkaraNevşehir-Malatya-Urfa-Diyarbakır; Adana Gaziantep-Diyarbakır; Van-TatvanMardin-Urfa-Adıyaman-Malatya; Van-Tatvan-Diyarbakır-Urfa; Erzurum-AğrıDoğubeyazıt karayollarıdır. Karayolları A nadolu’da bazı şehirlerde kavşak yer
leri oluşturur. İç A n adolu ’da Ankara karayollarının kesiştiği önem li bir kav
şak yerinde yer almaktadır. Karayolu ulaşımı konaklamayı gerektirdiğinden,
kavşak yeri durum unda olan şehirler konaklam a yeri olmaktadır. Bunlar ara
sında Afyonkarahisar, Balıkesir, Konya, Nevşehir, Kayseri, Erzurum , Diyar
bakır kavşak şehirleri olarak karayolu ulaşım ında önem li yerleri olması bakı
mından turizm de de ilgi çekerler.
Turizm B ölgeleri arasında ulaşım sağlayan ve organize turlarda kullanı
lan karayolları, geçtiği yerler üzerindeki şehirlerin ve doğal güzelliklerin ta
nınmasını ve turizm e açılm asını sağlamaktadır. Örneğin Konya-Antalya
karayolunun geçtiği Beyşehir ve kıyısından Izm ir-M uğla karayolunun geçtiği
Bafa gölü gibi. Aynı şekilde ana karayolları üzerindeki tarihi yapılar ön celik 
le tanınmakta ve ilgi görm ektedir. Silifke-Konya karayolunda Alahan, KonyaNevşehir karayolunda Sultanhanı, Tatvan-Diyarbakır karayolunda M alabadi
Köprüsü gibi Turizm bölgeleri arasında ulaşım sağlayarak turistik şehirleri
ve yöreleri birbirin e bağlayan karayolları dışında, bir turizm m erkezini çev
resindeki turistik çekiciliklere bağlayarak çevreyi b ir turizm mekânına dö
nüştüren karayolları da önemlidir. Turizmin geniş alanlara yayılması bu yollar
sayesinde mümkün olmaktadır. Batı A n a dolu ’da çok ilgi çeken Efes, M illet,
Priene, Bergam a, A frodisias, Antalya’da Perge ve A spendos antik şehirleri,
Silifke’de ço k ilgi gören Cennet ve Cehennem obru k ları, N evşehir’de Göreme
ve çevresi, Aksaray’da Ihlara Vadisi, Çorum ’da Hattuşaş antik şehri, Aydın
ilinde B ülbül Dağında “ M eryem Ana’ nın E vi” ana karayolundan ayrılan hat
larla turizm e açılmıştır.
Günümüzde turizmde ulaşım amacıyla kullanılan bu karayollarından başka
Kültür Türizm i bakım ından ilgi çeken tarihi karayolları vardır. Bunların en
önem lileri “ Kral Yolu ve “ İpek Yolu” dur. Varlığı M.Ö. 6.yüzyıla inen Kral
Yolu Batı A n adolu ’da Serdes ile İran’da Susa şehri arasında uzanırdı (RAM -

SUNA DOĞANER

24

SAY, 1960). Araştırıcıların b ir kısmı bu yolun Sardes, A fyon, Sivrihisar, Yassıhöyük (Gordion), Ankara (Ankyra), Tokat (Komana Pontika), Sivas (Sebasteia),
Malatya (M elitene), Diyarbakır, üzerinde Güney’e uzandığına işaret ederler
(SELEN, 1954). Fakat bu yolun A n adolu ’da izlediği hat kesin olarak saptan
mış değildir. Milattan birkaç yüzyıl öncesinden M.S. 16. yüzyıl ortalarına ka
dar varlığını koruyan Çin’den başlayan İpek Yolu, Ortaçağda Mezapotamya’dan
kuzeye ilerleyerek A nadolu’ ya girmekte Nusaybin, Urfa’dan geçerek Doğu A k
deniz limanlarına (en önemli şehir Antakya dahil) ulaşmaktaydı. 12 ve 13. yüz
yıllarda Filistin ve Mısır’daki limanların ticaret için güvenli olmaması yüzünden
ipek Yolu Anadolu Selçukluları ülkesine kaydı. Tebriz’den gelen kervanlar Er
zurum ’a ulaşır burada ikiye ayrılan yolun bir kolu Bayburt üzerinden Trab
zon limanına diğeri Erzincan-Sivas-Kayseri-Aksaray-Konya-Ereğli’den Ceyhan
ırmağı ağzından Ayas (Yumurtalık) limanına ulaşırdı (OZEBGIN, 1985). Ana
d olu ’da bu iki yol dışında çok sayıda tarihi yolu üzerinde kurulmuş köprü ve
kervansaraylarla izlemek mümkündür. Bunlardan en çok ilgi görenleri tur hat
ları üzerinde bulunan Tatvan-Diyarbakır arasında Batman çayı üzerinde Malabadi Köprüsü (Artuklu, 1147) ve Erzurum Sarıkamış arasında Aras ırmağı
üzerinde Çobandede Köprüsü (Ilhanlı 13.yüzyıl), Selçuklu kervansarayların
dan Alay Han (Aksaray-Kayseri yolu), Sultan Han (Konya-Aksaray), Şarapsa
Han (Antalya-Alanya), Karatay Han (Kayseri-Malatya), Evdir Han (AntalyaIsparta)dır.
Karayolu ulaştırmasıyla turizm arasındaki ilişki incelenirken karayoluyla giriş yapan turistlerin, diğer ulaşım sistemleri içindeki oranına bakılacak
olursa 1955 ve 1960 yıllarında çok düşük olduğu görülür (Şekil 1, Çizelge l ) 1.
Çizelge 1. Ulaşım Sistemlerine Göre Gelen Yabancı Turist Sayısı
Yıl

Toplam

Denizyolu*

Demiryolu

Havayolu

Karayolu

1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1988

107.348
124.228
361.758
724.784
1..148.611
1.057.364
2.190.217
4.265.197

18.361
24.022
67.843
244.228
410.131
522.636
548.756
725.502

29.995
7423
52.186
23.595
52.686
65.695
49.528
68.490

52.914
90.610
126.119
247.142
399.887
282.509
863.153
2.142.975

6058**
2173
115.608
209.819
285.907
186.524
738.780
1.328.230

1 Türkiye’ ye gelen yabancı turist sayısı, sınır kapılarından giren yabancı sayısına göre hesaplanm akta
dır. Turizm am açlı gelenler dışında sp ortif ilişkiler, konferans, iş ilişkileri, eğitim , kamu hizmeti gibi se
beplerle gelenler ço k az b ir oran oluşturduğu için (% 5.6) araştırmada yabancı turiste dahil edilmiştir.

* 24 saatten az kalanlar dahil
** Geliş yolu bilinmeyen 1900 turist karayoluna dahil edilmiştir.
Kaynak: Turizm İstatistikleri. Devlet İstatistik Enstitüsü.
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Şekil 1 — Gelen Yabancıların Ulaşım Sistemlerine Oransal Dağılımı.

Şekil 2 — Gelen
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Dağılımı % (1989)
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1955 de % 5 .6 , 1960 da % 1.7 olan bu oran 1965 de büyük bir artış göstererek
o/o 32 ye ulaşmıştır. Bu artışta Türkiye’de karayollarının gelişimi büyük rol oy
namıştır. Türkiye’de Cumhuriyet Devrine Osmanlı İm paratorluğundan yakla
şık 18 bin km .lik (18.335 km.) bakımsız bir karayolu şebekesi kalmıştı (CİLLOV,
1972). Bu dönem de karayolu yapımına büyük ihtiyaç görülmesine rağmen mali
güçlüklerden dolayı yapılamamış, karayolu yapımı 1950 de Karayolları Genel
M üdürlüğü’ nün kuruluşuyla hız kazanmış, 1950 de 47 bin k m .lik karayolu
ağı varken üst yapılı Devlet ve İl yollarının toplam uzunluğu 1989 da yaklaşık
60.000 km. ye (55.868) ulaşmıştır. Karayoluyla gelen yabancı turist oranı 1980
de % 20 nin altına düşm ekle beraber 1988 de % 30 un üzerine çıkmıştır.
Türkiye’ nin karayolu giriş kapıları 1988 de Sarp kapısının açılmasıyla 14’e
ulaşmıştır (Çizelge 2 .). Karayoluyla giriş yapan yabancıların % 38.4 ü kapıkule, % 23.1 i İpsala, % 11.3 ü Gürbulak kapısından giriş yapmıştır (1989) (Şekil
2). Gürbulak kapısında son 4 yılda (1985-89) % 57.6 oranında düşüş aynı dö-

Çizelge 2. Türkiye’ ye Karayoluyla Gelen Yabancıların Giriş Kapılarına
ve Yıllara Göre Dağılımı.
Giriş Kapısı
İpsala
Kapıkule
Pazar kule
Edirne-Toplam
Dereköy (Kırİdareli)
Gürbulak (Ağrı)
Yayladağı
Cilvegözü
Hatay-Toplam
Nusaybin
Habur
Mardin-Toplam
Kargamış
Oncüpınar
Gaziantep-Toplam
Esendere (Hakkari)
Akçakale (Ş.Urfa)
Sarp (Artvin)

1965

1975

. .

. .

. .

. .

. .

. .

96.182

172.713
12.176
22.160

—

9425
. .

. .
. .

7170
. .
, .

10

29.278
. .
. .

22.352

. .

. .

. .

, ,

2788
5

20.329
580

—

—

—

—

1985

1989

108.310
179.040
48.174
335.524
36.037
231.900
8250
80.110
88.360
2085
16.540
18.625
1990
14.450
16.440
34
1760
—

299.762
497.688
41.760
839.210
113.273
147.100
118.089
86.935
105.024
10.628
15.104
25.732
2273
39.367
41.640
9953
2764
8221

•• işaretliler il toplamına dahil olarak kayıt yapılmıştır.

Kaynak: Turizm İstatistikleri 1965-1975-1985, Devlet İstatistik Enstitüsü.
Turizm İstatistikleri Bülteni 1989. Turizm Bakanlığı.
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nemde Dereköy kapısında ise büyük oranda artış görülür. Karayolu genel
likle yakın ülkelerden gelenler tarafından tercih edilmektedir. Edirne’den giriş
yapanların çoğunluğunu Yugoslavya, Almanya, Yunanistan, Gürbulak kapı
sından İran, Dereköy kapısından Polonya ve Romanya, Hatay, Gaziantep, Mar
din ve Şanlıurfa ili kapılarından Suriye’den gelenler oluşturur.
Karayoluyla giriş yapan yabancıların aylara göre dağılımı incelenecek olursa
en düşük Ocak (% 3.8), en yüksek Ağustos (% 11.8) ayındadır (Şekil 3.). Kış
aylarında düşüş görülm ekle beraber, karayoluyla gelen yabancı turist sayısı
nın mevsimlerden çok fazla etkilenm ediği görülür. Bunun başlıca sebebi, son
yıllarda yakın ülkelerden (Polonya, M acaristan, Yugoslavya) İstanbul’a alış
veriş için gelen turistlerin yoğun turizm mevsimi dışında ilkbahar ve Sonbahar’ ı tercih etmeleridir. Türkiye’ye karayoluyla gelen turistin çoğunluğu bireysel
geziyi tercih edenlerdir (% 82.5, 1988), organize turla gelenler çok az bir oran
oluşturur (% 17.4). Turizm de karayolu ulaştırmasının en önemli işlevi, orga
nize turlar şeklinde yapılan kitlesel turizm hareketlerinde, ulaşım sistemleri
arasında tamamlayıcı rol oynamasıdır (havayolu-karayolu, demiryolu-karayolu,
denizyolu-karayolu gibi), Türkiye başlıca turist gönderen ülkelere göre uzak
bir konumda olduğundan genellikle turlar kavayoluyla başlamakta, İstanbul,
İzmir, Antalya, Ankara, Trabzon’a havayoluyla gelen turist, karayoluyla dü
zenlenen gezilere katılıp tekrar kavayoluyla dönüş yapmaktadır (Şekil 4 ve 5).
Karayolunun denizyolu ve dem iryolu bağlantılı olduğu turlar da bulunm ak
tadır. Istanbul-Trabzon arasında denizyoluyla başlayan tur karayoluyla devam
etmekte ve havayolu bağlantılı olarak dönüş yapılmaktadır. İzm ir’e havayo
luyla gelen turist Batı A nadolu’da yaptığı gezide Bodrum -Datça arasım deniz
yoluyla geçip karayoluyla devam etmektedir. Istanbul-Ankara arasında demiryoluyla başlayıp Orta ve Batı A n adolu ’yu karayoluyla gezen turlar vardır.

( 000 )

Şekil 3 — Karayoluyla Gelen Yabancıların Aylara Dağılımı (1989)
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Karayolu ulaştırması iç turizm açısından incelenecek olursa, Türkiye ula
şımının etkisi altında olduğu görülür. Türkiye ulaşımında şehirlerarası yolcu
taşımacılığının % 93.96 sı karayolu, % 4.12 si dem iryolu, % 1.18 i denizyolu,
% 0.74 ü havayoluyla yapılmaktadır (GÜRDAL, 1990). Türkiye yüzölçüm ü ba
kımından büyük bir ülke olmasına rağmen hava ulaşımı belirli merkezlere ya
pılmakta, dem iryolu ve denizyolu ulaşımında yolcu taşımacılığında yeterli
ölçüde faydalanılmamaktadır. Türkiye’de ulaşım sistemlerinin bu şekilde kul
lanımı iç turizm ulaştırmasını da etkilemektedir. Türkiye ulaşım sistemleri ara
sında karayolunun payı gözönüne alınırsa iç turizm de karayolundan büyük
ölçüde faydalanıldığı anlaşılır. Ö zellikle kıyı turizm inde büyük ilgi çeken tu
ristik merkezlere (B odrum , M armaris, Fethiye, Kuşadası, Alanya vb.) ulaşım
karayoluyla olmaktadır.
D en izyolu Ulaştırm ası:
Türkiye’ nin üç tarafı denizle çevrili bir yarımada olması ve uzun bir kıyı
şeridine sahip olması (8333 km) sebebiyle deniz ulaşımından büyük ölçüde
faydalanması beklenir. A nadolu’da deniz ulaşımının tarihçesi incelenirse, İlk
çağlardaki kavim lerin deniz ulaşımından ticarette büyük ölçüde faydalandık
ları, günümüzde mevcut antik şehirlerin denize dönük konumlarından ve batık
ticaret gem ilerinden anlaşılmaktadır. Bu şehirlerden Knidos, kıyıdan içeride
kalmış olan Efes, Milet, Kaunos limanları günümüzde işlevini kaybetmiş Ören
Turizmine hizmet etmektedirler. Antalya antik ticaret limanı yat limanına dö
nüştürülerek, Halikarnassos limanı Bodrum limanıyla işlevini turistik olarak
devam ettirmektedir. Batık ticaret gem ilerinden çıkarılan eşyalar ise müze
lerde (Bodrum Sualtı ve A rk eoloji Müzesi) Kültür Turizm inde ilgi çekerler.
Osmanlılar Dönem inde ise deniz ticaret ve ulaşımı sönük kalmış daha çok as
keri donanmalar kurulmuştur. XV I. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile Fransa
arasında imzalanan anlaşma gereğince, karasularım ızda gemi işletme hakkı
bu ülkeye verilmiş ve bunu diğer ülkeler takip etmiştir. Türk karasularında
ilk buharlı gemi 1827 yılında işlemeye başlamış, 1847 yılında İstanbul-GemlikIzmit hattı açılmış ve ayrıca B oğaz’da vapur işlemeye başlamıştır (CİLLOV,
1972). 1923 yılında Lozan anlaşmasıyla kapütülasyonlar kalkmış 1926 da Türk
Karasularında gemi işletme hakkı (kabotaj) Türklere verilmiştir. 1938 de Denizbank, 1952 de D enizcilik Bankası kurulmuş ve deniz ulaştırmasının geliş
mesinde büyük rol oynamıştır.
Türkiye’de denizyolu ulaştırması yolcu taşım acılığından çok yük taşıma
cılığına yöneliktir. Deniz araçları içinde yük ve yolcu gemileri sayısı arasında
büyük fark vardır (-18 gros tonilatodan fazla-1960 da 2541 yük, 150 yolcu ge
misi; 1980 de 2613 yük, 234 yolcu gemisi; 1989 da 2872 yük, 955 yolcu gemi
si). Deniz araçları içinde yolcu gemisi oranı 1980 de % 8.2 iken 1989 da %
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Şekil 6 — D eniz yoluyla G «len Y abancıların Aylara Dağılımı (1989)

24.9 a yükselm iş olmasına rağm en, Türkiye ulaşımında denizyolu yolcu taşı
m acılığının payı çok düşüktür (% 1.18).
Türkiye’de denizyolu yolcu taşımacılığı iç ve dış hatlar olm ak üzere ikiye
ayrılarak incelenebilir. İç hatlarda şehir hatları ve şehirlerarası hatlarda ta
rifeli seferlerle yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Şehir hatlarında (İstanbul,
İzm ir K örfezi, Van gölü) 1970 de toplam 63 gemiyle İstanbul şehir hatlarında
109 m ilyon, İzm ir K örfez hattından 9 m ilyon, Van gölünde 35 bin yolcu taşın
mış bu rakamlar 1989 da 95 gemiyle İstanbul 114 m ilyon, İzm ir 9 m ilyon, Van
gölü 24 bin yolcu olm uştur (Çizelge 3).
Çizelge 3. Şehir H atlarında Taşınan Yolcu sayısı (000)
Yıl

Gemi sayısı

İstanbul

İzmir

Van Gölü

1970
1975
1979
1986
1989

63
65
65
95
95

108.933
104.693
125.231
105.014
113.576

8.820
8.640
13.859
7.438
9.147

35
35
25
19
24

Kaynak: Ulaştırma ve Trafik Kazaları İstatistikleri. Devlet İstatistik Enstitüsü.

Şehir hatlarında yolcu taşımacılığı özellikle İstanbul şehir hatlarında İs
tanbul Boğazı, İstanbul Adaları (Kmalıada, Burgazada, Heybeliada, Büyükada, Sedefadası) ve Yalova, Ç ınarcık seferleri ayrıca Van Gölünde Tatvan-Van
arasındaki feribot seferleri turizm açısından ilgi görmektedir.
İç hatlarda şehirlerarası yolcu taşım acılığı K aradeniz, Marmara D enizi,
Ege ve A kdeniz olm ak üzere 3 ’e ayrılarak incelenebilir: Karadeniz hattında
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ulaşım İstanbul-Sinop-Sam sun-Ordu-Giresun-Trabzon limanlarına uğranarak
feribotla yapılmaktadır. Bütün bir yıl boyunca yapılan bu seferler Deniz ve
Yat turizm inin gelişmediği Karadeniz kıyılarının turizm de tanınmasını sağla
yacak bir ulaşım hattı olarak hizm et vermektedir. Bu seferle gemiyle Trab
zon’a ulaşarak karayoluyla devam eden turlar olduğu gibi, bireysel turizme
katılıp feribotla Trabzon’a ulaşıp, araçlarıyla Doğu A n ad olu ’ yu gezen turist
ler vardır. Marmara D enizinde İstanbul-Bandırm a arasında feribot ulaşımı,
dem iryolu ve karayolu bağlantılı olarak Istanbul-Izm ir arasında bağlantı sağ
lamaktadır. İstanbul-Armutlu-Mudanya-İstanbul-İmralı-Armutlu-Mudanya se
ferleri, Marmara D enizinde D eniz turizm inde gelişme gösteren ve Bursa’ nın
sayfiyesi olan Mudanya’ ya ilgi çekm ektedir. Marmara Adalarına (Marmara,
Avşa), İstanbul, Tekirdağ ve güneyden E rdek’ ten yapılan seferler, turistik olan
bu adalara ayrıca Tekirdağ-Erdek arasındaki seferler Marmara Denizinin iki
kıyısı arasında ulaşım sağlar. Ege denizinde Çanakkale-Gökçeada ve O dun
luk iskelesi-Bozcaada arasıki seferler bu iki adaya ilgi çekm ektedir. İstanbulİzmir arasında bütün yıl boyunca yapılan feribot seferleri Ege D enizi’ nin tek
denizyolu ulaşım hattıdır. Ege ve A k den iz’de turizm mevsiminden İstanbulAlanya arasında 10 limana uğrayarak yapılan turistik seferler büyük ilgi gör
mesine rağmen son yıllarda kaldırılm ıştır.
Dış hatlarda ise turizm mevsiminde yapılan Adriyatik hattında İzm irVenedik (Mart-Kasım arasında) ve Antalya-Venedik (Mayıs-Ekim) arasında ya
pılan ferib ot seferleri kıyı turizm inin geliştiği Türkiye ve Avrupa kıyıları ara
sında önem li b ir bağlantı sağlar. K ıbrıs hattında ise M ersin-M agosa arasında
bütün yıl yapılan ferib ot, Taşucu-Girne (M art-Eylül arası) ve Alanya-Girne
(Haziran-Eylül) arasında yolcu gemisi seferleri K ıbrıs ve Türkiye arasında tu
rizm açısından önem lidir. Deniz ulaşım ında düzenli seferlerle iç hatlarda ta
şınan yolcu sayısı 1970 de 1 m ilyonu aşmış olmasına rağmen, daha sonraki
yıllarda bu rakamın altına düşmüş ve 1989 da tekrar b ir m ilyonun üzerine
çıkmıştır. Dış hatlarda ise taşınan yolcu sayısında yükselm e görülür ve 1989
da 200 bin yolcuya yaklaşır (Çizelge 4.).
Çizelge 4. Deniz Ulaşım ında Düzenli Seferlerle Taşman Y olcu Sayısı
Yıl
1970
1975
1979
1986
1989

Gemi Sayısı
20
21
20
16
19

İç hatlar (yolcu)
1.393.000
651.000
817.000
772.000
1.129.000

Dış hatlar (yolcu)
41.000
146.000
152.000
194.000
190.000

Kaynak: Ulaştırma ve Trafik Kazaları İstatistikleri. Devlet İstatistik Enstitüsü.
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Türkiye’ ye denizyoluyla gelen yabancı turist sayısı fazla olmakla beraber
(1989 da 745.473) bunların çoğunluğu yabancı gemilerle gelmektedir. Türki
ye’ nin güneybatı kıyıları Ege Adalarına yakınlığı sebebiyle bu adalardan tu
rist çekmektedir. Bu taşımacılık gemilerle yapılmasına rağmen ayrıca
Bodrum-Istanköy ve Marmaris-Rodos arasında 15-20 kişilik teknelerle dolmuş*
tekne taşımacılığı ortaya çıkmıştır. Bu hatlarda ve ayrıca Ayvalık-Midilli, ÇeşmeSakız Adaları arasında feribot taşımacılığı vardır.
Denizyolu ulaştırması limanlara bağlı olduğundan limanların işlevleri in
celenecek olursa, Türkiye’de inşa edilmiş faal durumda 59 adet liman ve iske
le bulunmaktadır. Bunların 12 tanesi yük ve yolcu taşımacılığının yapıldığı
genel amaçlı lim anlardır (Mersin, İskenderun, Samsun, Haydarpaşa, D erin
ce, Bandırm a, H opa, Giresun, Trabzon, Tekirdağ, İzm ir ve Antalya). Bu li
manlar arasında İstanbul Limanı yolcu taşımacılığında gelen ve giden yolcu
sayısı bakımından birinci sıradadır. İstanbul Limanma-Türk limanları arasında
yılda yaklaşık 1 milyon yolcu giriş ve çıkış yapmaktadır (471.473 gelen, 474.603
giden, 1989). Bu sayı Türkiye limanları arasında giriş-çıkış yapan yolcunun
% 64.7 sini oluşturur. Yabancı limanlar ile Türk limanları arasındaki yolcu
taşımacılığında Kuşadası, Taşucu, M ersin, Çeşme, İstanbul limanları yoğun
dur. Türkler en fazla Taşucu’ ndan giriş-çıkış yapmaktadır (Kıbrıs hattı), ikinci
sırada Kuşadası yer alır.
Özel amaçlı limanlar başlıca bir ürünün yükleme ve boşaltmasının yapıl
dığı limanlardır. Bunlar Izmir-Aliağa (Akaryakıt), İzm ir-Nem rut (Petkim Li
man Tesisleri, Akaryakıt ve kimyasal ürünler), Zonguldak (maden köm ürü),
Karadeniz Ereğlisi (maden cevheri ve maden köm ürü), Taşucu-Seka (ticaret
eşyası), Adana-Botaş (Akaryakıt), İskenderun-İsdem ir (demir, çelik) limanla
rıdır. Sanayi ürünlerinin yüklem esinin yapıldığı bu limanların turizm açısın
dan faydalanılması sanayi ve turizm birbirine zıt iki olgu olduğundan mümkün
görülmüyor. Diğer özel amaçlı liman ve iskelelerde yük indirm e ve bindirm e
başta gelmekle beraber, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alan Anamur, A lan
ya, Fethiye, Güllük, Kuşadası, D ikili, Ayvalık ve Marmara denizinde Erdek
limanları turizm amaçlı kullanılmaktadır. Yat limanları ile tamamen turizm
amaçlı kurulmuşlardır. Yat turizmine hizmet veren ve yatların giriş-çıkış yap
tığı 8 marina vardır (İzmir-Altınyunus, Kuşadası, Bodrum , Marmaris, Kemer,
Antalya-K aleiçi, İstanbul-Kalamış ve Ataköy marinalarıdır. 1988 de 15.000
yabancı turist yatla Türkiye’ ye giriş yapmıştır (14.854).
Denizyolu ulaşımıyla turizm arasındaki ilişki incelenirken, denizyoluyla
giriş yapan turistlerin diğer ulaşım sistemleri içindeki oranına bakılırsa,
1955-1965 yılları arasında çok düşük olan bu oran (ortalama % 18.3), 1970-1980
yılları arasında en yüksek değerine ulaşmıştır (1980 de % 49.4) (Şekil 1.). Bu
dönem de havayolundan sonra ikinci sırayı almış fakat 1985 de karayolundan
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sonra üçüncü sıraya düşmüştür (% 25). Türkiye’ ye gelen ekskürsiyonistin (24
saatten az kalanlar) çoğunluğunu deniz yoluyla gelenler oluşturur. 1989 da
Türkiye’ ye gelen 538.093 ekskürsiyonistin sadece 16.592 si Pazarkule kapı
sından karayoluyla diğerleri denizyoluyla giriş yapmıştır. Denizyoluyla giriş
yapan yabancıların büyük bir çoğunluğunu ekskürsiyonistler oluşturmakta
dır. 1989 yılında denizyoluyla gelen 745.473 turistin % 69.9 unu ekskürsiyonisttir. Konaklama yapmayan ve bölgelerarası turlara katılmayan bu kesim,
sadece şehir turları ve alışveriş yoluyla turizm e katkıda bulunmaktadır. Ek
skürsiyonistler en fazla Kuşadası ve İstanbul’dan giriş yapmaktadırlar. 1989
da Kuşadasına deniz yoluyla gelen turistin % 85.5 , İstanbul’a gelen turistin
% 92.6, sını oluştururlar. B odrum ’ un Istanköy’e yakınlığı ile bu oran % 42.6
Marmaris’ in R odos’a yakınlığı ile % 47.4 dir (Şekil 2.)
Denizyolu ile gelenler 29 lim andan giriş yapm aktadır (1985 Finike, 1987
Derince, 1988 O rdu, Zonguldak, 1989 da Hopa kapıları açıldı) (Çizelge 5.).
Denizyoluyla en fazla giriş Kuşadası (255.516) ve İstanbul limanından (178.007)
yapılır, fakat ekskürsiyonistler hariç tutularsa bu rakamlar oldukça azalarak
Bodrum (38.648), Kuşadası (36.801), Taşucu (30.023) ilk sıraları almaktadır.
Mersin Lim anında son 4 yılda (1985-89) azalma, Taşucu Limanında Girne fe
ribot seferlerinin başlamasıyla ve B odrum ’da aynı dönem de Ege adalarına ya
kınlığı ile büyük bir artış görülür. Türkiye’ ye deniz yoluyla gelen turistin
çoğunluğunu Almanya, A .B .D ., Ingiltere, Yunanistan ve İtalya’dan gelenleri
oluşturmaktadır.
Çizelge 5. Türkiye’ye Denizyoluyla Gelen Yabancıların Giriş Kapılarına
ve Yıllara Göre Dağılımı
Giriş Kapıları
Botaş
Eks.
Toplam (Adana)
Antalya (Merkez)
Alanya
Kaş
Finike
Eks.
Toplam(Antalya)

1965

1985

1989

—

347

—

—

4221

425
6353

—

—

4568

6778

—

—

3570

17.685
18.798

Kuşadası
Eks.
Toplam (Aydın)

16.137

Çanakkale(Merkez)
Eks.
Toplam (Çanakkale)

1975

—

7327

296

3711

435

1800

1943

6488

183
10.961

10.585

13.818

22.893

309

21.110

36.801

67.115

190.922

67.115

212.032

218.715
255.516

164
2156
2320

287
4283
4570

279
3874
4143
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Giriş Kapıları

1965

57
894

İskenderun
Eks.
Toplam (Hatay)

1975

1466

951

Taşucu
Anamur
300

Galata
Eks.
Toplam(Istanbul)

1989

819

401

523
1342
25.090
6490

Mersin

Eks.
Toplam(İçel)

1985

7745

11.261
30.229

7
2838
34.445

—

401»
8401
30.023
97
—
38.521

14.675

7081

155.575

108.136

13.100
164.907

170.250

115.217

178.007

15.384

22.054

Çeşme

..

127

19.153

Dikili

..

10.089

218
41.932

İzmir(M erkez)

Eks.
Toplam(Izmir)

66.987
9821

74.123

Bodrum
Fethiye
Marmaris
Güllük

..

Datça
Eks.
Toplam(Muğla)

21.325

38.542
42.886

48.063
73.663

83.357

13.040

38.648

2989

1980

24.010

29.255

512
2583

556
1802

25.882
69.016

128.181

55.940

Merkez(Samsun

—

—

Eks.
Toplam(Samsun)

—

—

32
491

7
1150

—

—

523

1157

Tekirdağ(Merkez)

..

—

49

44

Eks.

..

—

1327

2427

1376

2471

Toplam(Tekirdağ)

247

Trabzon

—

—

—

Eks.

—

757

58

22
2

Toplam(Trabzon)

—

757

58

24

Ayvalık

..

10.832

7825

Bandırma

..

120

Eks.

..

76
15.166

Toplam(Balıkesir)

58

831
843

Hopa(Artvin)
D erince(Kocaeli)

—

—

—

8

—

—

—

499

Zonguldak
Ordu

—

—

—

13

—

—

—

-

7176
18.128

Gks. Ekskürsiyonist .. işaretliler il toplamına dahil olarak kayıt yapılmıştır.
Kaynak: Turizm İstatistikleri 1965-1975-1985 Devlet İstatiıtik Enstitüsü
Turizm İstatistikleri Bülteni 1989. Turizm Bakanlığı.

23.067
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Denizyoluyla gelenlerin aylara göre dağılım ının turizm in mevsimsel özel
liğinden etkilendiği görülür (en düşük Ocak % 0 .9, en yüksek Ağustos % 18.8)
(Şekil 6.). Denizyolu ulaşım ının deniz turizm ine katılanlar tarafından tercih
edilmesi ve deniz ulaşımının da atmosfer olaylarının etkilenmesi sebebiyle yaz
mevsiminde (Temmuz-Ekim) arasında yoğunluk kazanmakta bu da Türkiye’ 
de deniz turizm i mevsimine uygun düşmektedir. Denizyoluyla gelen turist bölgelerarası turlardan çok, şehir turlarına ve İzmir, Antalya ve Kuşadasında yakın
çevreye yapılan turlara katılmaktadır. Türkiye içinde düzenlenen organize tur
larda denizyolundan yeterli ölçü de faydalanılm az. İstanbul’a havayoluyla ge
len turisti denizyoluyla Samsun ve Trabzon’a götürüp, karayoluyla Doğu
A nadolu’da devam eden bir tur hattı vardır (Şekil 5.). İç turizm de ise deniz
yolu ulaştırmasının payı çok düşüktür. Gemi Turizm i olarak düzenlenen A k 
deniz hattı kaldırıldığından sadece Karadeniz hattından faydalanılır. Ulaşım
aracı olarak Istanbul-Izm ir ve Marmara Denizi hatları ilgi görür (Marmara
Adaları Yalova, E rdek, Mudanya).
D em iryolu U laştırm ası:
Türkiye’de dem iryolu yapımı 1856 da İzmir-Aydın hattının yapımıyla baş
lamış, Osmanlı İmparatorluğunun son devirlerinde bugünkü sınırlarımız içinde
68 yılda (1856-1918) 4100 km dem iryolu yapılmıştı (DARKOT, 1972). Cumhu
riyet Devrinde dem iryolu yapımına önem verilmiş ve 15 yılda 3000 km ye ya
kın dem iryolu yapılmıştır. 1989 da dem iryolunun uzunluğu 10.382 km
(anahatlar ve 2.3. hatlar toplam ı) -567 km elektrikli, 9815 km elektriksiz-dir.
Türkiye dem iryollarının en önem li ana hatlarından İstanbul-Eskişehir hattı,
Eskişehir’de ikiye ayrılarak bir hat Kars’a diğer hat D iyarbakır’a uzanır. Anadoluyu enine kesen bu iki ana hat Kayseri ve Malatya’dan ayrılan dikey iki
hatla birbirin e bağlanır. Batı A n adolu ’dan İzm ir-A fyon ve Bahkesir-Kütahya
demiryolları bu ana hatları birleşir. Ayrıca Batı A nadolu’da izmir-Eğridir, İzmir
-Bandırma, Trakya’da İstanbul-Edirne ana hatları ve anahatlardan ayrılan ikin
ci ve üçüncü derecede hatlar vardır. Trenlerdeki yolcu vagon kapasitesi 46.645
dir (1.mevki 21.125,2. m evki 16.964, kuşetli 7520, yataklı 1036 yolcu). Dem ir
yollarında (banliyö trenleri hariç) ana hatlarda yılda yaklaşık 20 m ilyon yol
cu taşınmaktadır (Çizelge 6.). Türkiye dem iryolları uluslararası hatlarla da
bağlantılıdır. Türkiye’ nin Avrupayla bağlantısı İstanbul-M ünih arasında her
gün karşılıklı sefer yapan İstanbul Ekspresiyle sağlanmaktadır. İstanbul Ek
spresine yaz aylarında hergün Viyana bağlantılı vagon bağlanmakta, haftada
birer gün İstanbul-Bükreş ve İstanbul-M oskova yataklı vagonları bağlanmak
tadır. A yrıca yaz aylarında sefer yapan Balkan Ekspresinde Moskova-Bükreş
yataklı vagonları, Budapeşte, Varşova kuşetli vagonları bulunmaktadır. İstanbulAtina arasında hergün karşılıklı Atina Ekspresi çalışmaktadır. Uluslararası
batlarda yılda yaklaşık 100 bin yolcu taşınmaktadır (1985 90 bin, 1986 92 bin,
1987 90 bin, 1988 112 bin , 1989 109 bin yolcu).
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Çizelge 6. Tren Cinslerine Göre Taşınan Yolcu Sayısı (000)
1985

1986

1987

1988

1989

Mavi Tren
Ekspres
Normal Yolcu
Yataklı

990
13.971
7258
199

1045
12.754
6228
139

1467
12.569
6278
164

1561
14.271
6511
181

1384
16.402
5416
162

Toplam

22.418

20.466

20.478

22.524

23.364

Kaynak: TCDD İstatistik Yıllığı 1985-1989

Türkiye ulaşımında yolcu taşım acılığında dem iryolunun payı % 4.12 dir,
bu oranla karayolundan sonra ikinci sıradadır. Türkiye ulaşımında dem iryo
lunun payını artırmak için yeni dem iryolu yapımı yerine mevcut dem iryolla
rından verilen hizm etlerin artırılması ve özel uygulamalarla dem iryolu cazip
hale getirilmektedir. H ızı daha fazla olan Mavi Tren uygulamaları ilk olarak
Ankara-Istanbul arasında başlamış ilgi görmesi üzerine 1984 de Ankara-Izmir,
1985 de Ankara-Sivas, 1986 da A nkara-Zonguldak arasında hizmete girmiş,
1986 da yemekli vagon işletm eciliği başlamıştır (ATASOY, 1986). Mavi Tren
hızları Ankara-Istanbul hattında 115 km/saat, diğer hatlarda 95 km/saattir.
Özellikle iç turizm i canlandıracak olan özel uygulamalar arasında öğrencile
re öğretim dönem inde (1 Ekim-31 Mayıs) ve öğretm enlere % 30 indirim , eko
nomik bilet uygulaması (Ankara-Istanbul arasında önceden belirlenen günlerde
özel indirim ), tren-tur kartı (26 yaşını doldurm am ış gençler ve 55 yaşından
büyükler için 1 ay süreyle sınırsız seyahat), aile özel indirim i (% 30), abon
man kartı (öğrenci ve yolculara 150 km lik parkurda 1 ay sınırsız seyahat ve
% 50 indirim ) yer almaktadır. Kısa ve orta mesafeli hatlarda hızlı ve ekono
mik taşımacılık sağlayan raylı otobüsler (Rail-Bus) Adana-Mersin arasında hiz
mete girmiştir. Uluslararası yolcu taşım acılığında ise Inter Rail kartı (26
yaşından küçük gençlere 21 Avrupa Ülkesinde 1 ay sınırsız seyehat olanağı),
indirim li aile taşıması (REF) (en az üç en fazla 8 kişilik ailelere 13 Avrupa
ülkesinde indirim li seyahat), Uluslararası G ençlik bileti (BIJ) (26 yaşından kü
çük gençlere, kendilerince önceden belirlenecek güzergahta % 50 ye varan in
dirim ). Ayrıca dem iryollarında turizm i de amaçlayan yeni düzenlem elerle
çağdaş hizmetler verilmeye başlanmıştır (personelin mesleki ve yabancı dil eği
timi, tren servis am irleri, Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci ve Basmane garların
da döviz alım büroları, rezervasyon hizmeti, yemekli vagonlar, yolculuk sigortası
vb.).
Dem iryolu ulaşımı turizm açısından ele alınacak olursa, dem iryolu çok
az yerde deniz kıyısına inmektedir (İstanbul, Derince, Bandırma, İzmir, Mersin,
İskenderun, Zonguldak, Samsun). Tatillerini deniz kıyısında sayfilerde geçi
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renler dem iryolu ulaşımından faydalanamamaktadır. Fakat A n ad olu ’da çok
sayıda şehirden geçen ve A n adolu ’ yu boyuna aşan dem iryollarından Kültür
Turizmi açısından büyük ölçü de faydalanılabilir. Istanbul-Ankara-SivasErzurum üzerinden Kars’a giden Doğu Ekspresi, İstanbul-Ankara-KayseriSivas-Malatya üzerinden D iyarbakır’a giden Güney Ekspresi, İstanbul-AnkaraSivas-Muş üzerinden Van’a giden Vangölü Ekspresi, İstanbul-Konya-AdanaK.M araş-G.Antep üzerinden D iyarbakır’a giden Toros Ekspresi, İç A nadolu,
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde önemli tarihi şehirlere uğ
radığı için Kültür Turizm i açısından önem lidir. (Ekspres tren hızları Ankaraİstanbul arasında 100 km/saat, diğer hatlarda 95 km/saattir).
Dem iryolunun turizm de ilgi çekmesi “ özel tren kiralama” uygulaması ve
önceden belirlenen hatlarda “ özel tren turlarıyla” , konaklam a, ağırlama ve
ulaşım hizm etlerini birarada sunan “ Tren Trizm i” nin başlamasıyla olmuştur.
Seferden çıkarılm ış buharlı trenler “ Buharlı Tren T urları” nda turizm amaç
lı kullanılmaktadır. Çeşitli adlarla anılan buharlı tren turlarından yaygın ola
rak 8 adet tur vardır (M armara, K apadokya, A nadolu, Pamukkale, Efes,
Nemrut, İpekyolu, Van Gölü Turları (Şekil 7.). Bu turlarda Kayseri’den UrgüpGöreme’ ye, Selçuk’ tan E fes’e, Bandırm a’dan Manyas Gölüne, D enizli’den Pa
mukkale’ ye, Gölbaşı’ ndan Nemrut Dağına karayoluyla turlar düzenlenm ekte
dir. “ Özel Tren Kiralama” uygulamasıyla gruplara istedikleri hatlarda (buharlı
veya diğer) tren kiralanmakta ve dış turizm de ilgi görmektedir. 1989 da seyehat acentaları tarafından yabancı turistlere 6, 1990 da 4 buharlı tren turu dü
zenlenmiştir. Özel tren turları ise önceden belirlenen gün ve hatlarda
düzenlenmekte, iç ve dış turizm de büyük ilgi görmektedir. Bunlar Kapadok
ya, Gap I, Gap II, Efes-Çam lık, Samsun Fuar, M evlana, İpek Yolu, Nemrut,
Pamukkale turlarıdır. Turizm de ilgi çeken bir hizmet de “ kiralık özel vagon
ve salon” uygulamasıdır. Bu uygulamayla 1991 de “ Özel Salon Vagonda Yılbaşı”
turu başlatılmıştır.
Dem iryolu ulaştırması ve turizm arasındaki ilişki incelenirken, dem iryoluyla gelen yabancı turistlerin diğer ulaşım sistemleri içindeki oranına bakı
lacak olursa 1955 de havayolundan sonra ikinci sıradadır (% 27.9) (Şekil 1).
1960 yılından itibaren bu oran düşmeye başlamış 1975 de % 4.5, 1985 de %
2.2, 1988 de 1.6 olmuştur. Bu oranla diğer ulaşım sistemlerini çok geriden
takip eder. Türkiye’ye demiryoluyla giriş yapılan dört sınır kapısı vardır (Edirne
Kapıkule ve U zunköprü, Gaziantep-İslahiye ve Kars-Akyaka kapıları). 1989
da dem iryoluyla gelen 76.045 turistin % 64.4 ü Kapıkule, % 31.2 si U zunköp
rü, % 2 si Gaziantep, % 1.1 i Akyaka kapısından giriş yapmıştır (Şekil 2.). E dir
ne den giriş yapanların çoğunluğunu Polonya, Yugoslavya, Yunanistan ve
Almanya, İslahiye kapısından Suriye’den gelenler oluşturmaktadır.

SUNA DOĞANER

38

Çizelge 7. Türkiye’ ye Dem iryoluyla Gelen Yabancıların Giriş Kapılarını ve Yıl
lara Göre Dağılımı
1965

Giriş Kapısı
Kapıkule
Uzunköprü
Toplam (Edirne)
İslahiye (G. Antep)
Akyaka (Kars)
Mardin
Van

1975

. .

36.468
11.661
209
3958
—

. .

44.626
4904
—
309
3156

1985

1989

23.500
25.003
48.503
720
305
—
—

48.827
23.779
73.606
1567
872
—
—

.. işaretliler il toplamına dahil olarak kayıt yapılmıştır.
Kaynak: Turizm İstatistikleri 1965-1975-1985, Devlet İstatistik Enstitüsü.
Turizm İstatistikleri Bülteni 1989. Turizm Bakanlığı

Dem iryoluyla giriş yapan yabancıların aylara göre dağılımına bakılırsa,
eıı düşük O cak (% 4.1), en yüksek Ağustos (% 16) ayındadır (Şekil 8.). Bu oran
kış ve ilkbahar mevsiminde düşmekle beraber, yaz ve sonbahar mevsiminde
yükselir. Dem iryolu bireysel olarak turizm e katılanlar tarafından tercih edil
mektedir, organize turla gelenler çok az b ir oran oluşturur (% 10.2, 1988).
Türkiye içinde düzenlenen organize turlar arasında dem iryolu-karayolu bağ
lantılı turlar vardır. Ulaşım aracı olarak bu turlarda hız ve konfor şartları
bakımından Mavi Tren tercih edilmekte, Istanbul-Ankara arasında trenle baş
layan tur karayoluyla doğruya devam etm ektedir (Şekil 5.).
Havayolu U laştırm ası:
Türkiye’de şehirlerarası hava ulaşımı 1933 yılında, Ankara-Istanbul ara
sında başlamış, 1947 de Atina hattı ile yurt dışına açılmıştır. Havayoluyla ta
şınan yolcu sayısı 1933 de 460 (5 uçak), 1963 de 323.133 (20 uçak), 1973 de
2.535.861 (26 uçak) yolcuya ulaşmıştır (BARUTÇUGİL, 1986). 1985 de dört,
1986 da üç adet A irbus A-310 uçaklarından alınarak daha sessiz, hafif, eko
nom ik ve güvenli uçuş sağlanmıştır (ATASOY, 1986), 1987 de taşınan yolcu sa
yısı 3 milyonu aşmış, 1989 da 4 milyona yaklaşmıştır (Çizelge 8).
Çizelge 8. Havayollarında İç ve Dış Hatlarda Taşınan Yolcu
1986
İç Hatlar
Dış Hatlar
Toplam
Uçak Sayısı

1.730.121
991.774
£.721.895
34

1987
2.062.128
1.198.814
3.260.942
37

1988
2.142.419
1.663.777
3.806.196
50

Kaynak: Ulaştırma ve Trafik Kazaları İstatistikleri 1988-1989
Devlet İstatistik Enstitüsü.

1989
2.332.230
1.460.021
3.792.251
41
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Hava yollarının yurt dışında 54, yurt içinde 25 şehire uçuşu vardır. Yurt
içindeki havaalanlarının 6 tanesi Doğu A n adolu ’da (Elazığ, E rzincan, E rzu
rum, Kars, Malatya, Van), üç tanesi (Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa) Gü
neydoğu A nadolu B ölgesindedir (E rzincan, Urfa ve Kars Havaalanları 1988
de açıldı). İç A n adolu ’da A nkara, Kayseri, Konya, Sivas (1984 de açıldı), Ka
radeniz bölgesinde Trabzon ve Samsun, A kdeniz Bölgesinde Adana, Antalya,
Ege Bölgesinde Adnan Menderes (içinde demiryolu geçen ve havayolu-demiryolu
bağlantılı tek havaalanı), Dalaman, Çardak (Denizli), Marmara Bölgesinde İs
tanbul (Atatürk) ve Bursa Havaalanları bulunmaktadır. Ayrıca Devlet Hava
Meydanlarına bağlı, küçük uçakların indiği Çeşme yarımadasında Urla ve Alaçatı, Selçuk ve Bodrum Karaova’da havaalanları vardır. İç hatlarda Atatürk,
Esenboğa (Ankara) ve Adnan M enderes, dış hatlarda ise Atatürk, Antalya, Ad
nan Menderes, Dalaman, Esenboğa havaalanlarında yoğun yolcu trafiği var
dır (Çizelge 9.).
Çizelge 9. Hava M eydalarında Yolcu Taşıması (1989).
Iniş-Kalkış

Gelen Yolcu

Giden Yolcu

Hava Alanı

Türk

Yabancı

İç Hat

Dış Hat

İç hat

Dış hat

Adana
Antalya

5459
8141

504
7652

138.130
142.837

34.425
548.177

137.607
144.920

28.077
575.627

Atatürk
Bursa
Dalaman
Diyarbakır
Elazığ

49.755
2516
3920
921
1823

31.729
14

932.065
5614

1.933.915

931.227
5846

2.043.325

3715
4
91

44.909
46.908
2417

270.436

46.734
45.868
2669

268.876

Erzincan

358
1477
20.320
796
12.988

4

628
31.123
614.257
4403
293.751

Erzurum
Esenboğa
Gaziantep
A.Menderes
Kars
Malatya
Samsun
Sivas
Trabzon
Ş- Urfa
Van

338
506
1307
314
1266
441
706

363
6958
12
7238
10
176
24
4
18
—

30

1113
13.982
3494
798
45.425
2088
20.962

—

—
—

_
—

225.170
—

455.523

_
_
_
-----

8
----

—

793
26.013
594.406
18.943
311.467
1334
13.967
3482
637
43.335
2387
19.981

—

—
—

_
-253.952
—

509.513

_
_
_
----

19

_
—

Kaynak: Ulaştırma ve Trafik Kazaları İstatistikleri 1989. Devlet İstatistik Enstitüsü.
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Turizm yörelerinde bulunan havaalanlarının turizm açısından büyük önemi
vardır. İç ve dış turizm de ilgi gören Urgüp-Görem e yöresi için Kayseri havaa
lanından, İzmir-Antalya arası için Dalaman havaalanından faydalanılmakta
dır. Burada daha fazla havaalanına ihtiyaç olduğundan Güllük ve Ovagelemiş
köyü yakınlarına yapımı planlanan havaalanları vardır. Denizli-Çardak Ha
vaalanının hizmete girmesi ulaşımını karayolu ve dem iryoluyla sağlayan Pamukkale için büyük kolaylık sağlayacaktır.
Türkiye’de havayolu ulaşımında özel havayolu şirketlerinin kurulmasıyla
turizm de önemli bir gelişme olmuştur. 14.10.1983 de çıkan “ Türk Sivil Hava
cılık Kanunu” havayolu ulaşımında özel şirketlere de yer vermiştir. Böylece
özel şirketler kurulmuş 1985 de 7 olan şirket sayısı 1988 de 36 ya ulaşmıştır
(HACIOĞLU, 1989).
Türkiye’ ye havayoluyla giriş yapan turistlerin diğer ulaşım sistemleri için
deki oranına bakılırsa birinci sırada olduğu görülür (Şekil 1.). 1960 da en yüksek
orana ulaşmış (% 72.9). 1980 de % 26.7, 1988 de % 50.3 olmuştur. Havayoluy
la Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Konya ve Dalaman havaalanla
rından giriş yapılmaktadır. (Çizelge 10). 1989 da Türkiye’ ye havayoluyla giriş
yapan yabancıların (2.344.716), % 41 i Atatürk, % 25 i Antalya, % 17.6 sı A.M en
deres, % 11 i Dalaman havaalanından giriş yapmıştır (Şekil 2.).
Çizelge 10. Türkiye’ ye Havayoluyla Gelen Yabancıların Giriş Kapılarına
ve Yıllara Göre Dağılımı
Havaalanı

1965

1975

1985

1989

Adana
Ankara
Balıkesir
Diyarbakır
Eskişehir
İstanbul
İzmir
Antalya
Konya
Dalaman

2826
20.038
104
346
169
95.032
7365

15.052
27.052
17
37
—
336.332
18.265
3133
—
—

19.440
44.410

30.398
83.187

—

—
—

—

—
—
605.510
106.150 (Çiğli)
56.860
643
30.140

—

—
—
968.426
415.007 (A.Menderes)
586.641
1114
259.943

Kaynak: Turizm İstatistikleri 1965-1975-1985 Devlet İstatistik Enstitüsü.
Turizm İstatistikleri Bülteni 1989. Turizm Bakanlığı.

Türkiye’ ye havayoluyla gelen turist sayısı artmaktadır. Turizm amaçlı ha
va taşımacılığının gelişme göstermesi charter uçuşlarıyla mümkün olmuştur.
Bu uçuşlarda tarifeli uçuşlardan farklı olarak bir kişi veya gurup uçağın tüm
koltuk kapasitesini satın alabilir, turistik talebin olduğu hatlarda yapılır. Ta
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rifeli uçak seferlerine göre daha ucuz olmasıyla büyül ilgi görmektedir. Türki
ye’ ye yapılan charter uçuşları turistik yörelere yoğunluk kazanmaktadır. A n
talya ve Dalaman havaalanlarına gelen yolcu sayısındaki artışın sebebi char
ter uçuşlarıdır. Antalya’ ya hava yoluyla gelen turist sayısı 1987 de büyük bir
artış göstermiş (220.767), her yıl % 100 oranında artarak 1988 de 360.637,
1989 da 586.641 olarak İzm ir’ i ilk olarak aşmıştır. 1981 de Dalaman havaala
nının açılışıyla buraya yapılan uçuşlarla 1987 de 118.010; 1989 da 259.943 tu
rist gelmiştir. 1989 da Türkiye’ ye havayoluyla gelen turistlerin çoğunluğu
Almanya, İngiltere, Fransa ve A .B .D evletlerinden gelmiştir. Hava yoluyla ge
len turistin aylara göre dağılım ında Mayıs-Ekim arasında yoğunluk kazandığı
görülür (Şekil 9).
Türkiye turizm inde havayolu ulaşımının büyük önem i vardır. Turist gön
deren ülkelere uzak olması ve yüzölçüm ünün büyük olması yüzünden Türki
ye içinde organize turlar havayolu bağlantılıdır. Genellikle İstanbul ve İzm ir’e
havayoluyla gelen turist (1988 de havayoluyla gelen turistin %5 54.8 i organi
ze turla gelmiştir) karayoluyla Batı A nadolu turlarına katılıp Antalya, ve A n
kara’dan havayoluyla geri dönm ektedir (Şekil 4-5). Doğu A nadolu turlarında
ise İstanbul’a havayoluyla gelen turist Ankara, Adana, Trabzon’a buradan ha
vayolu bağlantılı olarak gelip, karayoluyla Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
turlarına katılmakta ve Van, Malatya, Diyarbakır Havaalanlarından geri dön
mektir. B öylece ulaşımın tatil içindeki süresi kısalmaktadır. Turizm de Türk
Hava Kurumunun küçük uçaklarla başlattığı uçuşlar (Örneğin Antalya-Urgüp
Göreme yöresi) ve özel şirketlerin helikopter turları (İstanbul-Uludağ, AntalyaSaklıkent ve şehir turları) ilgi görmektedir.

( 000 )
Şekil 8 — Dem iryoluyla Gelen Yabancıların Aylara D ağılım ı (1989)
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( 000)
Şekil 9 — Havayoluyla Gelen Yabancıların Aylara Dağılım ı (1989)

SONUÇ
Bu araştırmada elde edilen bulgulara dayanılarak şu sonuçlara ulaşılmış
tır: Türkiye’de turizm ulaştırması, Türkiye ulaşımının etkisi altındadır. Türk
iye’de gelişmiş bir karayolu ağının bulunması ve ulaşımda karayolunun payının
yüksek olması (% 93.96) iç ve dış turizm ulaştırmasını da etkilemektedir. Bi
reysel veya kitlesel turizm hareketleri belirli karayolu hatlarını izlemektedir.
Tur hatları özellikle iç kesim leri kıyıya bağlayan karayollarına bağlı kalmak
tadır. Bu durum ana karayollarına bağlı kalmaktadır. Bu durum ana karayol
larına göre içeride kalan şehirlerin turizme daha geç açılmasına yol açmaktadır
(Amasya, Tokat gibi). Karayolu ulaşımının gelişmiş olması turizm in geniş alan
lara yayılmasını sağlamıştır. Denizyolu ulaşımının yolcu taşımacılığından çok
yük taşımacılığına yönelik olması ve denizyolunun yolcu taşımacılığında da
payının çok düşük olması (% 1.18) turizm ulaştırmasını da etkilemektedir. Tu
rizm de denizyolu ulaşımından iç hatlarda Karadeniz, Istanbul-Izm ir ve M ar
mara Denizi hatları, dış hatlarda Adriyatik ve Kıbrıs hatlarından faydalanılır.
Dem iryolu ulaşımı yolcu taşımacılığında karayolundan sonra gelmekle bera
ber düşük bir oran gösterir (% 4.12). Ulaşımda dem iryolunun payını artır
mak için konan özel uygulamalar özellikle iç turizm i de canlandıracaktır.
Demiryolu Ulaşımında “ Buharlı Tren Turları” ve “ Özel Tren Turları” yla ko
naklama, ağırlama, ve ulaşımı birarada sunan Tren Turizmi başlatılmıştır. Ana
d olu ’ nun çok sayıdaki tarihi şehrine uğrayan tren turlarının Kültür Turizmi
bakım ından önemi vardır. Türkiye’ nin turist gönderen başlıca ülkelere uzak
olması ve büyük bir ülke olmasından havayolu ulaştırması turizm de önem ta
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şımaktadır. Yurt içinde 25 şehire havayolu ulaşım olanağı ve ayrıca küçük ha
vaalanları vardır. Doğu ve Güneydoğu A nadolu Bölgesinin dış turizm de önem
kazanması bu bölgedeki havaalanlarıyla mümkün olmuştur. Bu bölgelere ya
pılan organize turlarda bu havaalanlarıyla dönüş sağlanarak, yolculuğun tatil
süresi içindeki payı azaltılmaktadır.
Türkiye turizm inde ulaşım sistem lerinin en önem li işlevi “ tamamlayıcı
işbirliği” sağlamasıdır. Havayolu-karayolu bağlantısı organize turlarda en çok
kullanılmaktadır. A yrıca denizyolu-karayolu ve dem iryolu-karayolu bağlantı
lı turlarda vardır.
Türkiye’ ye gelen yabancıların yarısı, ulaşım sistemlerinden havayolunu ter
cih etm ektedir (% 50.3), ikinci sırada karayolu yer alır (% 31.1), denizyolu
(% 17) ve dem iryolu (% 1.1) çok geriden gelmektedir. Karayoluyla en fazla gi
riş Kapıkule, denizyoluyla Kuşadası, dem iryoluyla Kapıkule, havayoluyla Ata
türk Havaalanından yapılmaktadır. Denizyoluyla gelenlerin büyük bir
çoğunluğunu ekskürsiyonistler (% 70) oluşturmaktadır.
Havayoluyla gelenlerin büyük bir çoğunluğu organize turları tercih etmek
tedir (% 54.8), denizyoluyla gelenlerden bu oran (eks. hariç) % 32.7, karayo
lunda % 17.4, dem iryolunda % 10.2 dir. Gelen turistlerin aylara göre
dağılımında genel olarak kış mevsiminde düşme görülmektedir.
Ulaşım sistem lerinin birkaçından birarada faydalanan bazı şehirler ula
şım sistemlerinin kavşak şehirleri durum undadır. İstanbul, İzm ir ve Samsun
ulaşım sistemlerinin hepsinden (hava, kara, deniz, demiryolu), Antalya, Trabzon
hava, kara, denizyolu, Van, E rzurum , Malatya, Diyarbakır, Adana, Ankara,
Kayseri, Konya, D enizli havayolu, karayolu, dem iryolu olm ak üzere üç ula
şım sisteminden faydalanmaktadır. Bunlar arasında Ankara, Antalya, İstan
bul, İzm ir konaklamanın da en fazla yapıldığı şehirlerdir.
Sonuç olarak Türkiye’de ulaşım ve turizm yakın ilişki için d edir ve turizm
ulaşım sistemlerine bağlı olarak yayılmaktadır.
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