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Öz
Birleşmiş Milletler Teşkilatı; ülkeleri gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş olarak sınıflandırmaktadır.
Bu sınıflandırmada baz alınan kriter, ülkelerdeki kişi başına düşen milli gelir seviyesidir. Birçok
ekonomist, gelişmişlik sınıflandırmasında gelir ölçütünün yanında sosyal, siyasal ve kültürel
özelliklerin birlikte ele alınması gerektiğini savunmaktadır. Bu durum; kişi başına düşen milli gelir,
sosyal, siyasal ve kültürel özelliklerin ekonomik büyüme, kalkınma ve gelişme sürecinde belirleyici
etkenler olmasından kaynaklanmaktadır. Tüm bu gerekçeler doğrultusunda birtakım iktisatçılar
tarafından ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre bazı kalkınma kuramları geliştirilmiştir. Söz bu
kuramlardan biri olan “Dengesiz Kalkınma Kuramı”, gelişmekte olan ülkelerde öncü bir sektöre
yatırımların kaydırılması sonucu kalkınma sağlanabileceğini savunmaktadır. Buna dayanarak çalışma,
turizm sektörünün kalkınmada öncü sektör olma nedenleri üzerinde şekillenmiştir. Çalışmanın amacı
ise turizm sektörünün Türkiye’nin ekonomik büyüme – kalkınma ve gelişmesindeki öncü rolünün
ortaya çıkarılması olarak belirlenmiştir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2003 – 2018 yılları
arasındaki turizm istatistikleri incelenerek turizm sektörünün büyüme kalkınma ve gelişmedeki
doğrudan ve dolaylı etkileri irdelenmiştir. İkincil verilerin incelenmesi ile elde edilen bulgular; 100
birim üretmek için kullanılan girdi miktarı, girdi alımları sonucunda harekete geçirilen diğer sektörle
olan ilişki ve ekonomide yaratılan uyarma/uyarılma etkisi gibi özellikler, turizm sektörünün
Türkiye’nin kalkınmasında öncü bir sektör olabileceği kanısını ortaya çıkarmıştır.
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Abstract
United Nations Organization; countries are classified as developed, developing and underdeveloped.
The criterion based on this classification is the per capita income level in the countries. Many economists
suggest that social, political and cultural characteristics should be considered together with income
criteria for the development classification. This is due to the fact that per capita income, social, political
and cultural characteristics are determinant factors in economic growth, development and development
process. In line with all these reasons, some development theories have been developed by some
economists according to the level of development of the countries. One of these theories, “Unbalanced
Development Theory, argues that development can be achieved as a result of shifting investments to a
leading sector in developing countries. Based on this study, the development of the tourism sector has
been shaped on the causes being the leading sector. The tourism statistics of the T. C. Ministry of Culture
and Tourism between 2003 and 2018 were examined and the direct and indirect effects of tourism sector
on growth, development and development were examined. The findings obtained by examining the
secondary data; The amount of input used to produce 100 units, the relationship with the other sector
activated as a result of input purchases and created in the economy excitation / stimulation effect, such
as specifications, it has revealed the impression that the tourism sector can be a leading sector in
Turkey's development.
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