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Увод 
 

 „Свакоме би требало одредити да путује, с времена на време. Чак и више: 

да никада не застане дуже него што је неопходно. Човек није дрво, и везаност је његова 

несрећа, одузима му храброст, умањује сигурност. Вежући се за једно место, човек 

прихвата све услове, чак и неповољне, и сам себе плаши неизвесношћу која га чека. 

Промена му личи на напуштање, на губитак уложеног, неко други ће запосети његов 

освојени простор, и он ће почињати изнова. Укопавање је први почетак старења, јер је 

човек млад све док се не боји да започиње. Остајући, човек трпи или напада. Одлазећи 

чува слободу, спреман је да промени место и наметне услове”. Речи су Меше 

Селимовића.  

 Реч туризам долази од француске и енглеске речи tour, која означава 

путовање, од ове речи настале су речи турист, туристичка, туризмологија и слично
1
. 

Постоје бројне дефиниције туризма, најприхватљивијом се сматра дефиниција коју су 

1954. године дали Хунзикер В. и Крапф К., коју је прихватилo и међународно 

удружење туристичких експерата, а она гласи: „Туризам је скуп односа и појава, које 

произилазе из путовања и боравка посетилаца неког места, ако се тим боравком не 

заснива стално пребивалиште и ако са таквим боравком није повезана никаква њихова 

привредна делатност”.
2
  

   Турска, чаробна земља, на споју Европе и Азије, једна је од 

најпосећенијих дестинација на свету, толико много описа пада на памет при спомену 

Турске. Ово је земља масовних планинских ланаца, плодних долина, археолошких 

налазишта и прелепе обале. Земља са хиљадудугодишњом гастрономском традицијом, 

са бројним специјалитетима, као што су од сланих: јуфка, манта, кебаб, кафте, стек 

тартар, а од слатких: халва, баклава, тулумба, од пића и више него позната турска кафа, 

Ајуран и турско национално пиће Раки.  

Богата је живописним селима, надреалним пејзажима и божанственим плажама. 

Бројна археолошка налазишта, остаци два светска чуда, маузолеј у некадашњем 

древном граду Халикарнасу и Артемидин храм у Ефесу. Где год да се крене, наилази се 

на археолошка блага, природне пејзаже, сликовите базаре на којима се продаје 

буквално све од игле до локомотиве.  

Турску називају и земљом у рају, зато што море, планине и језера нуде 

туристима потпуну промену и одмор од свакодневнице и стреса. Већина места у 

Турској, од априла до октобра, има идеалну климу, захваљујући којој се туристи могу 

опустити на песковитим плажама, уживати у прекрасним планинским пределима са 

кристално чистим језерима, или скијати у неким од многобројних скијалишта. Један 

одлазак у Турску није довољан за обилазак свих чари ове земље, јер сваки пут 

посетилац открије нешто ново, потпуно непознато. Људи ове земље су изузетно 

љубазни и присни.  

Република Турска је држава која се географски простире на два континента.  

Азијски део државе заузима око 97% површине Турске, а европски део заузима око 3% 

површине земље. Турска се налази на обалама Црног, Мраморног, Егејског и 

Средоземног мора, што је свакако чини занимљивим туристичким одредиштем. На 

западу се граничи са Грчком и Бугарском, на истоку са Грузијом, Јерменијом, 

Азербејџаном и Ираном, а на југу са Ираком и Сиријом. Свеукупне границе Турске 

дугачке су 9.850 km, од чега 7.200 km заузимају морске границе.  

                                                           
1
 Бесермени С., (2008), Увод у туризам, Универзитет у Новом Саду,  Нови Сад, стр. 5 

2
 Бесермени С., (2008), Увод у туризам, Универзитет у Новом Саду,  Нови Сад, стр. 6 
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Оснивач и први преседник Републике Турске био је Мустафа Кемал Ататурк. 

До 1992. године данашња Турска је била седиште Турског, односно Османлијског 

царства. Главни град Турске је Анкара. Званични језик, којим говори више од 90% 

становништва, је турски, док су у употреби и курдски, арапски и зазачки. Турска је 

држава са секуларним системом, што значи да је загарантована слобода вероисповести, 

иако је 99% становништва муслиманске вере. Званична валута је нова турска лира 

(TRY), која се дели на 100 мањих јединица (kuruşa). 

Предмет овог рада је анализа макроекономског ефекта развоја туризма у 

Турској. Ту спадају директни, индиректни и мултипликативни ефекти. Основни циљ 

рада је анализа узрочно-последичних односа између развоја туризма у Турској и 

кретања бруто домаћег производа, агрегатне запослености и платног биланса. 

Полазећи од природних, културних и друштвених ресурса у раду посебна пажња је 

усмерена ка утицају туризма на привредни развој Турске. 

Рад се састоји из шест делова. Први део мастер рада носи назив Природно-

географске карактеристике Турске у функцији развоја туризма. У овом делу биће 

обрађене природно-географске карактеристике као што су: географски положај и 

природна обележја (рељеф, клима, хидрографија, флора, фауна и земљиште). 

Други део рада носи назив Друштвено-географске карактеристике Турске. Овде 

су обрађени историјски развој Турске, Отоманско царство и данашња Турска, затим 

становништво, уметност и градитељство.    

Трећи део рада носи назив Карактеристике привредног развоја Турске.  Овде су 

анализиране карактеристике развоја, индустрије, пољопривреде, рударства и 

енергетике, саобраћаја, туризма и трговине.  

Четврти део рада носи назив Класификација туристичких регија. Посебна 

пажња је посвећена туристичким регијама у Турској, као и анализи карактеристика 

најпрометнијих туристичких дестинација у Турској, као што су: Мраморна регија, 

Централна Анадолија, Егејска регија, Медитеранска регија, Црноморска регија, 

Југоисточна Анадолија и Источна Анадолија.  

Пети део рада носи назив Карактеристике туристичког развоја Турске у коме ће 

бити обрађене основне функције и њихова систематизација туризма, карактеристике 

развоја туризма, карактеристике туристичког промета, потрошња страних туриста и 

смештајни капацитети у Турској. 

Шести део рада посвећен је успостављању везе између развоја туризма у 

Турској и његових економских ефеката на привреду. При анализи економских ефеката 

се полази од њихове поделе на директне, индирекнте и мултипликативне. Директни 

ефекти су: утицај туризма на национални доходак, друштвени производ, запосленост, 

платни биланс, делатност туристичке привреде и на инвестиције. Индиректни 

економски ефекти подразумевају утицај развоја туризма на остале привредне 

делатности, првенствено на индустрију, грађевинарство и пољопривреду. 

Мултипликативни економски ефекти развоја туризма анализиране државе резултат су 

потрошње страних туриста у њој и они посматрају економске ефекте трансфера дела 

националног доходка из других држава у Турској. 
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I Природно-географске карактеристике Турске у функцији 

развоја туризма 

1.Географски положај Турске 

 

Турска је једна од земаља које се пружају на два континента. Већим делом (97% 

површине односно 755.688. km
2
) се Турска налази  у Југозападној Азији, на полуострву 

Мала Азија, па је такав положај сврстава у азијске земље. Мањи део (око 3% односно 

23.764. km
2
) се налази на европском континенту, на југоистоку Балканског полуострва, 

на простору Источна Тракија. Ова позиција одређује и њену припадност Европи
3
. 

Прецизан географски положај Турске је одређен мерама удаљености од нултог 

меридијана (географска дужина) и од екватора (географска ширина). Турска заузима 

простор између: 25
0
41’13” и 44

0
50’49” источне географске дужине, и 35

0
11’13” и 

42
0
07’17” северне географске ширине. 

Турска државна граница је једним делом утврђена на копну, а другим (већим) 

делом је чини природни водени простор (реке и мора). Укупна дужина свих граничних 

линија у Европи и Азији износи 9850 km, од чега морске границе заузимају око 73% 

укупне дужине.  

У Европи, државну границу Турске (Тракије) чини природни водени ток реке 

Марице према Грчкој (дужине око 206 km) и копнени део-планина Истранџа према 

Бугарској (дужине око 240 km). Тракија је одвојена од Азијског дела Турске Босфором 

(мореуз), Мраморним делом и Дарданелима (мореуз). Од свих облика разуђености на 

читавој обали највећи значај имају мореузи Босфор и Дарданели. Босфор спаја Црно и 

Мраморно море, а Дарданели Мраморно и Егејско. Преко оба мореуза остварује се 

поморска комуникација која за Турску има посебан значај јер доноси огромна 

материјална добра њеној привреди.  

 

Слика бр. 1: Географски положај Турске  

 

Извор: www.slideshare.org 

                                                           
3
 Натек  К., Натек  М., (2005), Државе света,  Младинска књига, Београд, стр.356 
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У Азији, Турска (Анатолија) се граничи: на североистоку са Грузијом (252 km) и 

пролази преко планинских обронака Малог Кавказа, на североистоку и истоку са 

Јерменијом (268 km) и са Азербејџанском енклавом (нахамиљанска област -9 km), на 

истоку са Ираном и пролази делом преко високих планина и долина реке Тигар (352 

km) и на југу са Сиријом и пролази преко северног дела низије Месопотамије (822 km). 

Према конвенцији о праву мора Уједињених Нација, која је ступила на снагу 

1994. године, морске границе се налазе 12 наутичких или морских миља или 1852 m 

или око 22 km од обала. Сходно томе морске границе Турске обухватају: на северу, 

Црно море (12 наутичких миља), на северозападу Мраморно море (које се налази 

унутар турске територије), на западу Егејско море (6 наутичких миља), на југу 

Средоземно море (12 наутичких миља) и простиру се у дужини од 7.200 km. Ова мора 

су интерконтинентална и физички повезана.  

Турске обале су сврстане у средње разуђене. Балканска обала Турске је слабије 

разуђена. Најкарактеристичнији облици разуђености на тој обали су два полуострва: 

Трачко на северу и Галипољско на југу. Западно од Галипољског полуострва је 

Сароски залив. 

Азијска обала је неуједначено разуђена, за разлику од европске.  Црноморска 

обала је наслабије разуђености. На њој нема ни острва, ни залива. На крајњем западу 

ове обале налази се Битинско полуострво. 

Мраморна морска обала је знатно разуђенија. На овој обали налазе се три 

залива: Измитски, Гемлички и Ердечки, два полуострва: Изник и Ердечко и неколико 

острва. Од већих острва су Авша, Мормора, Имрали, Јарумодоши, Капидоа и још 

неколико мањих. 

Западна егејска обала Турске је најразуђенија. Међутим, велики егејски 

архипелаг који се налази уз саму Турску обалу, припада Грчкој. Турској припада само 

неколико острва, углавном унутар многобројних залива. Од севера ка југу, то су 

следећи заливи: Ердемитски, Иандарли, Измитски, Кушада, Манелејски и Керме. 

Између њих су и бројна полуострва: Измирско, Сене, Манаселејско, Решадије и 

Бозбурно. 

Јужно, средоземно морска обала је слабије разуђена. Анталијски, Фетијски и 

Искендерски заливи представљају најкарактеристичније облике разуђености обале. 

Недалеко од обале Турске налази се Кипар, који је политички подељен на 

међународно признату Кипарску републику и Турску републику Северни Кипар, коју 

признаје само Турска. Географски положај Турске веома је повољан јер преко њене 

територије иде главни копнени пут који спаја Азију и Европу. Највећи значај има 

друмска и железничка магистрала Лондон-Београд. Кроз мореуз Босфор и Дарданели 

пролази поморски пут који спаја Средоземно и Црно море. Укључивање егејско-

средоземних обала Турске у велика међународна туристичка крстарења, као и 

могућност релативно лаког обиласка бројних и разноликих природно-антропогених 

вредности на читавој територији, све више приближава земљу значајним туристичким 

дестинацијама.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Стазић Ж., Петровић Р., Станић Ф., (1955), Географија света, Сељачка слога Загреб, Загреб стр. 14 
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1.2. Природна обележја 

 

1.2.1. Геоморфолошке карактеристике 

 

На простору Мале Азије и Медитерана дешавала се бурна геотектонска 

активност, која је била најизразитија током мезозоика и терцијара. Геолошка грађа и 

рељеф Турске су производ сложених земаљских кретања која су обликовала Анатолију 

током више хиљада година. Ова кретања се и данас испољавају у релативно честим 

земљотресима и повременим вулканским ерупцијама. Север Турске се сматра једним 

од сеизмички најактивнијих подручја у свету. Врло чести земљотреси су се десили и у 

скорије време. Познати су катастрофални потреси 1939, 1999, 2005 и 2009. године.
5
 

Изузев релативно малог дела Турске територије дуж сиријске границе која је 

наставак Арабијске плоче, геолошки Турска припада великом Алпском појасу који се 

протеже од Атланског окена до Хималаја. Овај појас је формиран током терцијера (око 

65 милиона година до 1,6 милиона год. п. н. е.) пошто су почеле да се сударају арапска, 

афричка и индијска плоча са евроазијском плочом. Померање седиментних слојева 

праокеана Тетиса и планинског појаса је било изазвано јаком тектонском (вулканском) 

активношћу и оно доводи до издизања средоземне зоне веначних планина. Ово се 

одигравало током кварталног периода, који је почео око 1,6 мил. год. п. н. е. Ови 

процеси се још увек дешавају, пошто турска и егејска плоча, померањем на југ и 

југозапад, настављају сударање. Арабијска плоча се састоји од два орогена стабла, 

северног и јужног. У рељефу Турске пролазе и северно и јужно орогено стабло.  

Тако, топографска мапа (слика 2) показује да се планине протежу дуж сва 

четири правца територије Турске. Планине заузимају већи део полуострава Мале Азије 

и према рељефу Турска је претежно планинска земља.  

 

Слика бр. 2: Рељеф Турске  

 

 
Извор: https://commons.wikimedia.org 

 

                                                           
5
 Народна књига, (2006), Лексикон држава света, Политика, Београд, стр. 16 
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Северно орогено стабло се пружа на северу Мале Азије, паралелно са обалом 

Црног мора, и чине га Исфендијанске, Кераглу и Понтијске планине (западне, средње и 

источне)- слика 3. У грађи Понтијских планина учествују прекамбијске и палеозојске 

кристаласте стене. Оне се стрмо издижу изнад обале Црног мора са врховима: 

Истранџа (1031 m)- на западу, Кероглу Даг (2378 m), Исфендеријан Даг (1094 m)- у 

средњем делу и Коскар Даги (3937 m)- на истоку. Западни део овог планинског појаса 

носи назив Западно-Понтијске планине. Источне Понтијске планине су много више 

(изнад 3000 m) и мање рашчлањене. У највишим деловима планина има предела са 

алпским рељефом, насталим у квартарном периоду. У тим пределима има много 

ледника.
6
 

 

 

 

 

Слика бр. 3: Планине Турске  

 

 
Извор: www.freworldmaps.net 

 

 

 

Источне Понтијске планине, на североистоку прелазе у Јерменску висораван, 

која се највећим делом налази у Турској, на источном крају Анатолијске висоравни. 

Јерменска висораван је претежно вулканског порекла са надморском висином између 

1.400 до 1.800 m. Изнад висоравни се издижу поједини врхови вулкана, од којих је 

највиши Арарат (5165 m).  

Јужно орогено стабло се пружа паралелно са обалом Средоземног мора и чине 

га планински венци који формирају јужну границу анатолијске висоравни. Ови 

планински венци су грађени од кредних кречњака и протежу се од језера Егридир на 

западу до горњег тока реке Еуфрат и Тигар на истоку, у дужини од 560 km. Планине 

западног, централног (унутрашњег), Југоисточног и Источног Тавора се одликују 

планинским врховима изнад 3.000- 3.700 m висине. Карактеристични су: Беј планине са 

највишим врхом Беј Даг (3.098 m)- на западном Тавору, Аладаглар планинско подручје 

са највишим врхом Демирказик (3.354 m) и врховима Емлер и Кизилкаја (оба 3.723 m)- 

централног Тавора, Болкор планинско подручје са највишим врхом Медетсиз (3.524 m) 

–југоисточног Тавора и Мунзур планинско подручје са највишим врхом планине 

Акбаба (3.452 m)- североисточног Тавора. Тавор планине су најзначајније крашко 

                                                           
6
 Ристић К. (1993), Регионална географија,  Универзитет у Београду, Београд, стр. 45 
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подручје Турске које се простиру у ширини од 200 km између Средоземног мора и 

Анатолије. Централно подручје Тавора се састоји од пермског кречњака, у 

метаморфном облику познатом као мермер.  

Мезозојски кречњак и доломити се налазе у слојевима дебљине преко 1.000 m. 

У југоисточном подножју Тавора налази се велика и плодна Киликијска низија. Она је 

изграђена од шљунковитих и глиновитих наноса планинских река. 

Југоисточни део, између Газијантепа и Тигра, на арапској плочи, лежи благо 

таласасти плато источног Тавора и дела Курдистана. Плато је на северу на надморској 

висини од око 800 m, а на југу око 300 m. Ови облици рељефа припадају генетској 

категорији, тектонских, тј. веначних облика. Интензивно набирање било је праћено 

сеизмичким и вулканским покретима. Присуство многих вулканских купа говори о 

фосилној вулканској активности. Неке од најпознатијих вулканских купа су: Ерџијас, 

Малатија, Ситхан, Немрут, Качкар итд.  

На западном и централном делу Мале Азије, између северног и јужног стабла, 

налази се пространа висораван Анатолије (западна, унутрашња и источна). Она је 

језгро Турске и висока је 750 m. Изграђена је од кристалних стена које прекривају 

неогени марински седименти и вулканске стене. На висоравни се налазе многобројне 

котлине са сланим језерима, без отицања у море. Над језерима се издижу угашени 

вулкани, од којих је познат Ерџијас Даги (3.916 m). 

Поред тектонских, у турском рељефу јављају се и ерозивни облици. Значајна је 

флувијална ерозија и други облици створени абразијом, разоравањем, распадањем и 

урвањем тла, као и крашка ерозија.  

Мањи део турског рељефа чине низије. Најраспрострањенија је Источна Тракија  

у европском делу Турске. Ту су још и ниска валовита брда Турске Тракије, плодне 

речне долине које се отварају према Егејском мору, топле равнице Анталије и Адане 

које се пружају према Средоземном мору и уски обални појас дуж Црног мора. 

Преостали део земље је наборан са неравномерно распоређеним планинским 

подручјима које окружују и пресецају висок полусуви анталијски плато. 

 

 

1.2.2. Климатске карактеристике 

 

 

Турска се налази у суптропској области, која је главни фактор њене климе, уз 

рељеф, одређене надморске висине, правца пружања и изолованости унутрашњих 

делова полуострва Мале Азије. Ови фактори су условили следеће типове климата: 

суптропски (медитеранска), степско-континентални, умерено-континентални и 

планински.
7
 

Медитеранска клима је заступљена дуж југозападних обала Мале Азије и у 

европском делу земље. Основне карактеристике ове климе су топла и сува лета, благе и 

кишовите зиме. Средња јануарска температура ваздуха на југозападној обали 

(Мармарис) износи 8,8
0
C, а јулска 27,2

0
C. Измир има просечну температуру у јануару 

8,2
0
C, а у јулу 27,2

0
C. Аданска равница има средоземну климу, средња јануарска 

температура износи 8,8
0
C, а јулска 24

0
C. Годишња количина падавина је већа од 610 

mm. 

Клима црноморског приморја и планина је веома повољна и припада 

‟колхидском” типу. Зима је блага, а лето умерено топло и влажно. Средња температура 

јануара у Самсуну је 6,7
0
C, а у јулу 22

0
C. Количина падавина у Самсуну износи 750 

                                                           
7
 Натек К., Натек М., (2005), Државе света, Младинска књига,  Београд, стр. 356 
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mm, а на истоку у Лазистану је 2.000 mm. У источном делу регије падавина има преко 

целе године, а највише лети. У западном делу регије, у летњим месецима, у јулу и 

августу, настаје кратки суви период, сличан као у Медитерану. Преко отворених 

делова приморја и речних долина допиру, далеко у планинску унутрашњост, утицаји 

приморске климе која је у нижим отвореним просторима медитеранска.  

Степско континентална клима је заступљена у висинском појасу између 450 m и 

900 m у анатолској висоравни. Током зиме се формира поље високог ваздушног 

притиска које условљава ведро и хладно време. Хладноћу по котлинама повећавају 

температурне инверзије. Понекад, на висоравни, овакво време прекидају средоземне 

депресије које доносе снег. 

Поднебље источно турских висоравни је оштро и сурово. Велика годишња и 

дневна колебања температуре говоре о континенталности климе. Зима је дуга и оштра. 

Просечна температура у јануару се креће између -8 и -15
0
C. У Карсу износи -43,5

0
C, a 

количина падавина износи 435 mm. Лета су сува и топла, у августу у Карсу 

температура је 17,9
0
C. У Анкари снег пада просечно 16 дана годишње. У пролеће 

ваздушни притисак над висоравни ослаби и тада се јављају средоземне депресије. 

Унутрашњост висоравни има највише кише у мају. У Анкари падне половина падавина 

у то доба (укупна количина износи 250 mm годишње), лето је суво и топло са 

просечном темературом у августу од 22
0
C. Просечне јулске температуре у анатолској 

висоравни износе 15-20
0
C, а јануарске од 0 до 5

0
C. Најнижа просечна количина 

падавина износи од 300 до 500 mm годишње, а највиша преко 1.000 mm годишње. 

Умерено континентална клима је заступљена у већем делу планинске Турске, на 

висини изнад 950 m. У овој зони температуре опадају, а количине падавина расту 

сразмерно порасту надморске висине. Средња годишња температура на северним 

падинама Тавора износи 11,3
0
C, а количина падавина износи 1.250 mm годишње. 

Планинска клима влада у зони изнад 4.000 m што износи 7% укупне површине 

земље. Oве висине су на крајњем истоку, у области Јерменске висоравни. Просечна 

јануарска температура се креће од -8 до -15
0
C. Количина падавина износи 3.200 mm. 

Падавине зими доносе западни ветрови и оне се излучују у виду снега. Средња 

годишња температура је 5,2
0
C. Лета су углавном сушна. 

 

Табела бр. 1: Минималне, максималне и просечне температуре у Анкари (у 
0
C) 

 
Анкара Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. 

Мин t 16.6 21.3 27.8 31.6 34.4 37.0 41.0 40.4 36.0 33.3 24.7 20.4 

Мах t -24.9 -24.2 -19.2 -7.2 -1.6 3.8 4.5 5.5 -1.5 -9.8 -17.5 -24.2 

Аверагеt 0.2 1.6 5.7 11.3 16.1 20.1 23.5 2.4 18.7 12.9 7.1 2.4 

Извор: www.mgm.gov.tr 

 

 

1.2.3. Хидролошке карактеристике 

 

 

Турска је једна од ретких земаља која излази на четири мора која су физички 

повезана. Она чине део медитеранског огромног морског система који се налази 

између Европе на северу, Азије на истоку и Африке на југу. Читав систем 

океанографски припада систему Атланског океана са којим га повезује Гибралтарски 
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мореуз. Осим мора, богатство турске хидрографије чине бројне реке, језера и мочваре 

који нису карактеристични за суптропске ширине.
8
 

Реке Турске припадају сливу два океана: Атлантском и Индијском. Речне воде 

се уливају у четири мора (Црно, Егејско, Мраморно и Средоземно) и у Персисјки залив 

који је део система Индијског океана. Осим слива Атлантског и Индијског океана, 

постоји и слив Каспијског мора, на истоку и североистоку земље. Делови Анадолије су 

са унутрашњим отицањем (без отицања ка мору). 

Сливу Персијског залива припада 29% турске територије којој припадају и две 

блискоисточне велике реке, Еуфрат и Тигар, чија су изворишта у Турској. Еуфрат 

настаје спајањем река Карску и Мурат (са притоком Пери) код градића Тунџели и 

отиче ка југу. Тигар је отока језера Елазиг и отиче ка југоистоку. У Турској прима 

четири велике леве притоке (Сирт, Бахтан, Челеремик и Велики Заб).  

Сливу Атлантског океана припада 64% турске територије. Највећи слив тог 

система има Црно море са 22% отицања. Од истока према западу, њему припадају 

следеће реке: Чорах, Харсит, Келкит, Ешил, Кизил Ирмак, Девроз, Сакараја, Мидија и 

Резваја. Веће су Ешил, Кизил, Ирмак и Сакараја. Кизил Ирмак или Црвена река је 

најдужа притока Црног мора (399 km) и уједно је најдужа национална река. До свог 

доњег тока нема већих притока. У доњем току прима две притоке: десну-Деличе Ирмак 

и леву-Ђок Ирмак. 

Слив Мраморног мора је мањи, обухвата само 7% турске територије. Најдужа 

притока тог слива је река Симав која има веће притоке: Коца, Валат и Нилуфер. Овом 

сливу припадају и реке Генек и Чак. Делови потопљене речне долине су теснаци 

Босфор и Дарданели. Они су се усекли дуж раседне линије од Егејског мора са Црним 

и Егејским морем. Кроз ове теснаце врши се измена хладније воде Црног мора и 

топлије воде Средоземног мора. На овим теснацима се додирују делови Балканског 

полуострва и Мале Азије. Они чине природни мост између Европе и Азије.  

Слив Егејског мора обухвата 18% територије, чија је половина 48% у Европском 

делу. Овом сливу припада већа балканска међународна река Марица која чини границу 

између Турске и Грчке. Њене притоке су Тунџа (која извире у Бугарској и пролази кроз 

турски део Тракије) и Ергена. Остали део егејског слива притиче из Азије и чине га 

река Мали Мендерес, Бакир, Гедиз, Алашехир, Думрек, Хермос, Урганђи, Кум, Сома и 

највећа међу њима, Велики Мендерес са притокама Баназ, Аксу и Чине. 

 

 

Слика бр. 4: Реке Турске  

  
Извор: www.geni.org 

                                                           
8
 Плавша Ј., (2008), Туристичке регије света, Универзитет у Новом Саду,  Нови Сад, стр. 195 

http://www.geni.org/
https://sites.google.com/site/gradnadvakontinenta/prirodno-geografske-odlike/hidrologija/turk-riv.gif?attredirects=0
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Сливу Средоземног мора припада 17% територије. Реке овог слива карактерише 

мали проток воде. Неке реке током лета пресушују. Слив од истока ка западу чине 

реке: Дец, Џејхан, Сејхан, Ђоксу, Нери, Копру и Даламан. 

За вештачко наводњавање и добијање електричне енергије на рекама су 

изграђене многобројне бране и системи за наводњавање. Прва брана у Турској је 

изграђена 1990. године и то је требало да буде знак добре воље према турским 

Курдима који настањују то подручје. Највећи пројекат је Југоисточна Анадолија на 

Еуфрату и Тигру. Чине га 22 бране и 19 хидроелектрана. Највећа брана је Ататурк 

Бараји, висока 184 m, а дугачка 1.820 m. На турским рекама је велики број брзака и 

слапова, па су самим тим погодне за добијање хидроенергије и за наводњавање. 

Од посебног значаја у хидрографској мрежи Турске се истичу језера. Она 

обухватају 7% укупне површине земље и има их чак 634. Различите су површине и 

генетске припадности. Неке од њих припадају реткој групи тектонских, тј. реликтних 

језера којих има на тлу Азије. Она су реликт- остатак некадашњег праокеана Тетиса 

(између осталог, овој категорији припадају највећа на свету Каспијско језеро, као и 

Аралско). Она су слана, а њихов салинитет сведочи о њиховом реликтном пореклу, за 

разлику од копненог хидрографског порекла. У ову групу спадају језера: Ван (највеће 

са површином од 16.908 km
2
), Туз I и II- два која су без отицања и Бејшехир, Егридир, 

Акшехир, Бурдур, Аџи, Мармара, Мањас, Изник и Аполоња.  

Другу подгрупу чине тектонска-набрана језера, смештена у високопланинском 

делу земље, унутар синклинала. Осим ових, из категорије ерозивних језера, заступљена 

су крашко-ерозивна и глацијално-циркна.  

Из категорије акумулативних у Турској су заступљена абразивно-акумулативна 

језера и она су лоцирана у европском делу. Такође, постоје и вештачка језера, која су 

најмања, али и најбројнија. Ова језера се користе за потребе хидроенергетике. Многа 

језера су намењена риболову, туризму, рекреацији и спорту. 

Поред развијене мреже река и језера, у Турској постоје и мочваре. Оне су 

смештене на прелазу из умерених у субполарне ширине. Има их у појединим деловима 

обале Мраморног мора, али и на супротном крају земље, на Јерменској висоравни, у 

западном подножју Арарата.  

 

 

 

1.2.4. Биљни и животињски свет 

 

 

Биљни свет 

 

У складу са географским положајем и висинским појасевима заступљене су 

природне биљне формације: макија, степа и шума. Макија је заступљена у свим 

приобалним регионима, као најтипичнија биљна формација Медитерана. На југу Мале 

Азије се простире до 800 m надморске висине, а на северу до 600 m. Степа је присутна 

на Анатолској висоравни. 

Шума је распрострањена у планинским регионима. Шуме прекривају 26% 

територије. Од листопадних у Турској се налазе шуме храста и букве. Од четинара су 

заступљене шуме бора, јеле, либанског кедра, оморике и смреке. 

На централном Таурусу изражена је висинска зоналност у распореду биљног 

света. Испод 300 m надморске висине преовлађују суптропске биљне културе (житна 

поља, плантаже шећерне трске и палми) у низији Чукур. Брежуљци и падине до 500 m 

су под макијом. Борове и храстове шуме се простиру више, до 1.150 m надморске 
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висине. Планинске црногоричке шуме (киликијска бела јела, бор и клековина) 

заузимају просторе између 100 и 1.800 m. Изнад шума су пашњаци. У шумама 

Антитауруса (североисточни продужетак Киликијског Тауруса) које обухватају 

северозападну зону с гребеном Бејдаг и југоисточну зону Бинбо, до 300m простиру се 

разне црногоричне врсте (киликијанска бела јела, црни бор и друге). У североисточном 

делу ове планине заступљени су сува степа, фригане и планинске ксенофите.
9
 

У Тракији и у сушној унутрашњости Мале Азије узгајају се житарице (пшеница, 

јечам, раж и зоб). У анатолијској равници успевају житарице. Највећа је производња 

пшенице, кукуруза, јечма и ражи. Гаје се још дуван, памук, шећерна репа, мак, 

сунцокрет, лан, кромпир и пиринач. Свилена буба се гаји око Измира и Бурсе. У 

Аданској равници од биљних култура успевају: пшеница, памук, дуван и сусам, и све 

медитеранске (маслина, винова лоза, поморанџа, лимун, бадем и смокве) културе. На 

црноморском приморју успевају кукуруз, дуван, лешник и чај у реону Ризе.  

 

 

Животињски свет 

 

Разноврсност фауне у Турској је чак већа од биљног света. Док је број врста у 

целој Европи око 60.000, у Турској броји преко 80.000, а ако се уброје и подврсте онда 

је тај број већи од 100.000. Азијске животињске врсте су генерално доминантне у 

Турској, мада се такође могу пронаћи и неке европске животињске врсте. Разлог томе 

је тај што је земља дуго служила као пролаз између два континента. Рис, вук, медвед, 

лисица и шакал су главне врсте месождера. Газела, јелен и дивља свиња су биљоједи. 

Такође могу се наћи и многе врсте глодара. Од већих животиња, дивљих свиња има 

највише у шумском подручју. Вук, лисица, дивља мачка, хијена, шакал, јелен, медвед  

и дивокоза се налазе на удаљеним стаништима.  

Од домаћих животиња у Турској се налазе камила, азијски биво и ангорска коза. 

Од локалних врста птица најбројније су дивље гуске, јаребице и препелице, уз то, 

срећу се и орао, јастреб, соко, кликтавац који се селе дуж Босфора. Пастрмка се налази 

у изобиљу у планинским потоцима, а сардела, скуша и папалина има у турским 

мореузима. Мале сарделе се лове у Црном мору.  

 

Флора и фауна у националним парковима 

 

Први национални парк у Турској је основан 1958. године. Од тада се њихов број 

повећао на 21 (Средоземно подручје-6, Централан Анатолија-5, Мармара-3, Црно море-

3, Егејско море-2, Источна Анатолија-2). Неки од ових паркова су првобитно били 

установљени за археолошке и историјске потребе. У исто време они су богата 

станишта у којима је биолошка разноврсност заштићена. Тако национални парк 

планине Беј и Олимп, у провинцији Анталије у средоземном подручју, поред важних 

археолошких налазишта, садржи богату флору и фауну. Многе од њих су ендемске и 

реликтне врсте. У истој провинцији је национални парк у коме се, поред археолошких 

и геолошких богатства, налази велики број ендемских биљака и реликтних 

животињских врста. 

 

 

 

                                                           
9
 Ристић К., (1993), Регионална географија,  Универзитет у Београду, Београд, стр. 179 
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1.2.5. Земљиште 

 

 

Земљиште Турске није најбољег квалитета, са аспекта пољопривреде. 

Заступљени су следећи типови земљишта: деградирани чернозем у Анатолији, подзоли 

и скелетна тла у планинском и високо планинском делу, алувијална у Тракији и 

приобаљу Мале Азије и антропогена земљишта. 

Најплодније земљиште се налази у приобалним низијама и речним долинама. 

На влажним подручјима преовлађују смеђа земљишта, на кречњацима рендизине. У 

средоземном делу на кречњацима преовладава црвеница, а у сувљим деловима смеђа 

земљишта. На многим местима у сувој унутрашњости и средоземном делу јака је 

ерозија земљишта.  

 

  

II Друштвено-географске карактеристике Турске  

2.1. Историјски развој 

 

2.1.1. Време пре доласка Турака 

 

На полуострву Мале Азије пронађена су насеља из периода млађег каменог 

доба. Сматра се да су то једна од најстаријих насеља на свету. Настала су у  периоду од 

1700. године пре н. е. до око 700. године пре н. е. На просторима данашње Турске, у 

средишњем и источном делу Мале Азије, били су настањени индоевропски Хетити. 

Јонско-грчке колоније су биле основане на западној обали Мале Азије око 1200. године 

пре н.е. Oне су биле настањене од Фригијаца, потом Кимеријаца и Асираца, које су 

потиснули Лидијци у VIII веку пре н.е. Распадом Фригије настала су царства Лидија, 

Карија и Ликија. Све њих су покорила персијска племена (Архемидско царство, око 

490. год. п. н. е.).
10

 

 

 

Слика бр. 5: Лидијско царство 

 

 
Извор: https://sh.wikipedia.org/wiki/Alijat_II 

                                                           
10

 Ујевић М., (1961), Поморска енциклопедија, Графички завод Хрватске, Загреб,  стр. 644 
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Тек у IV веку пре н. е. (око 334. год. п. н. е.) Грци, на челу са Александром 

Великим су освојили целу Малу Азију. Анатолија је тада била подељена на велики број 

мањих грчких држава: Битинију, Кападокију, Пергам и Понт. Они су је препустили 

Римљанима у првој половини II века п. н. е. (римски цар Константин I Велики-324. год. 

п. н. е.). Тада је за главни град Римског царства изабран Цариград (Константинопољ, 

данашњи Истанбул). Римљани су се задржали на просторима Мале Азије до VII века   

н. е.  

После пада Западног Римског царства Цариград је постао главни град Источног 

Римског царства (Византије). На тим просторима Римљани су константно били 

изложени нападима Словена, Арапа, Селџука и Османлија. Арапи и Персијанци су 

коначно отерали римске освајаче и задржали велики део Мале Азије од VII века н. е. 

Тако је просторе Мале Азије, од најранијег доба, насељавала мешавина различитих 

племена и народа. Тек после X века н. е. турско становништво се у већој мери 

настанило и преовладало. 

 

 

2.1.2. Турци и Отоманско (Османлијско) царство 

 

 

Турци Селџуци (који су живели северно од Аралског и Каспијског језера) 

почели су се досељавати источна подручја Анатолије у X веку. Од XI века (после битке 

код Манзикерета 1071. године) средишњи део Мале Азије су освојили Селџуци 

(огранак урака Оуза који су основали султанат Рум). Турска Анатолија је подељена у 

више мањих независних држава названих гази емирати. У XIII веку насељавају се у 

Малој Азији номадска племена Османлије, који су у почетку признавали власт 

Селџука. Почетком XIV века Осман I се прогласио султаном и основао отоманску 

(османлијску) државу која је проширила своје границе све до граница са Византијом. 

Његови наследници Орхан-Султан (од 1324. до 1360. године са престоницом у Бурси), 

Мурат I- султан (од 1360. до 1389. године са престоницом у Једренама) шире турску 

територију на запад освајањем Галипоља и Балканског полуострва. Поразом Турака од 

Монгола почетком XV века (1402. године битка код Ангоре), заустављена су турска 

освајања у Европи. Ипак 1453. године султан Мехмед II (од 1451. до 1481. године) 

осваја Цариград и проглашава га главним градом Турске.  

 

 

Слика бр. 6: Отоманско царство 

 

 
Извор: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OttomanEmpireln1683-ru.png 
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У XVI веку Турска се брзо почела ширити на исток (освајањем Персије, Сирије, 

Палестине и Египта). Врхунац Отоманског царства Турске је настао средином XVI века 

за време султана Сулејмана I (1520-1566), када је освојио већи део Угарске (после 

битке код Мохача 1526. године) – на западу, док је на истоку власт проширио до 

Каспијског језера, а на југу освојио северни део Африке, до Алжира. Владавина и моћ 

Турске се у тим временима, протезала на велике делове Европе, Азије и Африке (слика 

5).  

У XVI и XVII веку Османлијско царство је било међу најачим силама (и на копну 

и на мору) на свету. Тако је током 623 година владавине Османлијско царство имало 

додир и са западним и са источним културама. У периоду постојања Отоманске 

империје Турска је била монархија-султанат, на челу са султаном који је имао 

неприкосновену власт. 

Тек у другој половини XVI века, у време владавине султана Селима II (1566-

1574) Турска доживљава велики пораз (поморска битка код Лепанта-1571. године). 

Тада почиње да слаби њена моћ. У Европи је велике територије изгубила тек после 

мира склопљеног у Сремским Карловцима 1699. године.
11

 Владавина султаната је 

настављена још неко време, владали су Абдулхамид I (1876-1909) и Мехмед V (1909-

1918). 

Међутим, покрет Младих Турака који је основан 1860. године се супротставио 

султану и феудалној власти јер су желели парламентарну монархију. И поред великих 

реформи, унутрашњи сукоби су све више слабили турску моћ (било је насилног 

потурчавања, нису биле дозвољене друге партије, штрајкови су угушивани и 1909. 

године и законом забрањивани), а није био побољшан ни социјални положај. 

Слабљење турске власти су користиле европске државе. Турска је поражена у 

италијанско-турском рату (1911-1912) и изгубила територије Триполитаније и 

Киренајке (у Либији). Ширење Аустро-Угарске (анексија Босне и Херцеговине), 

устанак у Албанији, балкански ратови (Црне Горе, Србије, Грчке и Бугарске) су 

приморавали Турску да се Лондонским мировним уговором одрекне још многих 

територија. После пораза у првом балканском рату (1912-1913) Турска је изгубила 

скоро све територије у југоисточној Европи. После другог балканског рата против 

Бугарске, Турска је  једино повратила Једрене (12.000 km
2 

). 

Због учешћа на страни ‟Централних сила” у Првом светском рату (од октобра 

1914. године до октобра 1918. године када је капитулирала), султанова влада из 

Цариграда је 1920. године мировним споразумом у Севру изгубила велике територије, 

а султан се одрекао престола. Турска је остала без свих земаља изван Мале Азије. Чак 

су Босфор и Дарданели били стављени под међународни протекторат, а Смирна и 

ближа околина су припали Грчкој.  

Нова скупштина је у Анкари, априла 1920. године, изабрала за преседника 

Мустафа Кемал пашу (1881-1938). У рату против Грчке (1921-1922) он је успео да 

пробуди националну свест Турака. Кемал –паша је успео да поврати суверенитет над 

Босфором и Дарданелима, Смирном са околином и источном Тракијом и задржи све 

територије у Малој Азији.  

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Коцић М. (2014), Турска у међународним односима 1688-1699, Пут у европску дипломатију, Београд, 

Hisperiaedu, стр. 278 
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2.1.3. Савремена Турска  

 

 

Савремена Турска је настала 28. октобра 1923. године, када ју је скупштина 

прогласила републиком са главним градом Анкаром, уместо раније престонице 

Истанбула. За првог преседника републике је изабран Мустафа Кемал-паша, који је 

владао до 1938. године. Од 1934. године турски парламент је Мустафи Кемалу доделио 

презиме Ататурк ,,отац Турака ” које је могао да носи само он.  

 Владавина великог турског реформатора Ататурка обележена је низом 

реформи: укинут је султанат (1922), укинут је калифат (1924), укинути су верски 

редови (1925), забрањено је ношење феса (за мушкарце) и вела (за жене). Године  1926. 

исламски календар замењен је грегоријанским, а уведен је и метрични систем. Године 

1928. арапско писмо је замењено латиницом. Године 1930. уведено је право гласа за 

жене, 1934. године жене су добиле право учествовања на изборима, чиме су 

изједначена права свих грађана мушког и женског пола. Уведено је и образовање за оба 

пола. Имена грађана су добила презимена. Уместо шеријатског права и судства 

уведено је право према западном узору, верске установе су одвојене од државе, 

укинуте су муслиманске верске установе итд. 

У међународним односима, Турска је тежила пријатељским односима и 

нормализацији односа, са многим земљама: споразуми са Русијом (1925, 1929, 1931 и 

1935), са Грчком (1930), са Румунијом, Југославијом и Грчком (1934.-Балкански савез), 

пакт са Ираном, Ираком и Авганистаном (1937), споразум о пријатељству са Великом 

Британијом и Француском (1939), уговор о пријатељству и ненападању са Немачком 

(1941). 

После Ататуркове смрти (1938) његови наследници ( Инени, Мендерес,...) нису 

могли да зауставе погоршање политичке и економске ситуације, па се и војска мешала 

у власт (војни удари-Кемала Гурсела-1960. и 1971. године и Кенана Еврена -1980.). На 

власти су се смењивале више партија (Демократска и Народна републиканска) и војска. 

Политичке кризе су довеле до  ванредних стања, многобројних кршења људских права, 

итд. Тек после Устава из 1982. године политичке прилике у земљи су се стабилизовале. 

Слика бр. 7: Кемал-паша Ататурк 

 

Од средине 1980.-те године унутрашњим 

проблемом Турске сматра се сукоб са Курдима. Покрет 

Курда је у дужем периоду изазивао нестабилне 

прилике, да би турска влада тек крајем 2002. године 

признала Курдима део националних права (настава, 

радио и ТВ емисије). Међутим, јачање исламистичких 

странака и привредна криза се наставила. Остала су 

бројна нерешена питања (кршење људских права, 

тежак привредни положај и кипарско питање). Године 

2002. власт осваја умерена исламистичка странка за 

праведност и разум. Турска је након 40 година 

приближавања, октобра 2005. године започела 

преговоре о чланству у Европској Унији. 
Извор:https://www.biography.com/people 
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2.2. Становништво 

 
 

Већинско становништво су Турци (око 87%) који говоре Турски. Мањи део 

становништва говори курдским и арапским језиком, али и користе 20-ак других језика 

из пет различитих језичних породица. Латиница представља званично писмо. Остали 

део становништва чине: Курди (на југоистоку земље - око 11%,) Арапи-око2%, Черкези 

око 0,9%, Јермени (око 30.000), Грци (око 6.000).
12

 

У Турској се не врши етнички попис становништва, па је тешко одредити 

етнички састав. Етничка структура становништва се променила, нарочито у XX веку 

после геноцида над Јерменима (1.000.000 жртава, око 600.000 насилно пресељеник у 

Месопотамију), прогона грчког становништва (око 1,22 милиона избеглица из Мале 

Азије у Грчку) и досељавања 500.000 турских избеглица из Грчке и више стотина 

хиљада досељеника из других држава некадашњег Турског царства (тзв. Мухаџири). 

Посебно је тешко одредити групе Курда и Заза јер је асимилација ових етничких група 

била највећа. 

Према различитим изворима етничке групе чине: Турци (од 77% до 81%), Курди 

(15% до 20%), Зазе (од 2% до 3%), Арапи (око 2%), Албанци (око 1%), Черкези (око 

1%), Грузијци (око 0,5%) и остали (Абахазијици, Бугари, Грци, Лази, Чечени и други). 

У оне који се сматрају Турцима убрајају се, уз османлијске Турке и: Татри (око 2-5 

милиона), Азери (0,5 до 2 милиона), Мескетински Турци (око 200.000), Тахтацији (око 

100.000), Карапапаци (око 60.000), Гагузи (од 14.000 до 20.000), Узбеци (око 2.000), и 

уз њих око 1.000 Казаха, Кумица, Туркмена и око 500 Ујгура. 

Становништво је већином сунитске вероисповести (око 67%), док су остали 

шиитски муслимани (око 30%, од тога 26% алавита). Тако се може говорити да је 

структура Турске готово ,,моноконфесионална” јер преко 97% становништва исповеда 

ислам. Остатак су хришћани различитих вероисповести (православци, јерменски и 

калдејски хришћани, католици и јевреји). Међутим, од 1928. године ислам више није 

државна религија. По уставу из 1937. године Турска је световна држава, али 

муслимански свештеници имају посебан положај.  

Према подацима из 2017. године Турску насељава 81.161.474. становника, што 

чини просечну густину насељености од 105 stn/km
2
 и по броју становника убраја се у 

18. државу света
13

. Становништво Турске чини око 1% светске популације. Градско-

урбано становништво чини 75%. Турско становништво је веома неравномерно 

распоређено. Густина насељености се смањује од запада према истоку, па је приобална 

област највише насељена. Највећа насељеност је у великим градовима (табела 2). 

Што се тиче пораста броја становника може се говорити о благом расту. У 

односу на 2011. годину природни прираштај је повећан за 12‰. Ове податке је 

објавила агенција за статистику Републике Турске. Попис је рађен на темељу адресе и 

личне карте. Сматра се да су разлози повећања наталитета све мањи морталитет, боља 

здравствена заштита и планирање породице (нарочито у курдској популацији). 

Прираштај у Турској је много повољнији у односу на европске стандарде. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Натек  К. Натек М., (2005), Државе света, Младинска књига,  Београд, стр. 357 
13 www.worldometers.info 
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Табела бр. 2: Насељеност по великим градовима  

 

Ранг Назив града Провинција 
Број 

становника 
Ранг Назив града Провинција 

Број 

становника 

1 Истанбул Истанбул 12.915.158 11 Измит Коцаели 1.522.408 

2 Анкара Анкара 4.650.802 12 Дијарбакир Дијарбакир 1.515.011 

3 Измир Измир 3.868.308 13 Антакија Хатаји 1.448.418 

4 Бурса Бурса 2.550.645 14 Маниса Маниса 1.331.957 

5 Адана Адана 2.062.226 15 Самсун Самсун 1.250.076 

6 Конија Конија 1.992.675 16 Кајсери Кајсери 1.205.872 

7 Анталија Анталија 1.919.729 17 Баликесир Баликесир 1.140.085 

8 Газијентеп Газијентеп 1.653.670 18 Караманмара Караманмара 1.037.491 

9 Мерсин Мерсин 1.640.888 19 Ван Ван 1.022.310 

10 Санурфа Санурфа 1.613.737 20 Ајдин Ајдин 979.155 

Подаци по попису из 2009. године  

Извор: www.worldometers.info/world-poulation/turkey-population 

 

. 

Учешће мушке популације у Турској износи 50,2%, односно 37.956.168 

становника. Женска популација износи 49,8% односно 37.671.116 становника. У 

Истанбулу живи 18,3% укупног становништва Турске, па је са 13.854.740 становника 

најмногољуднији град у земљи. Након Истанбула долази Анкара са 4.965.542 

становника односно 6,6%, затим Измир са 4.005.459 становника односно 5,3%. Град са 

најмање становника је Бојбурт са 75.797 становника.  

 

2.3.Уметност и градитељство 

 

 
Историјска збивања и утицаји разноликих цивилизацијских кругова оставили су 

изузетне вредности. Остали су трагови античке Грчке, затим хришћанског византијског 

периода, исламске културе, али и друга културно-историјска богатства. На бази овог 

неизмерног богатства, али и коришћењем природних вредности, Турска настоји да што 

брже развије туристичку делатност. Уметност Турака нераздвојни је део исламске 

уметности, која почиње са експанзијом племена Селџука, чије је царство од XI века 

заузимало подручје од централне Азије до Егејског мора. Најзначајнији споменици 

Селџука настали су у Анатолији, а представљени су затвореним или великим џамијама 

(улу-џамије) без трема и дворишта, које су у првом периоду имале раван кров, а 

касније куполе.  

Најпознатије џамије су у градовима Ерзерум, Кајзери, Сивас, Бирга и Коња. Оне 

немају минарете, а украшене су клесаном декорацијом на порталима (геометријски 

орнаменти и арабеске) и фајансом у унутрашњости. У првој половини XIII века граде 

се и медресе, караван-сараји, болнице, мостови и јаке тврђаве (Коња, Сивас, Кајзери, 

Дивриги и Ерзерум). Маузолеји су кружног или полигоналног облика, а покривени су 

куполом, те подсећају на шатор, некадашњи стан номадских Турака. 

Тип затворене џамије у XIV веку се мења, улазна врата добијају предворје, а око 

објекта формира се двориште. Дој је џамија једноспратна, наткривена куполом и уз њу 

се појављује стил који се назива османлијски. Он наставља селџучку традицију, али 

прихватајући и нека византијска решења. Као узор послужила је и Аја Софија, код које 

главни простор прекрива велика купола наслоњена на четири стуба. Кроз XIV и XV век 
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подигнуте су Еши џамија у Једрену, Аледин џамија у Бурси, Зинчирлику и Фирузагина 

џамија у Цариграду. 
14

 

Посебна група су џамије са две веће куполе изнад главног молитвеног простора. 

То су нпр. неколико џамија у Бурси и џамија Мурат-паше у Цариграду. Овом раздобљу 

припадају медресе и маузолеји у Изнику, Бурси, Мерзифону и Цариграду, те ханови, 

хамами и безистани, као и палате султана-Орханова у Бурси, Фатихова, Нова 

Фатихова, Чинликиоск и Топкап сарај у Цариграду. Најзначајнија фортификација овог 

периода је цариградски киштел Једикуле (1455.).  

Од 1500. до 1700. године је класични период османлијске уметности, а његови 

најзначајнији представници су Хајредин и Синан. Хајредин је радио у периоду 

владавине Бајазита II (1482-1512), када је подигнута велика џамија у Цариграду. 

Најзначајнија Синанова дела су: џамија султана Сулејмана у Цариграду и султана 

Селима II у Једрену. Синану и његовој школи приписује се преко 300 верских, јавних, 

стамбених и војних објеката, међу којима су цариградске џамије Кара Ахмед-паше и 

Русем-паше, маузолеји султана Сулејмана, Селима II и Хајредин-паше, бројни хамами 

и медресе. 

 

Слика бр. 8: Султан-Ахмедова џамија у Истанбулу 

 

 
Извор: sandzakpress.net 

 

Кроз XVIII век Турска уметност се делимично европеизује, посебно под 

утицајима Француске. Продиру елементи барока, који се повезују са домаћом 

традицијом. Из ове комбинације настају вредни споменици у Цариграду: џамија Нури-

Османије, Лалели џамија, џамија султана Селима III, затим турбе и фонтана 

Абдулхамида I.  

Европски утицаји у архитектури XIX века иду преко класицизма до 

електрицизма и хисторицизма. Тада настају раскошне грађевине: турбе султана 

Махмуда II, школе Церви Калифе, Насратије-џамија, дворац Долмабахче и Јилдиз-сарај 

у Цариграду, затим палата Цириган и Валиде-џамија у Аксарају, али ови објекти 

немају много заједничког са турским градитељством. У XX веку много је покушаја да 

се обнови турско-селџучко-османлијска уметност и ускладу са савременом, али није 

било много успеха. 

                                                           
14
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III Карактеристике привредног развоја Турске  

3.1. Привреда Турске  

 

 
Стара Турска је пред I светски рат била привредно потпуно заостала, 

полуфеудална земља. Када се после рата распала, чинило се да ће постати лак плен 

европских империјалиста. Међутим, под утицајем договора из Севра 1920. године 

турски народ је кренуо новим путем. 

Све до револуције 1923. године важну улогу у привреди имао је страни капитал, 

претежно немачки, нарочито у експлоатацији рудног блага, банкарству, спољној 

трговини, саобраћају и комуналним предузећима. После револуције у привреди је 

спроведена политичка етатизма. 

Доласком на власт Кемала Ататурка спроведен је програм великих реформи у 

земљи. Године 1934, 1937. и 1938. покренути су планови велике индустријализације на 

основама државног капитализма тј. етатизма пошто домаћи приватни капитал није 

постојао. Држава и њене банке су имале у рукама сву већу индустрију са ¾ запосленог 

становништва. Осталих 90% су биле мале и старе занатске радионице, али то турској 

привреди није било довољно. Године 1951. је законом подстакнутно улагање 

иностраног капитала. Извршена је денационализација извора нафте па су велики 

нафташки послови дати иностраним фирмама склапањем концесионих уговора.
15

 

Од 1980. године премијер Озал је започео реформе којима је турску привреду 

оријентисао према тржишту. Од 1984. године, и поред финансијских криза које су је 

задесиле 1994, 1999. и 2001. године турска привреда веома брзо напредује, пре свега 

због улагања иностраног и домаћег капитала у индустрији и туризму. Најважнији 

привредни центри су Истанбул са околином, Анкара, а уз обалу Бурса, Измир, 

Мерсини и Адана.  

У индустрији је запослено око 15% радне снаге. За стране инвеститоре 

назанимљивије су бесцаринске зоне у Истанбулу, Измиру, Анталији и Мерсини. Према 

часопису Forbes, Истанбул је са 35 милијардера четврти град у свету после Москве, 

Њујорка и Лондона.  

Иако се индустрија брзо развија, сектор услуга је нарочито развијен, али Турска 

и даље остаје и пољопривредна држава (пољопривредом се бави око 40% радне снаге).  

 

3.2. Индустрија  

 

 

У првом периоду индустријализације главну улогу су имала државна предузећа. 

Она су после 1987. године већим делом приватизована. Од 90-их година прошлог века 

Турска је широко отворила врата страном капиталу. Најважније индустријске гране су 

текстилна индустрија и индустрија обуће које остварују око 40%, целокупног извоза и 

запошљавају трећину радника у индустрији. 

Текстилна роба из Турске заступљена је на тржишту Европе, посебно источне, 

али и у Србији. Главна је памучна индустрија, која је заступљена у Истанбулу, Измиру, 

Измиту и Адани. Вунени производи се добијају у Истанбулу, Измити и Анкари. Дугу 

традицију има израда тепиха са више центара у Керекију, Кули, Кајсерију, Миласу, 

Ушаку, Испарти и Карсу.  

                                                           
15
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Црна металургија захваљујући великим резервама руде гвожђа, спада у развојне 

гране индустрије. Годишње се производи 2,2 милиона t челика и 1,1 милиона t 

ваљаоничних гвоздених производа. Поред јаке црне металургије у Турској је развијена 

прерађивачка метална индустрија у којој важно место заузимају машиноградња, 

аутомобилска индустрија, производња апарата за домаћинство, као и бродоградња и 

електронска индустрија.  

Метална индустрија и машиноградња су развијене у свим већим градовима, 

углавном као удео страних предузећа. Електронска и електротехничка индустрија се 

налазе у већим градовима (Истанбул, Анкара, Сивас, Кајсери и Дијарбекер). Турска је 

јако позната и по производњи телевизора.  

Турска је једна од водећих земаља у бродоградњи. Четврта је у свету иза Кине, 

Јужне Кореје и Јапана по броју наручених бродова, и такође четврта у свету иза 

Италије, Америке и Канаде по броју наручених мега јахти. Бродоградња је заступљена 

у Измиру и Истанбулу. 

Хемијска индустрија је најуспешнија у области петрохемије, производњи 

вештачких ђубрива, фармацеутској индустрији и преради неметала. Авионска 

индустрија је развијена у Кајсерију. Као чланица НАТО-а Турска има и јаку индустрију 

оружја. У Турској је широко развијена и индустрија грађевинског материјала, поготово 

цемента, керамичких плочица, санитарија и техничке керамике.  

 

3.3. Пољопривреда 

 

 
Турска има 26,7 милиона ha ораница и трајних засада и 12,4 милиона ha ливада 

и пашњака. Преовлађује уситњен земљишни посед, јер 67,1% сеоских имања има мање 

од 5 ha обрадивог земљишта. У последњим деценијама пољопривредна производња се 

брзо модернизује и Турска постаје важан произвођач хране за остале блискоисточне 

државе.  

У сушној унутрашњости Мале Азије и у Тракији, узгајају се житарице, пре свега 

пшеница и јечам, а мање раж и зоб. Уз Црно море се гаји кукуруз, а на југоистоку 

пиринач. За извоз и за домаће тржиште важно је гајење поврћа, махунарки и кромпира, 

поготово уз егејску и средоземну обалу и у Тракији.  

Од индустријских биљака најважнији је памук, који се гаји око Измира и у 

Киликијској низији. По производњи дувана је на петом месту у свету, који се гаји у 

Тракији. Уз егејску обалу и обалу Црног мора гаје се уљарице и шећерна репа. У 

источним деловима обале Црног мора гаји се чајевац, а у унутрашњости под строгим 

надзором државе је мак.  

Турска је важан произвођач наранџи, лимуна и другог воћа. На Турску отпада 

трећина светског узгоја смокава. Црноморско приморје је најважније подручје гајења 

лешника, а гаје се и ораси, кестење, пистаћи и бадем. 

Култура по којој се Турска пољопривреда нарочито истиче је винова лоза. 

Турска даје 70% светске производње грожђа, један од најосновнијих извозних артикала 

је суво грожђе. Шумски фонд Турске је такође богат, шуме покривају 20,2 милиона ha. 

Сточарство је нешто заосталије у односу на земљорадњу, екстезивног је 

карактера (нарочито у планинском делу земље). Морски риболов је изузетно 

распрострањен у Мраморном делу и Босфору. У пољоприврдне делатности Турске 

увршћене су две врло распрострањене гране: пчеларство и узгајање свилене бубе на 

бази које је свиларска грана текстилне индустрије Турске одавно позната.  
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3.4. Рударство и енергетика  

 

 

    Турска располаже великим и разноврсним минералним богатством. 

Енергетика као основа земље је изузетно богата и базира се на експлоатацији угља. 

Руде гвожђа има у Диверсу, хрома у Гулеману код Дијарбакира, затим код Ескишехира 

и код Фетије. Руде гвожђа се експлоатишу и у Анадолији.  

У структури неметала су присутни фосфати, азбест, со, сумпор и пирит. 

Сумпора има у Кециборлу код Испартија. Код Бурсе се налази једно од највећих 

налазишта пловућца на свету. Од фосилних енергетских извора најважнији је мрки 

угаљ.  

Производња нафте не подмирује ни домаће потребе и износи 2,9 милиона t 

годишње. Дефицит се надокнађује увозом из суседног „арапског света”. Инсталирана 

снага свих електрана износи 28.332 mW. Око 91% електричне енергије добија се у 

термоелектранама на домаћи угаљ и земни гас, а остатак у хидроелектранама. 

 

3.5. Саобраћај 

 

 
Саобраћај је неопходан предуслов привредног развоја, али и као цивилизацијска 

норма, у Турској је све квалитетнији. Посебно уочљив напредак се догодио у развоју 

копненог саобраћаја.  

Друмски саобраћај обухвата укупно око 413.724 km саобраћајне мреже. Европу 

и Азију преко Босфора повезују два висећа друмска моста: Босфор 1 (дужине 1.074 m) 

и мост султана Мехмеда Фатиха Освајача (дужине 1.090 m). Најважнији друмски 

саобраћај одвија се на путу од Истанбула до Анкаре, и од Адане до Газиентепа. 

Највећи део превоза робе (око 89,2%) и путника око (око 95%) се одвија друмским 

путевима. 

Железнички саобраћај је развијен и има 8.671 km железничких пруга, од чега 

1.093 km електрифицираних. Железница чини око 10% саобраћајног промета. 

Најважније пруге су Истанбул-Едрине-граница са Бугарском и анадолијска железница 

(Ускудар-Конија-Адана-Алеп). Важне су железничке везе између приморских градова 

и унутрашњости.  

Водени саобраћај Турске повезан је Црним морем преко Дунава са десет 

европских земаља и даље преко каналске везе Дунав-Рајна са Северним морем. Тако 

Босфор и Дарданели представљају изузетно значајну спону Турске са земљама 

југоисточне, средње и северне Европе.  

У воденом поморском саобраћају, трговачка флота има 508 бродова укупне 

носивости 4.67 милиона t. Главне луке су: Истанбул, Измир, Мерсин, Искендерун, 

Самсун и Трабзон, поред осталих 150 лука. Турска од 1923. године има суверенитет 

над пролазима Босфор и Дарданели, али са обезбеђеном слободном пловидбом свих 

цивилних и војних бродова (ограничен пролаз само војним бродовима држава које 

немају излаз на Црно море ). 

У ваздушном саобраћају има 26 аеродрома са редовним путничким саобраћајем. 

Међународни аеродроми су Истанбул (Ататурк), Анкара, Измир, Трабзон, Адана, 

Анталија и Даламан.  
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3.6. Туризам  

 

 
Током последњих десетак година туризам се нагло развија и постаје водећа 

привредна делатност Турске. Драстичан скок у овој делатности изнео је искључиво 

приморски туризам. Основна природна туристичка вредност Турске је свакако њено 

море, тачније четири мора. Међутим, нису сва мора на која Турска излази подједнако 

вредна. Средоземно и посебно Егејско море су носиоци развоја туризма. Мраморно и 

Црно море немају ту могућност, а разлози за то су климатски, морфолошки (мање 

квалитетне плаже) и економски (насеља су углавном луке). 

Друге природне туристичке вредности Турске могу такође бити искоришћене. 

Клима (медитеранска) има сама по себи туристичку вредност. Комплементарна је са 

приморским вредностима. Савремени и атрактивни туристички комплекси су данас 

веома познати: Кушадаси, Мармарис, Чешме, Бодрум, Анталија и други. 

Још 80-их година прошлог века, Турску је посећивало око 1,5 милиона туриста 

годишње. Данас је посећује око 9 милиона годишње, шест пута више него пре само две 

деценије. Ова чињеница би требала да буде подстицај свим транзиционим земљама 

које поседују било какве туристичке вредности. Турска је доказала да се са релативно 

мало улагања у туризам, комплетна привреда и стандарди грађана могу покренути 

узлазном линијом.  

У летњем периоду Турску посећују туристи из: Америке, Немачке, Француске, 

Велике Британије, Швајцарске, Аустрије и Шведске. Тим земљама се у последњих 

двадесетак година придружио читав некадашњи „Источни блок” и државе бивших 

СССР-а и СФРЈ. Прилив туриста из Србије се  увећава из године у годину. Осим што је 

Турска уложила у туристичку инфраструктуру, прилагодила је цене стандарду земаља 

у развоју. Захваљујући добром маркетингу на туристичком тржишту, туризам Турске 

се експанзивно развија.  

У Турској постоје и геоморфолошке туристичке вредности (клисуре, кањони, 

спелеолошки објекти и вулкани), али нису довољно искоришћене. Антропогене 

туристичке вредности су такође многобројне и разноврсне, али не и довољно 

валоризоване и маркетиншки презентоване.  

Мала Азија, као и читав Медитеран од зачетка европске (старогрчке) 

цивилизације, представља место настајања њене историје. На овом простору су се 

смењивале следеће културе: Старо-хеленска (грчка), римска, византијска, арапска и 

коначно турска (средњеазијска). Свака цивилизација остављала је своје „печат” који се 

огледа у многим сегментима, али пре свега у физиономији старих градова. Треба 

истаћи локалитете попут Троје, Ефеса или Милета и јасно је колико је овај простор 

„антропогено-туристички” значајан. Велики број локалитета је део светске баштине и 

под заштитом је UNESCO-а. 
16

 

3.7. Трговина  

 

 Подаци о структури робе спољне трговине oткривају аграрни карактер турске 

привреде. У вредности извоза у 2005. години, аграрни производи су заузимали 73,2%. 

Од неаграрних производа, поред неких других руда (бакра), значајан је једино хром. 

Међу аграрним производима у извозу смањен је велики удео дувана од 30,6% (у 1999.) 

на 21,9% (у 2005.) и сувог грожђа, од 5,5% на 1,9%. Производња дувана је износила 
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282.000 t  па је Турска сврстана је у ред највећих произвођача и извозника (4. место у 

свету). 

У укупном извозу порастао је удео житарица. Године 2002.  произведено је 19,3 

милиона t, па се Турска нашла на седмом месту у свету са 3,5% светске производње. 

Производња јечма заузима такође значајно место. Са 6,9 милиона t, или 4,4% светске 

производње јечма Турска се налази на седмом месту у свету. Турска је на седмом месту 

по производњи памука са 605.000 t, или 3,2% светске производње.  

Поред живе стоке извозе се и сточарски производи: месо, млечни производи, 

нарочито коже и ангорска вуна. Најразвијенија трговина се одвија у секторима 

овчарства, козарства и говедарства. 
17

 

Основни извозни производи су: челик и гвожђе, воће, вуна, дуван, метали, 

теписи и текстил. Главни партнери су: Немачка, Италија, САД и Велика Британија. 

Основни увозни производи су: нафта и нафтни деривати, машине, транспортна 

средства, хемикалије, метали. Главни партнери су: Немачка, САД и Француска.   

Извоз Турске у првом кварталу ове године порастао је за 10,6% (више од 63,1 

милијарде долара) и у укупном расту привреде учествује са 2,2%. Када се има у виду 

чињеница да се око 95% извоза састоји од индустријских производа, онда се јасно види 

оно што наглашава преседник Инстанбулске индустријске коморе, а то је да је 

индустрија мотор раста турске привреде.  

 

Табела бр.3: Међународна трговина  Турске  

Међународна трговина Турске изражена у % 

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

2,8 2,8 2,7 3,1 3,3 3,2 3,2 3,0 3,0 2,9 
Извор: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

 У претходној табели је изражен проценат учешћа међународне трговине Турске 

у БДП-у. Представља укупан извоз свих производа у земљама Европске уније на 

основу стандардне међународне трговачке класификације. Можемо закључити да је 

међународна трговина стабилна и да се годинама креће у истом нивоу. 

 

Табела бр. 4: Трговински биланс Турске  

Трговински биланс изражен у милионима € 

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

5,790 7,439 6,743 14,621 14,621 22,024 22,179 15,270 13,255 8,287 
Извор: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

  

У претходној табели је представљен трговински биланс Турске, изражен у 

милионима евра и представља укупан извоз свих произода у земљама Европске уније 

којих има 28. Можемо закључити да је највећи биланс Турска остварила у 2013. години 

а најмањи 2007. године.   
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 Илешић С., (1963), Економска регионална географија света, Завод за издавање уџбеника 

Социјалистичке Републике Србије,  Београд, стр. 274 
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IV Класификација туристичких регија 

4.1. Туристичке регије Турске 

 
Брз развој туризма у Турској последњих двадесетак година XX века довео је до 

изразите концентрације ове делатности у појединим приморским подручјима.   

Обзиром на њихове специфичности може се говорити о правим туристичким регијама. 

За разлику од приморских подручја, унутрашњост Турске је знатно слабије туристички 

активирана, те се не може говорити о туристичким регијама, мада и на овим 

просторима постоје значајне, често изузетне вредности.
18

 

Пошто је Турска издужена (запад-исток) уз значајно побољшање саобраћајних 

услова, може се релативно лако и брзо из приморја стићи у поједине делове 

унутрашњости и посетити нека туристички атрактивна подручја. У Турској се могу 

издвојити следеће туристичке регије: Мраморно море и Босфор са Истанбулом, Егејска 

обала, Средоземна обала и Црноморска обала. Због значајних компаративних 

вредности биће приказана и унутрашњост Турске са регијама Централна, Југоисточна и 

Источна Анадолија.  

 

 

Слика бр. 9: Регије Турске 

 

 
 

Извор: https://bs.wikipedija.org/wiki/Geografske_regije_Turske 

 

 

 

1. Мраморна регија, 

2. Централна Анадолија, 

3. Егејска регија, 

4. Медитеранска регија, 

5. Црноморска регија, 

6. Југоисточна Анадолија, 

7. Источна Анадолија. 
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 Плавша Ј., (2008), Туристичке регије света, Универзитет у Новом Саду,  Нови Сад, стр. 198 
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4.1.1. Мраморна регија 

 

 Мраморна регија представља средоземну регију заједно са Босфором и 

Истанбулом, најближу европским туристима. Ово је простор који излази на три мора: 

Црно на северу, Мраморно између Европе и Азије, односно између Босфора и 

Дарданела и Егејско на југу. Најзначајнија туристичка активност сконцентрисана је на 

Босфор са Истанбулом и део источне обале Мраморног мора. Цео овај простор 

укључујући и целу европску Турску је релативно низак, најчешће висине су између 200 

и 300 m. У европском делу рељеф само на северу прелази 1.000 m, док се на југу 

приближава 1.000 m. Због релативно ниског рељефа простор је под утицајима околних 

мора, али без обзира на ту чињеницу има знатно мање потенцијала од грчких регија. 

Закључак је да овој регији највећи туристички значај дају њена транзитност и град 

Истанбул. 

 Босфор је мореуз дуг 32 km, ширине до 660 m. Највећа забележена дубина од 

120 m је у северном делу, док је у јужном око 50 m. По изгледу мореуз подсећа на реку, 

а има теорија по којима га је формирала отока Црног мора. Пошто се пружа у правцу 

север-југ, отворен је ваздушним струјама са севера, па је уз његове обале и лети 

релативно свеже. Ветар, разлике у температури и салинитет воде, проузрукују јака 

струјања морске воде и на површини мореуза и у дубини. Највећу брзину струја из 

Црног мора има у најужем делу Босфора (код Румели-хисара), које Турци називају 

Вражија река. Овај назив је вероватно настао због тога што је овај сектор било тешко 

савладати бродовима који су пловили ка Црном мору. Због мешања вода и водених 

струја, у Босфор долазе велика јата риба, посебно туна. Поред економског улова, ова 

чињеница је значајна и за развој површинског и подводног риболовног туризма. Без 

обзира на релативно неповољне услове, веома прометни Босфорски мореуз са градом 

Истанбулом као магнет привлачи туристе. Босфор премошћују, односно Европу и 

Азију повезују два моста. Босфорски мост се назива и Ататурков мост. Преко њега 

прелази европски пут Е-5. Северније према Црном мору налази се мост султана 

Мехмеда Освајача, преко њега прелази пут Е-80. 

 Највећи град Турске је Истанбул, на турском „Богати ислам”. Град се брзо 

шири и простире се на три обале. Сам град, односно његов стари део, простире се на 

седам брежуљака. На Азијској страни, источно од Искиндира, налази се брдо Чамлиџа, 

познати туристички видиковац са кога се пружа изванредан поглед на Босфор и стари 

град. Римски цар Константин прогласио је Истанбул за главни град Источног Римског 

царства 330. године. Након Турског освајања, град добија име Истанбул и постаје 

главни град читаве империје. Турско освајање донело је доста промена у изгледу и 

архитектури града. Неки хришћански објекти претворени су у исламске, на пример 

Света Софија је од хришћанске православне цркве постала исламска џамија. Под 

влашћу Турака Истанбул поново доживљава златни период, посебно у време 

Сулејмана Величанственог (1520-1566), када се граде бројне велелепне грађевине и 

читав град добија нови шарм. По формирању Републике Турске 1923. године главни 

град постаје Анкара.  

 Истанбул се развукао дуж обала Босфора, златног рога и Мраморног мора, али и 

по околним брежуљцима и у своју агломерацију постепено укључује бројна околна 

насеља. У граду су туристички најпознатије четврти: Станбул-између Златног рога и 

Мраморног мора, Бејоглу и Бешикташ-између Златног рога и западне обале Босфора, 

Искидир или Скутари-на источној обали Босфора и Кадикој-јужније од Искидира, 

углавном на обали Мраморног мора.  
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 Истанбул је препун туристичких знаменитости. То су пре свега, бројне 

грађевине сакралног карактера, око 160 хришћанских цркава, 17 синагога, 10 

манастира, 2.000 џамија. Град је подељен на стари, нови и азијски део. 

 Станбул је најстарији део града, а уз то и најбогатији културно-историјским 

споменицима, па има и највећи туристички значај. Један од највреднијих делова је 

Султанахметов трг или Хиподром са три изузетна споменика: Теодосијев обеликс, 

Змијски стуб и Константинов стуб. Изградња хиподрома је инспирисана Циркусом 

Максимумом у Риму. Хиподром је подигнут 203. године пре н. е., за време цара 

Северуса, а завршен је у време Константина Великог 325. године. На њему су се 

одвијале трке коњских кочија, али и одржавали говори. Рачуна се да је могао да прими 

више десетина хиљада гледалаца смештених у 40 редова. У Хиподрому су се налазиле 

и статуе Лисиповог Херкула, умирујућег бика, орла у борби са змијом, као и статуе 

императора Грацијана, Валентијана и Теодосија. Бронзане коњичке статуе, које су 

некада украшавале императорову ложу однешене су за време латинске окупације у XIII 

веку и постављене на трг Светог Марка у Венецији, где се ово Лисипово дело и данас 

налази. Када су крсташи 1204. године заузели Константинопољ буквално су оголели 

Хиподром све до мермерног степеништа. По освајању Цариграда 1459. године Турци 

су реновирали Хиподром, да би се на њему, као у римско доба одржавале церемоније и 

забаве.  

 Египатски стуб (Теодосијев обеликс) је монолитни стуб од црвеног гранита, 

подигнут 1547. године п. н. е. у славу египатског фараона Тутмеса III. Оригинал је 

припадао Амоновом храму у Карнаку. У Цариград је донешен 390. године, у време 

цара Теодосија I. Стуб је висок 25 m, а натпис са хијероглифима говори о војним 

успесима овог фараона.  

 Змијски стуб, један од најстаријих споменика у Истанбулу, изграђен је после 

велике победе Грка над Персијанцима код Саламине и Платеје 479. године п. н. е. Прво 

је постављен у Аполоновом храму у Делфима, пошто је претходно био изложен у 

тридесетак грчких градова. Верује се да га је у град донео Константин Велики. 

Споменик се састоји од три спирално увијене змије, на чијим је главама стоји златна 

ваза.  

 Међу највредније културно-историјске споменике свакако спада базилика 

Света (Аја) Софија, религиозно средиште Византијског царства. Цркву је подигао цар 

Јустинијан (532-537). У време подизања црква је била највећа хришћанска грађевина на 

свету. Са својом површином од 7.570 m
2 

данас је четврта на свету. Пуних 916 година 

била је хришћанска црква, а два дана након освајања Константинопоља 1.јуна 1453. 

године Мехмед II Освајач преобратио је у џамију. Прву цркву је почео да гради 325. 

године Константин Велики, а завршио његов син Констанције 360. године. Као највећа 

богомоља у граду добила је име Мегали Еклисиа, по доласку Турака добија назив Аја 

Софија. У градњи је учествовало 1000 мајстора зидара и 10.000 радника. За време 

четвртог крсташког рата и латинског заузимања Константинопоља 1204. године, црква 

је оштећена и опљачкана, вероватно зато што је припадала источној православној 

цркви. Кемал Ататурк је прогласио 1935. године Св. Софију за музеј, који сваке године 

посети око 700.000 посетилаца. 
19

 

 Султан-Ахметова или Плава џамија се налази преко пута Аја Софије. Грађена 

је током XVII века и њена градња је трајала седам година. Ентеријер џамије је од 

плавог и зеленог мермера, на џамији је чак 260 прозора са претежно кристалним 

стаклом. Ово је најлепша и једна од највећих џамија на свету. Она је симболизирала 

снагу и величину Турске и турских султана. До XIX века Султанахметова џамија је, уз 

Меку, била место традиционалног ходочашћа за муслимане.  

                                                           
19

 Плавша Ј. (2008), Туристичке регије света, Универзитет у Новом Саду,  Нови Сад, стр. 200 
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Слика бр. 10: Аја Софија  

 

 
Извор: https://commons.wikimedia/brewbooks 

 

 

Топкапи сарај, била је султанова резиденција која садржи читав низ различитих 

објеката. Данас је претворена у музеј. Грађена је током XV века. Површина палате је 

700.000 km
2
 (као два Ватикана). У палати се данас чува највеће покретно благо 

Истанбула, а вероватно и целе Турске. Значајни су Куран стар 1.400 година и највећи 

смарагд на свету тежине 3,3 kg. Палату годишње посети око 900.000 посетилаца. 

Археолошки музеј спада међу пет највећих на свету. Цео комплекс се састоји од 

три музеја. У музеју се налази око 50.000 експоната, нумизматичка колекција садржи 

око 600.000 предмета. Црква свете Ирене се сматра правим хришћанским светилиштем 

подигнутим у Истанбулу. Данас се налази у оквиру палате Топкапи и не видимо је у 

оригиналном облику. Цркву је проширио и повећао Константин Велики, а после 

изградње Свете Софије ове две цркве су се сјединиле и формирале Велику цркву 

(Мегали Еклисија).  

Велики базар или Капали Чарши представља модерни трговачки центар, пун 

разноликих и бројних радњи и пролаза, 80 малих уличица са 3.500 радњи и 15.000 

трговаца, површине 30 ha. Раније је ово била грађевина коју је подигао Мехмед II 1461. 

године, а завршни изглед трговачког центра дао је Сулејман I 1701. године. Вероватно 

нема туристе који дође у Истанбул а да не посети Капали Чарши.  

Залив Златни рог се протеже од Босфора према северозападу у дужини од 7 km. 

Залив почиње од саставка река Алибеј и Кагитане, са обе стране залива води модерни 

пут, а на више локалитета постоје интересантни локалитети за одмор и ресторани, док 

ужитак представља и вожња бродићима по заливу.  

Долмбахче палата је била султанов двор, који је грађен од 1842. до 1856. 

године, између четврти Бешикташ и Кабадаш. Првобитна палата је саграђена у време 

Ахмета I, а име је добила по вртовима које је султан изабрао за место градње. По 

изгледу подсећа на Версај. Укупна површина палате је 14.595 m
2
. Године 1877. у 

палати је заседао први Турски парламент, а 1923. године у њој је Турска проглашена 
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републиком, под руководством Кемал-паше, оснивачем Турске Републике, који је  у 

палати преминуо 1938. године.    

У Европском делу Истанбула су још туристички занимљиве и атрактивне: 

Џамија султана Сулејмана I, Бајазитова џамија, Теодосијев зид, Рустем Пашина џамија, 

Јени или Нова џамија, Мисир Чарши, Валенсов аквадукт, Мала Бајазитова црква, 

Килиш џамија, Фатих џамија, Џамија Султана Селима, Џамија Миримах султаније, 

Ејун џамија, Карије музеј или манастир Свети Спаситељ на Хора, Галата кула, 

Нусретија, Трг Таксим, Сахат кула, Румели Хисар, мост Мехмеда освајача и још многе 

друге знаменитости.  

Азијски део Истанбула је са мање туристичких вредности од европског. Овај 

део, посебно квартови Искидир и Кадикој, подизан је углавном без плана на благо 

нагнутом нешто вишем терену и карактеришу га оријентални амбијент са уским 

улицама, у којима су раније доминирале дрвене куће, ханови, купатила, медресе, 

шедрвани, фонтане и скромније џамије. У овом делу Истанбула значајни су још: 

Фонтана Ахмета III, фонтана испред Миримах џамије, џамија Јени Валиде, џамија 

Шемси паше, Девојачка или Лендер кула, Андолу хисар, Кучукушу палата, Палата 

Бајлербеј, парк Чимлица и Београдска шума. 

Око 20 km југоисточно од Истанбула су Принчевска острва која добијају све 

већи туристички значај. Острва се састоје од две групе-девет мањих и четири већих, а 

пет је насељено. Први низ чине острва: Кинали ( најатрактивније ), Бургаз, Џајбели, 

Кашик, Бујук и Седеф ада. Други низ почиње са Сибри адом, па следе Јаши и Тавса 

ада. Име су добила тако што су на ова острва византијски владари у изгнанству слали 

непослушне принчеве, црквене великодостојнике и политичке противнике.  

У јужном делу Мраморног мора туристички су значајна и острва: Мармара, 

Авсар, Имрали, Пасалмани и полуострво Капидаги. У залеђу источне обале су језера 

Изник, Аполионт и Маниас која су такође туристички атрактивна.  

На источној обали највећи су градови Измит и Банидирма, затим Бурса која је 

пре Цариграда била главни град Турске. Планина Улудаг (2.543 m) је највећи турски 

зимски спортски центар.  

У европском делу Турске (Тракија) најзначајнији град је Једрене на  реци 

Марици. Међу најлепше објекте у граду спадају Сулејманова џамија, хамија Бајазита 

II, Ески хамија и Ушчерефели хамија. 

 

Слика бр. 11: Мост Кемал-паше Ататурка на Босфору 

 

 
Извор: www.tt-group.net 

 



Макроекономски ефекти развоја туризма у Турској 
 

31 
 

4.1.2. Егејска регија  

 

 
Егејска регија почиње са југозападним завршетком Дарданела и протеже се до 

реке Коча и планине Ак, источно од грчког острва Родос. Ово је најразуђенији део 

турске обале, са бројним полуострвима и малим острвима, те са већим и мањим 

заливима и затонима. Обала има песковите, али и камените секторе, стрме одсеке и 

благе прелазе у уске приморске равнице у све три егејске покрајине-Мисија, Лидија и 

Карија. На северном делу ове регије је планина Каз, на коју се настављају даље на југу 

нешто ниже планине Султан, да би се источно од Измира (Смирна) издигла планина 

Боз. Све ове планине раздвајају реке Бакир, Гедиз, Бујук Мендерес, Далман и Кока.  

Егејска обала је одувек била веома привлачна, како у античко доба, тако и 

данас, па су овде никла бројна насеља и значајне културе, посебно у грчком периоду. 

Од бројних насеља до данас су остали археолошки локалитети. На егејској обали су 

Троја и Абидос на крајњем северозападу, Асос јужније, Пергам источно од острва 

Лезбос, Лебедос и Ефес јужно од Измира, а југоисточно од острва Самос су Милет и 

Дидима. На полуоствру Бодрум је Халикарнас, северно од Денизлиа је Хиреаполис. 

Поред бројних љубитеља културно-историјских споменика, на егејским обалама је све 

више туриста који уживају у купалишном туризму.  

Троја није само позната по ,,Тројанском коњу ”, већ је то локалитет на коме је 

немачки истраживач Хенрих Шлиман од 1870. до 1873. године открио девет 

различитих археолошких слојева постојања града, при чему је најдубљи слој  на 5-6 m. 

Најстарији археолошки слој је из бронзаног периода око 3.000 год. п. н. е. а тек се 

седми слој везује за Хомерову Илијаду и причу о Троји.  

Када се из Троје крене на север, наилази се на Чанкале, важну луку са једном од 

најбољих марина, која се налази на 1.200 m од јужног улаза у Дарданеле. На пар 

километара североисточно је антички град Абидос. У овом делу су још значајни: Асос, 

Ајвалик, Бергама, Пергамум, Чандарли, Фоча. 

Измир се налази у подножју падине Боз. По величини је трећи турски град. Он 

је  главно место Лидије и важна лука за фериботе и друга пловила. Измир или Смирна 

која је родно место Хомера (око 700. година пре Христа), данас представља 

саобраћајни центар и град са познатим Базаром.  

Ефес се налази око 80 km јужно од Измира, уз западне падине Ајдин планине. 

Овај град има бурну историју, и на врхунцу Јонске цивилизације, једино је Атина била 

величанственија. У римском периоду Ефес је био главни град у Азији, развио се као 

центар анатолијске богиње плодности Кибеле, којој је подигнут храм. За Грке је то 

била богиња Артемида. Артемидин храм се налази на путу Ефеса ка Селхуху, то је био 

храм огромних димензија, украшен са 137 јонских стубова. Касније је већина њих 

коришћена за изградњу Аја Софије. По димензијама био је 4 пута већи од Пантенона у 

Атини. По Плинијевим списима, град су створили Исток и Запад заједно, а 356. год. п. 

н. е. запалио га је Херострат (душевни болесник). Године 262. Динократ је обновио 

град. Временом град је потонуо у мочварном земљишту. По Плинијевим списима, град 

је рушен чак 7 пута. Главна артерија града била је Мермерна улица, која је водила од 

Коресове капије на северу до Магнетне капије на југу, а одатле до Артемидиног храма. 

Веома је била значајна и Целзусова библиотека коју је 135. године саградио Јулије 

Целзус у част свог оца Тиберија. Библиотека је по величини била у рангу са 

Александријском библиотеком. Једна од интересантних знаменитости је и Одеон, 

налик данашњим биоскопима, где су се одржавале разне представе и концерти. 
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Слика бр. 12: Целзусова библиотека  

 

 
Извор: www.puzzlegroup.org 

 

 

Ефес је имао и Јавну кућу, подигнуту у IV веку са строгом здравственом 

контролом, а била је посвећена Венери-богињи љубави. Ефес је имао и стадион 

(капацитета 13.000 људи), који је коришћен за разна спортска такмичења и борбе 

гладијатора. Касније је Ефес био центар ширења хришћанства, у коме је боравио и Св. 

Павле. Сматра се да је девица Марија последње године живота провела у околним 

брдима. 

Кушадаси се налази 20 km јужно од Ефеса, красе га дивне плаже, мир и 

релативно добро очувана природа, посебно у националном парку Гузелчалми. Из 

Кушадасија и Селхука се организују излети до фасцинантног локалитета у 

унутрашњости Памукале.
20

 Ту се налазе калцијумом богати врући извори, из којих 

вода тече преко платоа и формира разнолике облике, низове малих базенчића, полице и 

каскаде. Поред Памукала су рушевине римског града Хиераполиса и античке бање. У 

близини се још налази и античко насеље Афродизиаса , у близини је и планина Хонас, 

погодна за планинарење, алпинизам и остале зимске спортове. 

Поред делте реке Бујук Мендерес је Милет познат по Милетској школи. У 

непосредној близини је језеро Бафа и планина Беспармак. Бодрум се налази у малом 

заливу. У Бодруму је позната средњовековна црква Св. Петра. Западно од Бодрума је 

Гумлушук, један од најлепших туристичких села.У Халикарнасу је 360. год. п. н. е. 

каријски краљ Маузолеј наручио за себе надгробни споменик, који је био један од 

седам светских чуда антике.  

Јужно од Бодрума је залив Истанкои. Испред  залива налази се грчко острво 

Кос. Затим следи полуострво Јаримадаси, југоисточно од њега је залив Фетије, којим се 

завршава Егејска обала. На полуострву Јаримадаси је познато туристичко место 

Мармарис, најзначајнији центар летњег туризма у Турској. Задњих година развила су 

се и туристичка места Ичмелер и Далам.  

 

 

                                                           
20

 Думплетон Б., (2005), Сва чуда света,  Младинска књига, Београд, стр. 152 
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4.1.3. Медитеранска регија 

 

 

Медитеранска обала почиње источно од реке Коче и планине Ак. Ова обала  је 

дуга преко 1000 km и знатно је  разуђена. На њеном простору се налазе два велика 

залива: Анталијски и Искендерунски. Ову обалу сачињавају три регије: Ликија, 

Панфилија и Киликија. Са севера обалу уоквирује Таурус планина са највишим делом 

Ала са висином од 3.734 m. Овакав правац високог Тауруса штити обалу од продора 

северних и североисточних хладних ветрова, те је ово најтоплији део Турске и северне 

средоземне обале, посебно Искендерунски залив, који и са истока затварају планине 

Нур висине 2.262 m.  

Уз залив се шире равнице у које се са Тауруса сливају бројне реке: Аксу, Копру, 

Гоксу, Сејхан и Кејхан. А на истоку према Сирији је река Аси. Све ове реке су нанеле 

много материјала, наталожиле га у равницама и прошириле делте у море, па су 

створиле услове и за формирање плажа. У западном (планина Беј) и средишњем 

(западни Таурус) делу планински венци долазе до обале, те се образују и стрми 

клифовски сектори. И на овој обали, у античком периоду било је доста значајних 

насеља од којих су очуване археолошке ископине и поједини објекти или њихови 

делови. Најпознатији локалитети су: Симена, Термесос, Перга, Кизкалес, Каратере, 

Мириандрус и многи други.  

Прво интересантно насеље ове регије је Калкан у врху малог залива. У античком 

периоду овде је била мала лука, а данас је лепо уређена марина. Калкан је до скоро био 

мало рибарско насеље које се постепено преуређује у туристичко место. Старе 

калканске камене и дрвене куће, које су модернизоване и адаптиране у туристичке 

сврхе, пружају веома леп угођај. Овде нема погодних песковитих плажа, па неки 

туристи одлазе бродићима до плаже Патре, а у понуди су и неке обалске пећине.  

Следеће у низу туристичко место је Каш са веома сликовитим стазама за шетњу, 

веома је погодан за породични одмор у тишини. За туристе је интересантан Лукијски 

камени саркофаг, као и стеновити одсеци и клифови око града. Непосредно уз обалу је 

најисточније грчко острво Кастелоризон. Око 14 km источно од Каша на брду су 

спојена насеља Кекова-Учагиз, поред којих су сачуване античке ископине Теимиуса.  

Даље на исток налази се град Демре са античким локалитетом Мура, који је на 

богатим алувијалним наносима. Овде је у IV веку формирана хришћанска црква, где се 

касније доселио Св. Никола. У насељу је веома интересантна обновљена црква Св. 

Николе из XII века.  

Веома интересантан локалитет до кога се долази планинском стазом је антички 

Олимпос. Пут до Олимпоса води кроз густе шуме, поред стеновитих одсека и уз речне 

обале. Нешто источније у малом заливу са 12 конфорних хотела и пансиона је 

локалитет Чавушкој, за који је везана легенда о Химери и вечном подземном пламену, 

који долази од дисања подземних немани. У овој регији су развијена још нека мања 

туристичка места: Финике, Фаселис и Кемер. 

Након ових локалитета долази се до Анталије у врху залива, једног од 

најзначајнијих турских градова медитеранске обале. Анталија је и центар Анталијске 

ривијере, са веома развијеним купалишним туризмом. Анталија је веома интересантна 

лука у којој се посебно истиче Келечи, стари део града који су обновили Турци, на 

основи римске луке. У тој старој луци данас је уређена модерна марина. Поред 

остатака старих зидина Келечи има неколико атрактивности: споменик Ататурку, 

Јувли минарет, Сахат кула, Алипашина хамија, Хадријанов мост, Турско купатило, 

хамија Коркут, Хидрилик кула, Беледија ( градска кућа ) и многе друге знаменитости. 
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Западно од старог града је Анталија музеј са вредним експонатима, посебно они из 

Перге. Поред културно-историјских вредности уз град је неколико плажа, док је у 

околини више интересантних локалитета. Свакако најинтересантнији је грчко-римски 

локалитет Перге, 15 km источно од Анатолије, са стадином са 12.000 места. Око 47 km 

источно од Анталије је Аспендос са највећим античким позориштем у Турској, које је 

подигнуто у II веку, а на коме се сваког септембра одржава Анталија фестивал.  

 

 

Слика бр. 13: Анталија  

 

 
Извор: www.svevesti.com 

 

 

Једно од најпривлачнијих нових туристичких (купалишних) места на обали 

источно од Анталије је Алања. То је веома леп градић, са сликовитим улицама и 

трговима, са лепим плажама и са западне и са источне стране, а уз њих су модерни и 

конфорни хотели. Градом доминира величанствена утврђење Сељук из XIII века са 

Црвеном куполом (Кизил Куле) из 1226. године. За туристе је интересантна и Мокра 

камена пећина. 

У планинском залеђу има велики број језера разноликих по величини (највећа 

Бејсехир, Егридир, Бурду и Сугла), по надморској висини, изгледу, количини воде, 

дубини, по околини и тако даље. Нека имају веома колебљив ниво – посебно мала, нека 

чак пресуше, а нека су заслањена. Анталијска ривијера се све више афирмише и у 

зимској сезони, што јој омогућавају повољне климатске прилике и релативно добро 

очувана природа, те могућности коришћења планинског залеђа. 

На овом делу и источније постепено се туристички активирају локалитети: 

Анамур, Силфике, Кизкалеси, Мерсин, Тарсус и други. Западно од Анамура (8,5 кm) је 

византијска утврда Анамуриум, а источно (7 km) је прелепа тврђава Мамуре Калеси 

коју је подигао Емир Караман 1230. године. 

Адана, у залеђу западног дела Искендерусног залива, је највећи град турског 

Медитерана (четврто по величини у Турској) и веома значајан привредни центар. У 

залеђу Адане значајне природне вредности су у речним долинама које се спуштају са 

Тауруса и сама планина. У близини је и град Искендерун (раније Александрета) где је 

Александар Велики победио Персијанце. За овај обалски простор неповољна околност 

(за туризам) је нафтовод који се ту завршава. Један од најинтересантнијих градова на 

овом сектору је Антакиа (Антиохија) у близини границе са Сиријом. У граду вреди 
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погледати цркву Св. Петра, Музеј Антакије са једним од највреднијих римских 

мозаика. Из града се најлакше стиже до сиријских градова Алепа и Дамаска. 

 

 

4.1.4. Црноморска регија 

 
 

Црноморска обала иако најдужа (без острва) у Турској (око 1.500 km), за сада 

представља туристички најслабије активирану регију. Обала се пружа у правцу запад-

исток, од Босфора до границе са Грузијом. Овај део Турске има бројне специфичности. 

Обала је веома слабо разуђена, издваја се неколико широко отворених залива 

(Синопски, Самсун) и слабо изражених полуострва (Синопско, Бафра, Персембле), која 

су углавном настала на делтама река, где је наталожено много материјала и копно 

проширено на рачун мора. 

 Због свог севернијег положаја и утицаја готово континенталног Црног мора, 

као и близине високих планина (највиши врх Понтијског горја је свега 40 km ваздушне 

линије од црноморске обале), ово приморје има за неколико степени ниже просечне 

температуре од егејске и медитеранске обале. Такође су и температуре морске воде за 

неколико степени ниже, што све скупа негативно делује на летњи – купалишни 

туризам. Ипак, најповољније услове за купалишни туризам има источни део – око 

Трабзона, где су и најлепше плаже и где је утицај Црног мора благотворнији (утицај 

западних ветрова). Овај део обале има и највредније културно – историјске споменике.  

 

 

 

Слика бр. 14: Трабзон  

 

 
Извор: www.propertyturkey.com 
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Релативно доста падавина на блажим планинским странама, погодује расту 

бујније вегетације, а специфични екосистеми делти, могу бити интересантни за 

одређену категорију туриста. Ово подручје је познато по узгоју лешника (посебно 

Понтијска подгорина), Турска је највећи извозник ових производа. У источном делу су 

и значајне површине за производњу чаја, а по производњи дувана познато је подручје 

око Самсуна.  

Западни део црноморске обале је више индустријализован, посебно око 

Зонглудлака, па је од Синопског полуострва до Босфора туризам слабо развијен. Један 

од најинтересантнијих локалитета је град Амасра – рибарска лука, у чијој околини (у 

залеђу) су остаци римских и византиских утврда (Бартин, Сафранболу), те 

интересантне дрвене куће. Самсун је највећи град у истоименом заливу и један од 

најзначајнијих на црноморској обали. Подигнут је на основама некадашњег Сељукса 

(Селхук) а има дугу лучку традицију – био је колонија Ђенове. На 3 km источно од 

града Ататурк је 19. 05. 1919. године почео револуцију.  

Трабзон је најзначајније и најинтересантније насеље на црноморској обали. 

Овде је и морска вода нешто топлија. Људи су угодни и гостољубиви. Занимљиви су  

византијска архитектура, плаже, интересантно залеђе и посебно Сумела манастир. У 

византијском периоду град се звао Трабизонд. Град има више атрактивности, а свакако 

треба обићи тамне византијске зидине у старом граду. У старом граду интересантне су 

и дрвене куће и камени мостови средњевековног изгледа. У овој регији су још позната 

следећа туристичка места: Амасија, Сином, Уње, Орду, Гиресун и Акчакале.  

 

 

4.1.5. Централна Анадолија  

 
 

Анатолија (Анадолија) представља срце Турске у коме је главни град Анкара. 

То је углавном простор висоравни, вулканских узвишења и платоа који је са свих 

страна окружен планинама (са севера Понтијске планине, са југа Таурус, на истоку 

Јерменска висораван). 

Свакако најзначајнији град Средишње Турске је Анкара. Постала је главни град 

1923. године.  На том простору, још пре 4.000 година живели су Хетити. Од 1923. 

године до данас израсла је из малог града у велики и модерни са око 2,5 милиона 

становника. Туристички је најатрактивнији стари део града, где је тврђава. У старом 

делу града вреди посетити и Музеј цивилизације Анатолије, са бројним атрактивним 

експонатима, посебно хетитским. Затим, интересантан је Етнографски музеј, римске 

рушевине (Јулијеве колонаде из 363. године и храмови Аугуста и Ромеја), Хахи 

Бајрамова хамија (1400. година), римска купатила и Анткабаир – маузолеј Антатурка. 

Модеран аеродром (33 km северно од центра) омогућава лак долазак на ово подручје. У 

околини је веома интересантан локалитет Богазакле (29 km) – хетитско насеље из 

периода 2000 – 1180. године пре Христа, где је приказан начин њиховог живота. То је 

био главни град Хетита. 
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Слика бр. 15: Положај Анкаре 

 

 

 
Извор: www.wikipedija.org 

 

Око 250 km јужно од Анкаре је град Коња (покрајина Ликонија). Град је основан 

као Иконијум у римском периоду, а најзначајнији део представља архитектура 

Селхука. Коња је била главни град у периоду доласка Турака Селхука (XIII век), а 

постаје и значајно (конзервативно) седиште исламске религије, које је прекинуо 

Ататурк.  

Југоисточно од Анкаре је провинција Кападокија, простор познат по 

фантастичним природним степским облицима у вулканским стенама у речним и сувим 

долинама. Вековима у тим формацијама људи граде куће, цркве, утврде и читаве 

подземне градове. Најатрактивније су Гореме, Зевле и Соханали долине са 

хришћанским манастирима, утврђеним градовима Учхисар и Ортахисар, те подземни 

градови (код Невшехира) Кајмакали и Деринкују, као и Иџлара долина (јужно од 

Аксараја) са античким црквама. 
21

 

Веома интересантна је Ихлара долина, северозападно од Невшехира, са 

осликаним византијским црквама, веома погодна за шетње. Већи градови у Кападокији 

су Кајзери и Сивас.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Думплетон Б., (2005), Сва чуда света,  Младинска књига, Београд, стр. 145 
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Слика бр. 16: Кападокија  

 

 
Извор: https://www.zanimljivageografija.com/destinacije/kapadokija_turska 

 

 

4.1.6. Источна Анадолија  

 
 

Највећи део Источне Турске заузима Јерменска висораван и представља 

релативно високи плато, углавном преко 2.000 m, изнад кога се издижу највиши врхови 

Турске – вулкан Арарат (5.165 m), Суфан (4.434 m) и други. То је простор на коме се 

јужније издваја и велика потолина са језером Ван (на 1.662 m), који нема отоку. Поред 

овог језера читав је низ мањих. Југозападни и централни део висоравни одводњавају 

Еуфрат и Тигар. На изворишним крацима Еуфрата подигнуто је више вештачких 

језера, а најзначајнија су Кебан и Хазар. Турци су, преграђујући ове реке и користећи 

њихове воде за наводњавање пореметили водостај и протицај ове две велике 

међународне реке и тако проузроковали неспоразуме са Сиријом и Ираком.  

Простор Источне Турске познат је и по илегалној производњи и продаји дроге 

(опијума и хашиша). У источном делу најзначајнији град је Ерзурум, са оштром 

климом (највиши делови у околини имају праву планинску), интересантним 

селџучкиким грађевинама и византијским вредностима. Северније од града су 

интересантни предели према Грузији, са старим црквама и лепим речним долинама. 

Око 260 km северно од Ерзурума, у пограничном подручју са Јерменијом и Грузијом 

(раније СССР и Русија) је град Карс у чијиј околини су велике тврђаве, и остаци старих 

утврђења. Поред језера Ван (Велико слано) –југоисточни обод, је утврђење Вал Калеси 

старо 3.000 година . У овој регији је и познато туристичко насеље Ани.  
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4.1.7. Југоисточна Анадолија  

 

 

Јужни део Источне Турске заузима Курдистан где већина чине Курди, који се 

боре за независност, те су овде годинама стални ратни сукоби. Курдски проблем је 

један од бројних етно-религиозно-територијалних, али и стратешких проблема. Између 

осталог постоје проблеми са водом и нафтом, који ће тешко бити решени, јер је овај 

народ подељен у више држава (Турска, Сирија, Иран, Ирак, Јерменија и Грузија). 

Такво стање у значајној мери спречава туристичке активности, мада и овде има 

значајних потенцијала.  

Крајњи југоисток Турске (ка Сирији и Ирану) заузима Горња Месопотамија, 

која је у оквиру Курдистана па су и овде присутни стални сукоби. Ово подручје је било 

значајно у античком времену, од када су сачувани неки остаци стари око 2.000 година. 

Посебно се истиче меморијално краљевско светилиште, са статуама богова и краљева, 

у подножју планине Немрут. Најзначајнији градови Курдистана су: Малатја, 

Дијарабакир, Батман, Мердин, Урфа (Едеса), Кахра и други. 
22

 

 

Слика бр. 17: Краљевско светилиште у подножју планине Немрут 

 

 
Извор: www.toycatour.com 
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V Карактеристике туристичког развоја Турске  

 

5.1. Основне функције туризма и њихова систематизација  

 

 
Туризам, као терцијална делатност, односно услужна делатност пролазила је у 

претходном веку кроз више фаза. Најзначајније квалитативне, али и квантитативне 

промене десиле су се у последњих 20-ак година, када развој и раст ове делатности 

доживљава препород. Видљив утицај туристичке тражње на остале привредне 

делатности, а посебно оне које су у непосредној вези са овом делатношћу, подстицао је 

организован развој туризма. Довољан показатељ овоме је податак да се од светског 

туризма оствари годишњи приход од преко 600 милијарди долара.  

Туристичка делатност се сврстава међу најдинамичније и најпропулзивније 

привредне делатности, са вишеструким мултипликативним ефектима. То туризму даје 

снажну покретачку функцију у широком спектру делатности, који се све више 

укључује у приоритете привредног развоја бројних рецептивних земаља и њихових 

појединих делова. Ова предвиђења су заснована на годишњој стопи раста од 4,3% за 

путовања и 6,7% за потрошњу, што је много више од очекиваног раста од 3% годишње 

у светском БНП-у.
23

  

С друге стране, туристичка кретања имају велики културни, друштвени и 

здравствени значај, који је све израженији у потребама кретања људи. Такође, може се 

уочити велики број кретања туриста из привредно-развијених места према мање 

развијеним, што у великој мери преноси новчана средства према неразвијеним и уједно 

утиче на њихов развој. Туризам је многоструко проткан различитим слојевима. За 

туризам су значајни пољопривреда, култура, саобраћај, трговина, угоститељство, 

здравство и низ других области. Туризам не само да спаја поменуте факторе, већ је он 

и спојница различитих регија, ближих и даљих, као и развијених и неразвијених. 

Ниједна делатност нема толики број веза са осталим функцијама колико их има 

туризам. Карактеристично је и то да се приморски туризам, који бележи највећи 

проценат остварења туристичког промета, смањује а у корист осталих видова туризма. 

Ово даје могућност различитим регионима да усмере своје активности према развоју 

туризма, ка својим дестинацијама, јер како се може закључити није неопходно имати 

обалу мора или планински венац или пак бању да би туризам својим благодетима 

допринео развоју подручја. Такође, све израженија је и природна потреба за кретањем, 

што је у бити људи, па се из овог разлога може назвати могућношћу и потреба 

савременог света.  
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Слика бр. 18: Функције туризма  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Извор: Др. Живадин Јовичић, Др. Јовица Добричић, Мр. Вања Ивановић, ( 2005 ), Београд, 81 страна 

Функцијама туризма називамо оне његове одређености и карактеристике које 

континуирано повољно утичу на различите облике човековог живота, због чега је 

туризам и стекао статус друштвено афирмисаног феномена. Неке од тих функција 

одређене су узроком туристичког кретања па их можемо назвати узрочним или 

примарним функцијама. Други су производи кретања те их називамо последичним 

функцијама. 
24

 

Под рекреативном функцијом подразумевамо јачање здравствене кондиције и 

обнављање радних потенцијала у човечијем организму до чега долази током 

туристичких кретања. Туристичка кретања већ самом променом средине делују 

психички освежавајуће.  

Под културном функцијом подразумевамо све повољне утицаје туристичких 

кретања на културу појединца и група. Културна функција се остварује кроз 

информисање, упознавање, контактирање и доживљавање у туристичким местима и 

подручјима.  

Економска функција туризма је последица туристичких кретања и проистиче из 

потрошње туриста, без које не би било туристичке привреде. Туристичка привреда не 

спада у производне али ни у типолошки јасне прометне делатности као што су 

трговина и угоститељство.  

Политичка функција је такође последица развоја туризма који кретањем и 

потрошњом повољно делује на међународне економске и политичке односе. 

Међусобно упознавање и зближавање народа, побољшање комуникације и размене 

искуства између људи различитог географског и социо-културног порекла, до чега 

долази у туристичком промету, трајно утиче на стабилност политичких прилика у 

свету.  

Деловањем ових функција које се прожимају, исказују се и у економској и у 

друштвеној сфери. Неоспорно је да се многе земље опредељују за развој туризма због 

њихових позитивних економских утицаја. Претпоставка за развој туризма се налази у 

расположивости атрактивних, комуникативних и рецептивних фактора. Уколико земља 

располаже овим факторима логично је да је туризам једна од делатности која ту државу 

може укључити у међународну размену. Ово се нарочито односи на развој иностраног 

туризма. Међутим, исто тако и развој домаћег туризма представља основу за 

обнављање радом утрошене енергије запослених и омогућава нормално одвијање 

процеса друштвене репродукције. Истовремено, развој домаћег туризма и сам 

производи одређене ефекте и представља нормалан услов за потпуније изражавање 
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ефекта развоја иностраног туризма. Велику пажњу у планирању туристичког развоја 

сваке државе, свакако заслужују и такозване неекономске функције туризма.  

Туризам карактерише полифункционалност али и међуфункционална 

повезаност. Другим речима, то значи да туризам увек има широко деловање и то на 

привредни, али и на укупни друштвени живот, како света у целини, тако и саме једне 

земље. У литератури која се бави теоријским изучавањем туризма, па и његовим 

иманентним функцијама, нема јединственог става по питању систематизације ових 

функција које делују на привреду. Туристичко пословање у већини случајева одвија се 

непосредним контактом и на лицу места између произвођача туристичке услуге и 

потрошача туристе. Збот тога је управо и посебна специфичност и значење кадрова 

који раде у туризму. Није потребно посебно нагласити да су хуманијем и човеку 

прикладнијем туризму потребни кадрови, који осим стручности, поседују и широке 

хуманистичке идеје и образовање. Туристички кадрови у свим туристичким местима 

морају поседовати широку општу и хуманситичку културу.  

 

 

5.2. Карактеристике развоја туризма у Турској 

 

 

Терцијални сектор представља најзначајнији сектор у Турској. Туризам 

представља услужну делатност која има најзначајнији утицај на привредни развој 

Турске. Република Турска има све предиспозиције за даљи развој туризма, што је до 

сада врло добро искоришћено. Турска бележи туристички промет од 22 милијарде 

долара у 2016. години. Предности за развој туризма у Турској су очите, то су високе 

летње температуре, излазност на четири мора, 7.200 km обале, могућност за 

унапређење развоја планинског и здравственог туризма, као и културни туризам. 

Први развојни планови 60-тих година XX века посматрали су туризам као део 

услужног сектора. Садржали су прогнозе, предвиђени број инвестиција у 

инфраструктуру, односно укупан број кревета који треба остварити. Раних 70-их 

година за приоритетне области проглашени су обални делови од Баликешира до 

Анталије (укључујући Измир, Кушадаси, Бодрум и Мармарис) и у њих су 

сконцентрисане државне и приватне инвестиције. У овом периоду Турска се окренула 

развоју масовног туризма, чему је погодовала и клима на туристичком тржишту. 
25

 

Средином 80-их година XX века донешен је закон за подстицање туризма, који 

је подстакао приватне инвестиције кроз дугорочне, средњорочне и краткорочне 

кредите, различите пореске олакшице и друге стимулансе. Он је такође давао већа 

овлашћења Министарству за туризам у планирању и дефинисању развојних области. 

Поред улагања у инфраструктуру и објекте, долази и до великих улагања у 

комуникациону мрежу и увођења најновијих технологија, као и развоја авио-

саобраћаја. Истовремено, велики светски туроператори су били у потрази за новим 

туристичким инвестицијама и Турска почиње да се појављује на њиховим 

итинерерима, што доводи до брзог повећања броја туриста. 

Велики развој туризма у кратком временском периоду довео је до појаве 

читавог низа проблема. Ипак, турски стручњаци били су свесни које опасности могу 

изазвати претерана тражња и притисак на природне и уопште туристичке ресурсе. 

Супротно неким земљама које су имале неправилан туристички развој који је 

угрожавао животну средину, али и очување културно-историјских споменика, Турска 

је покушала да успостави равнотежу између развоја и жеље за профитом и очувања 
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приридних ресурса. Оваква политика постаје један од приоритета 90-их година XX 

века. Да би се смањио притисак на обалне области, туристички радници откривају нове 

дестинације широм турске територије, што доводи до избалансираног економског 

развоја, па су на тај начин сви делови земље осећали позитивне социо-економске 

ефекте туризма.  

Данас Турска спада у најзначајније туристичке дестинације и налази се међу 20 

држава по броју туриста, а на 14. месту у свету је по оствареним приходима од 

туризма. Око 2,5 милиона грађана Турске директно или индиректно везује своју 

егзистенцију за туризам, док је код Министарства за туризам лиценцирано преко 7.000 

туристичких водича и чак 4.200 туристичких агенција. Овакав успех, постигнут за 

релативно кратко време, није изненађујућ када се имају у виду огромни туристички 

потенцијали Турске. Тога су свесни и туристички радници ове земље, који врло 

амбициозно планирају даљи развој.  

У Турској постоји читав низ како владиних, тако и приватних институција и 

организација које се кроз међусобну кооперацију баве функционисањем, развојем и 

унапређењем туризма. Најзначајнија међу њима је свакако Министарство за туризам 

Републике Турске.  

Министарство за туризам је основано 1963. године. Главна улога министарства 

је координација, решавање проблема, истраживање и планирање развоја приоритетних 

области, разни облици стимулације приватног сектора, инспекције туристичких 

објеката. Министарство за туризам такође врши обуку особља и туристичких водича, 

издаје дозволе за рад путничким агенцијама и бави се промоцијом Турске као 

туристичке дестинације. Поред министарства, као владиног тела, постоје и неке 

секторске организације: Асоцијација путничких агенција (ТURSAB), Хотелска 

асоцијација Турске (TUROB), Асоцијација туристичких инвеститора Турске (TTUD) и 

Асоцијација приватних авио-превозника (TOSXID). 

Законска регулатива у Турској у области туризма до детаља је разрађена и 

покрива све аспекте туристичког пословања. Постоји велики број закона и прописа 

који се директно односе на различите аспекте туризма. Најзначајнији од њих су 

свакако петогодишњи развојни планови које саставља Државна организација за 

планирање и који ступају на снагу када их одобри Парламент Турске.  

Поред многобројних закона који се директно односе на делатности туризма, 

постоје и бројни прописи који се индиректно баве туризмом. То су Закон о животној 

средини, Закон о шумарству, Турски трговачки закон, Закон о страним инвестицијама 

и разни порески закони.  

Из свега овога можемо закључити да Турска улаже велике напоре у побољшање 

туризма.  Промовише и нуди огромне могућности за улагање и развој у сектор туризма 

са својом повољном локацијом, постојећим потенцијалом, мега пројектима и 

амбициозним циљевима. Сектор туризма и даље расте по стопама које надмашују 

постојеће капацитете. Иако је дошло до таласа улагања у последњих неколико година, 

још увек постоји довољно простора за нове подухвате. У источној и југоисточној 

Анадолији постоји неискоришћени потенцијал за културни туризам, као и све 

популарнији ,,butik hotel concept”, који се добро уклапа у карактеристике природе, 

историје и културе региона. 

Турска привлачи више од 30 милиона туриста годишње и наставља са 

позитивним трендом раста. Сектор туризма је поставио годишње циљеве и до 50 

милиона туриста и приходе од 50 милијарди долара до 2023. године. Према 

министарству културе и туризма, број страних путника који су посетили  Турску у 

2015. години био је 41.617.530, док је укупан промет у туризму те исте године био 31,4 

милијарди долара. Повећање туристичког промета је изнад  глоблног просека у 

последњих неколико година, а директан допринос индустрије на дефицит текућег 
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рачуна у 2015. години био је 80%, док је његов допринос БДП-у достигао 4,37% исте 

године. 

По броју плавих застава, Турска је на другом месту међу 38 земаља са 436 

плавих застава на плажама, Шпанија је на првом месту са 578. Ту су и 22 плаве заставе 

марина у Турској (Плава застава за плаже и марине је међународни еколошки 

програм/стандард заштите мора и приобаља).
26

 

Здравствени туризам у Турској учествује са 8% у приходима од туризма, тј. 

остварује  2,5 милијарди долара. Број људи који долазе у Турску ради лечења достигао 

је 300.000 у 2013. години. Међутим, треба истаћи да ова бројка говори тек пола приче 

јер ова врста туриста заправо доприноси и са 20% зараде у туризму због других 

издатака који прате оваква путовања. Здравствени туризам је подељен у три категорије: 

бањски туризам- бање, изворишта топле воде, хотелске услуге; медицински туризам-

лечење, операције; туризам за старе и особе са инвалидитетом-рехабилитациони 

центри и третмани. Што се бањског туризма тиче, Турска је међу првих седам земаља у 

свету и заузима прво место у Европи са 1.500 термалних извора. Капацитет смештаја у 

разним термалним бањама је заокружен са 55.140 лежаја.  

Турска је такође једна од дестинација за развој голф туризма, са 15 

лиценцираних голф одмаралишта. Већина терена за голф у Турској користи бермуда 

траве, које су савршене за услове медитеранске климе и може се користити више од 10 

година. 

Euromonitor International је у рангу најбољих на свету 100 најпосећенијих 

градова Анталију рангирао на 10. месту са 11,1 милиона страних туриста. Анталија је 

самим тим највише префериран град по броју долазака страних посетилаца. Анталија 

има преко 500 хотела са 4 звездица. Захваљујући повећању глобалне повезаности и 

захваљујући повољном географском положају, Истанбул је у центру пажње са својим 

недавним успоном у првих пет најпосећенијих градова света по Master Card Global 

дестинацијама са преко 11,8 милиона страних и домаћих посетилаца. Истанбул је на 

10. месту као глобална конгресна дестинација од 2010. године, само у 2014. години 

одржано је 130 конгреса. У 2015. години било је више од 165 хотелских ланаца у 

Турској, а 15% ових хотела су у власништву међународних инвеститора.  

Турска је током 2012. године освојила низ награда у области туризма на 

светском нивоу, од којих је највећи број додељен уз епитет ,,поверење” и ,,квалитет”. 

Турска је између осталог освојила ,,World Travel Awards”- светску награду за путовање, 

,,Trip Advisor Certificate of Excellence”- награду за изврсност коју додељује магазин 

,,Trip Advisor”, ,,Food and Travel Magazine Reader Awards” – награду читатеља ,,Food 

and Travel”. 

На додели награда за путовање 2012. године која се сматра ,,оскаром туризма ”, 

Министарство за културу и туризам Републике Турске добило је награду као најбоља 

институција за туризам у Европи. Док је Измир и поред јаких конкурената попут 

Амстердама, Атине, Кана, Копенхагена, Дубровника, Лисабона, Осла, Рејкјавика, 

Санкт Петерсбурга и Венеције, освојио награду за ,,најбољу европску дестинацију за 

крстарење”. 

На једном од најистакнутијих портала за путовање ,,Trip Advisor”, посетиоци 

портала доделили су награду за изврсност музеју ,,Mozaika Zeugma” у Газиентепу. Пре 

тога у истраживању ,,најуспешнија улагања у туризам у Турској ” магазина 

,,Ekonomist”, овај музеј је у 2011. и 2012. години два пута заредом био први у 

категорији ,,Иницијативе за културу и туризам”. 

Популарни енглески магазин о култури путовања ,,Food and Travel”, у 

категорији ,,Дестинација године или центар који се мора посетити” прво место доделио 
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је Истанбулу. Међу конкурентима као што су Њу Јорк, Стокхолм и Хонг Конг, који 

важе за значајне дестинације туриста, Истанбул је освојио прво место уз образложење 

да је то ,,једини град на свету који се налази на два континента, увек је привлачан за 

данашњег путника, сваке године угости више од осам милиона туриста и важи као 

један од највећих градова за кратки одмор у Европи ”.
27

 

 

 

5.2.1. Карактеристике туристичког промета у Турској  

 

 
Број иностраних туриста у Турској према подацима за 2014. годину, био је 

41.415.070, максимум је забележен 2015. године са бројем од 41.617.530 туриста, док је 

најмањи број туриста био 1992. године и то 6.893.000. Број долазака у Турској повећао 

се са 7,97 милиона у 1996. години на 41,6 милиона у 2015. години растући просечном 

годишњом стопом од 9,75%.  

 

Табела бр.5: Приходи од туризма, број посета и просек потрошње по туристи  

 

Година 
Приходи од 

туризма ( у 1000 $) 
Број посета 

Просек потрошње 

по туристи изражен 

у $ 

2006 18.593.951 23.148.669 803 

2007 20.942.500 27.214.988 770 

2008 25.415.067 30.979.979 820 

2009 25.064.482 32.006.149 783 

2010 24.930.997 33.027.943 755 

2011 28.115.692 36.151.328 778 

2012 29.007.003 36.463.921 795 

2013 32.310.424 39.226.226 824 

2014 34.305.904 41.415.070 825 

2015 31.464.777 41.617.530 756 

2016 22.107.440 31.365.330 705 
Извор: www.tursab.org.tr 

 

 

Турска је 2015. годину обележила годином туризма, у односу на 2014. годину, 

повећан је број туриста за 9,95%, што чини највећим повећањем до сада. Што се 

просечне потрошње по туристи тиче, она је забележена у 2014. години са просеком од 

825$ по туристи. Туристи су у просеку 825$ трошили на туристичке услуге.  Турска је 

највећи приход од туризма остварила 2014. године са вредношћу од 34.305. 904$.  

Турска је 2016. године доживела драстичан пад од чак 35%, чак 10 милиона 

туриста је мање у односу на 2015. годину. Више од 41 милион туриста колико их је 

било 2015. године, за 2016. годину је била недостижна бројка. Након што је у априлу 

забележен пад од 35%, у мају 2016. године у Турској је дошло свега 2,48 милиона 

туриста, што је најмањи број од јула 1993. године. Иначе рекорд држи јул 2015. године 

са 5,48 милиона долазака. У првих пет месеци 2016. године било је 23% мање туриста, 

у односу на исти период 2015. године. 
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Драстичном паду броја долазака, уз страх западних туриста, снажно је 

допринело и погоршање турско-руских односа. Русија је до 2015. године била друго 

најзначајније емитивно тржиште након Немачке, одакле је дошло трећина туриста 

мање. У мају 2016. године било је тек 41.000 руских туриста, чак 92% мање у односу на 

исти месец 2015. године.
28

 

 

 

5.2.2. Потрошња страних туриста  

 

 

Када је потрошња страних туриста у питању, у Турској износи 34.305.904$ у 

2014. години. Током протеклих 19 година вредност овог показатеља је флуктуирала 

између 34.305. 904$ у 2014. години и 4.957.000$ у 1995. години. 

 

Табела бр.6: Просечна потрошња туриста који посећују Турску са аспекта 

емитената земље 

 
Државе Износ у $ 

САД 38.871 

Немачка 1.061.541 

Јужна Америка 39.517 

Аустралија 9.068 

Аустрија 39.910 

Земље западне Азије 128.471 

Комонвелт независних држава  117.306 

Белгија 103.492 

Бугарска 43.059 

Данска 83.784 

Француска 45.634 

Холандија 230.072 

Канада 7.245 

Русија 160.670 

Енглеска 380.580 

Италија 21.401 

Шпанија 12.234 
Извор: www.tursab.org.tr 

 

На основу табеле број 6 у 2016. години, највећу потрошњу су забележили 

туристи који су дошли из Немачке, са износом од 1.061.541$ а најмање туристи из 

Канаде са износом од 7.245$. Велику потрошњу имали су и туристи из Енглеске и 

Русије. За 2017. годину прогнозе су да ће Турску посетити 28.472.000 туриста и 

потрошња повећати за 0,7%.  

До 2027. године предвиђа се да ће се туристички промет повећати на 69.432.000 

туриста, који ће остварити туристичку потршњу од 150,7 милијарди долара, што је 

повећање од 6,5%.
29
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5.2.3. Смештајни капацитети у Турској 

 

 
Смештај који се нуди у Турској углавном чине хотели, хотелски апартмани, 

туристичка насеља, разни мотели, туристичка села, пансиони, приватни смештај и 

апартмани. У Турској тренутно има 15.051 хотел, смештајних објекта и 481 

одмаралиште.
30

 

 

Табела бр.7: Смештајни капацитети са дозволом министраства за туризам и 

одобрене инвестиције у Турској у периоду од 2004. до 2016. године  

 

Година  
Капацитети са дозволом Одобрене инвестиције 

Број објеката Број кревета Број објеката Број кревета 

2004 2.357 454.290 1.130 242.603 

2005 2.412 483.330 1.039 278.255 

2006 2.475 508.632 869 244.687 

2007 2.515 532.262 776 254.191 

2008 2.566 567.470 772 258.287 

2009 2.625 608.765 754 231.456 

2010 2.647 629.465 877 252.984 

2011 2.783 668.829 922 267.900 

2012 2.870 706.019 960 273.877 

2013 2.982 749.299 1.056 301.862 

2014 3.131 807.316 1.117 309.556 

2015 3.309 850.089 1.125 314.194 

2016 3.641 899.881 1.135 312.912 
Извор: www.tursab.org.tr 

 

Регија са највећим бројем одмаралишта је Турска ривијера са 433 одмаралишта, 

а регија са најмањим бројем је Дагламан обала са 33 одмаралишта. Велики број 

одмаралишта имају још и средоземна регија са 286 одмаралишта, обала Анталије са 

283 одмаралишта, затим Анталија са 199 одмаралишта и Егејска регија са 169 

одмаралишта. Поред Дагламан обале, мали број одмаралишта имају још Белек обала са 

42 одмаралишта, Кемер са 51 одмаралиште и Алања са 65 одмаралишта.  

 

Табела бр.8: Број хотела у већим градовима  

 
Редни број Град Број хотела Редни број Град Број хотела 

1 Истанбул 2.298 1 Бодрум 182 

2 Алања 482 2 Чешме 174 

3 Трабзон 472 3 Белек 162 

4 Фетије 452 4 Бурса 161 

5 Анталија 365 5 Измир 157 

6 Сиде 328 6 Узунгол 139 

7 Олудениз 289 7 Конија 57 

8 Анкара 218 8 Памукале 48 

9 Мармарис 214 9 Едирине 43 

10 Кушадаси 188 10 Лора 35 
Извор: www.booking.com/resort 

                                                           
30

 www.booking.com/resort 

http://www.tursab.org.tr/


Макроекономски ефекти развоја туризма у Турској 
 

48 
 

На основу табеле број 8, можемо закључити да је Истанбул на првом месту са 

чак 2.298 хотела, а град са најмањим бројем хотела је Лора свега 35. Иако је Анкара 

главни град Турске, она има само 218 хотела. Ако погледамо број хотела у Истанбулу, 

и више је него очигледно да је Истанбул веома посећен и да се сваке године гради све 

већи број хотела. Већину хотела у Истанбулу чине хотели са две звездице, али су 

најквалитетнији хотели са пет звездица што чини 30,5% од укупног броја кревета у 

Истанбулу. Одатле се може закључити да су смештајни капцитети у Истанбулу високог 

квалитета.  

 

VI Међузависност туристичког и привредног развоја Турске  
 

6.1. Утицај туризма на привредни развој Турске  

 
Туризам укључује становништво одређене државе, запослене, инвеститоре итд. 

Односно утиче на развој свих предузећа која задовољавају потребе туриста, али и на 

повећање броја радних места, увећање масе произведених роба и услуга које се 

остварују у одређеном временском периоду чиме се стимулише привредни развој. 

Туризам изазива многоструке ефекте у привреди и друштву условљавајући развој 

привредних и непривредних делатности које учествују у задовољавању потреба 

домаћих и страних туриста. У основи економског значаја туризма налази се трошење 

новца туриста у туристичкој дестинацији, који су зарадили у месту свог сталног 

боравка. Као резултат ове потрошње настају одређени економски ефекти на привреду, 

како за државе и подручја из којих туристи долазе тако и из оних земаља и места која 

туристи посећују. У домаћој и страној литератури могу се наћи различите 

класификације за сагледавање економских ефеката туризма на привреду. Једна од 

најчешће коришћених у домаћој литератури је подела на директне и индиректне ефекте 

туризма. 

Од директних ефеката туризма најважнији су: 

 Ефекти туризма на друштвени производ и национални доходак, 

 Ефекти туризма на платни биланс, 

 Ефекти туризма на запосленост, 

 Ефекти туризма на развој делатности туристичке привреде, 

 Ефекти туризма на инвестициону активност. 

 

6.2. Директни макроекономски ефекти развоја туризма  

 

6.2.1. Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак 

 

 

У теорији постоји висок степен сагласности око става да се туризам не може 

сматрати ствараоцем друштвеног производа и националног дохотка, али да ипак 

туристичка потрошња и посредно и непосредно утиче на друштвени производ и 

национални доходак. Утицај туризма на друштвени производ и национални дохотак, то 

јест на њихову територијалну прерасподелу, се остварује преко туристичке потрошње, 
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тако што она стимулише развој оних привредних делатности које снабдевају 

туристички комплекс, као и преливањем дохотка из других држава
31

. Туризам је 

услужна делатност, па не ствара материјална добра, ни друштвени производ како га, на 

пример, стварају индустрија и пољопривреда које су производне делатности. Уколико 

се ради о домаћем туризму, онда долази до прерасподеле дохотка из једног у друго 

подручје националне територије. С друге стране, ако је реч о развоју иностраног 

туризма, онда новчана средства која странци троше директно утиче на повећање 

друштвеног производа и националног дохотка. То је доходак створен ван националне 

територије, у привредама из које туристи долазе, а путем туризма прелива се у 

националну економију. 

Поред утицаја на величину друштвеног производа и националног дохотка, 

туристичка потрошња делује и на прерасподелу друштвеног производа и националног 

дохотка у смислу његовог преливања. Другим речима, постоје оне државе које део 

свога друштвеног производа и националног дохотка преливају у друге државе по 

основу туристичке потрошње (емитивне или иницијативне државе), као и оне које 

остварују позитиван салдо по основу међународног туризма (рецептивне државе). 

Директна допринос туризма БДП-у одржава унутрашњу потрошњу на туризам, 

као и владину појединачну потрошњу – трошење владе на туристичке услуге које су 

директно повезане са посетиоцима, као што су културне, попут музеја, или 

рекреативне попут националног парка. 

Директан допринос туризма БДП-у израчунат је како би био у складу са 

резултатима, како је изражено у Националном рачуноводству, туристичких 

карактеристичних сектора као што су хотели, авио-компаније, аеродроми, туристичка 

агенција и услуге рекреације, које су директно повезане са туристима. Директан 

допринос туризма БДП-у израчунава се из укупне интерне потрошње, тако што се 

„покрећу” куповине различитих туристичких индустрија.  

 

Слика бр.19: Директан допринос туризма БДП-у (у милионима турских лира) 

 

 
Извор: WORLD TRAVEL &TOURISM COUNCIL 

 

 

„Директан утицај туризма на БДП у свету износи 19,4 милијарди евра, а у 

Европи 16,6 милијарди евра, за 2014. годину. По подацима за 2015. годину, сам светски 

просек је опао на 18,5 милијарди евра, као и у Европи 14,9 милијарди евра.”
32
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Слика бр. 20: Директан допринос туризма БДП-у у Турској ( у %) 

 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

 

„У Турској, директан утицај туризма на БДП износио је 87,9 милијарди нових 

турских лира (29.1 милијарди долара), 4,1% укупног износа БДП у 2016. години. 

Предвиђа се пораст од 2,0% у 2017. години, са порастом од 4,9% годишње. Ово 

првенствено одржава економску активност коју генеришу привредни субјекти као што 

су хотели, туристичке агенције, авио-компаније и друге компаније које пружају услуге 

превоза путника. Али то такође укључује, на пример и активности ресторана. Предвиђа 

се пораст од 144,4 милијарде нових турских лира (47,8 милијарди долара) у периоду од 

2017. до 2027. године, са 4,8% укупног БДП у 2027. години.” 
33

 

  

 

Слика бр.21: Укупан допринос туризма БДП-у (директни (direct), индиректни ( 

indirect) и мултипликативни (induced)) 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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Слика бр. 22: Укупан допринос туризма БДП-у ( у %) 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

„Укупан допринос путовања и туризма БДП-у износио је 265,7 милијарди нових 

турских лира у 2016. години (12,5% БДП). Очекује се да ће у 2017. години порасти за 

1,0%, односно 268,4 милијарди нових турских лира, што износи раст од 12,2% БДП у 

2017. години. До 2027. године очекује се пораст од 4,4% што износи 411,3 милијарде 

нових турских лира (13,8% БДП).”
34

 

 

Табела бр.9: Удео прихода  од туризма у БДП-у у Турској, у периоду од 2006. до 

2016. године 

 

Година 
Удео прихода од туризма у 

БДП-У ( у%) 

2006 3.5 

2007 3.2 

2008 3.4 

2009 4.1 

2010 3.4 

2011 3.6 

2012 3.7 

2013 3.9 

2014 4.3 

2015 6.2 

2016 4.1 
Извор: www.tursab.org.tr 

 

На основу табеле број 9, можемо закључити да је највећи удео прихода од 

туризма у БДП-у износио 6,2% у 2015. години, а најмањи 3,2% у 2007. години.   

Туризам има велики утицај на друштвени производ и национални доходак, а 

самим тим и на укупан привредни развој Турске. Предвиђа се да ће се економски 

ефекти туризма на друштвени производ и национални доходак сваке године 

повећавати. 
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6.2.2. Утицај туризма на платни биланс  

 
 

 

Платни биланс предстваља сумарни исказ економских трансакција резидената 

неке економије са остатком света у одређеном временском периоду. Значај појединих 

позиција у платном билансу зависи од заступљености примарних, секундарних и 

терцијарних делатности у структури поједине економије, достигнутог степена 

привредног развоја те укључености у међународне токове роба, услуга и производних 

фактора, те финансијских токова. У литератури се често истиче да се утицај туризма на 

националну економију осетио најпре кроз платни биланс земље и да је ово једна од 

најзначајнијих економских функција туризма. 

Туризам представља веома значајан извор девизних средстава због чега га 

сврставају у фаворизоване извозне делатности. За земље које су се, пре свега, 

издвојиле као значајне рецептивне туристичке земље на међународном туристичком 

тржишту, девизни прилив од туризма представља најважнију ставку прихода у 

платном билансу и веома снажан фактор укупног развоја привреде. Такође, значајна је 

чињеница да овај девизни прилив није праћен извозом добара преко граница земље, па 

се ова врста извоза назива „невидљивим извозом” или ређе „тихим извозом”. Уместо 

извоза робе овде се увози потрошач односно туриста, чија потрошња у дестинацији 

представља основ девизног прилива.  

Ова специфична врста извоза има бројне предности у односу на класичан извоз 

роба и услуга, неке робе које не могу постати предмет размене у оквиру међународне 

трговине, као што су природне и културне или социјалне активности земље могу бити 

валоризоване кроз туризам. Оне привлаче туристичку тражњу и индиректно се продају 

на тржишту тражње у облику виших цена за туристичке производе. Неки производи су 

извезени тако што су продати страним туристима који су посетили земљу. Због низа 

предности туризам се види као релативно јефтин, а лак начин зараде девиза 

неопходних за инвестирање у развој. 

Пошто се данас многе земље света суочавају са проблемима дефицита платног 

биланса, међународни туризам може помоћи да се ублаже такви проблеми и допринесе 

обезбеђењу финансијских ресурса потребних за економски и друштвени развој. То је 

разлог што већина њих настоји да кроз активну туристичку политику стимулише 

потрошњу страних туриста и утиче на уравнотежење неповољног трговинског и 

платног биланса у целини. Туризам је, такође, једна од пет водећих извозних 

категорија за 83% свих земаља, и главни извор девиза за најмање 38% њих. Чињеница 

је да за многе земље, нарочито оне са ограниченим индустријским сектором или са 

само неколико могућности за развој алтернативних извозних сектора, туризам 

представља основни извор девизних прихода. Интересантни су подаци да су девизни 

приходи од туризма у Танзанији и Јужној Африци већи од прихода, које ове земље 

остварују по основу извоза злата. 

„Туристички биланс је део платног биланса „који даје увид у све приходе које 

одређена држава има по основу међународног туристичког промета у одређеном 

периоду времена (најчешће период од годину дана)”
35

. Може бити посматрaн у ширем 

и ужем смислу. У првом случају, туристички биланс обухвата све приходе по основу 

извоза робе за туристичку намену, по основу пружања туристичких услуга, по основу 

капитала пласираног у развој туристичке привреде других држава, таксе за визе и 

читав низ других ставки, док на страни пасиве, туристички биланс обухвата издатке по 
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основу: увоза робе за потребе туристичке привреде, издатке домаћег становништва за 

путовање у иностранство, издатке за коришћење пласираног страног капитала и 

слично. 

Туристички биланс у ужем смислу се може дефинисати као део платног биланса 

државе, који на страни активе, обухвата све приходе који се реализују од иностраних 

туриста („невидљиви” извоз), а на страни пасиве све издатке везане за путовање 

домаћег становништва у иностранству („невидљиви” увоз). Утицај туризма на платни 

биланс државе је двојак. Потрошња иностраних туриста побољшава трговински 

биланс. 

 Кроз тзв. „невидљиви” извоз пласира се туристички производ (производ и 

услуге), а да роба није напустила националну територију. Често роба која и не би 

имала приступ и продају на светском тржишту (због снажне конкуренције, разних 

царинских препрека и сл.) врло се успешно може пласирати путем туризма. С друге 

стране, путовање домаћег становништва у иностранство делује на одливање девизних 

средстава и није стимулативно за платни биланс. Управо супротно, овај „невидљиви” 

увоз има ефекте као да су те девизе утрошене за увоз робе. Држава увек треба 

настојати да у политици развоја има већи извоз од увоза, па тако и кад је реч о туризму. 

Позитивна разлика у туристичком развоју омогућава земљи располагање девизних 

средстaва које може употребити за побољшање свог платног биланса.  

 

 

Слика бр.23: Туристичка потрошња иностраних туриста (foreign visitor exports) 

и инострани туристички промет( foreign tourist arrival ), изражена у милијардама и у %, 

у 2016 години 

 

 
Извор: WORLD TRAVEL &TOURISM COUNCIL 

 

 

Приход од иностраног туризма у Турској представља кључну компоненту 

директних ефеката туризма. У 2016. години, Турска је остварила приход од иностраног 

туризма у износу од 80 милијарде нових турских лира (26,5 милијарде долара). У 2017. 

години, очекује се повећање прихода од иностраног туризма од 0,7%, као и да ће 

28.472.000 страних туриста посетити Турску. До 2027. године предвиђа се да ће се 

туристички промет повећати на 69.432.000 туриста, који ће остварити туристичку 

потрошњу од 150 милијарде нових турских лира (49,9 милијарде долара), што 

представља пораст од 6,5% годишње. 
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6.2.3. Утицај туризма на запосленост  

 

 

Као и у другим делатностима, да би се организовао процес репродукције, и у 

туризму је потребно обезбедити неопходне чиниоце тог процеса, тј. средстава рада, 

предмете рада и људске ресурсе. Туризам је радно интензивна делатност, јер је због 

карактера услуга тј. потребе непосредног контакта са потрошачима приликом пружања 

туристичких услуга немогуће, као у неким другим делатностима, извршити значајнији 

обим аутоматизације. Првенствено ово важи за оне делатности које непосредно чине 

његову сложену структуру, али исто тако, до већег запошљавања у низу других 

делатности за које је туристичко тржиште тзв. „секундарно” тржиште за пласман 

сопствених производа и услуга.  

Најшире посматрано развој туризма у одређеном подручју пружа значајну 

могућност за директно запошљавање у делатностима туристичке привреде, али у оним 

које су у туризму укључене на индиректан начин (индустрија, грађевинарство, 

пољопривреда и др.). Исто тако, поједина занимања у туризму, посебно у 

угоститељству, тј. хотелијерству и ресторанству, погодују запошљавању жена. У 

развијеним туристичким државама, учешће жена у укупном броју запослених у 

туризму је и до 70%. 

Туризам омогућава запошљавање људи разних степена стручности. Наиме, 

укључивање оних који у процесу производње непосредно пружају услугу (конобари, 

собарице и томе слично), који раде у разним техничко-технолошким процесима 

(кувари, посластичари, аниматори). Као и оних креативних кадрова који формирају 

модерне туристичке производе и баве се развојном политиком (високостручни 

образовани кадрови). У последњем случају ради се о разним профилима стручности 

економисти правници, филолози, архитекте и психолози.  

Потребно је нагласити да карактеристика сезоничности у туристичком 

пословању рађа потребу запошљавања и додатке ( тзв. „сезонске”) радне снаге која се 

укључује у процес репродукције само у периоду док траје сезона (нпр. у летњем 

периоду), а са циљем да се без застоја и сходно повећаном обиму тражње у том 

раздобљу пласирају производи и услуге иностраним и домаћим туристима. 

 

Слика бр.24: Број директно запослених у туризму ( у хиљадама) 

 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 



Макроекономски ефекти развоја туризма у Турској 
 

55 
 

Слика бр.25: Учешће директно запослених у туризму у укупној запослености ( у%) 

 

 
Извор: WORLD TRAVEL &TOURISM COUNCIL 

 

 

„Туризам у Турској је директно остварио 495.000 радних места у 2016. години 

(1.8% од укупне запослености), а очекивао се пад од 2,3% у 2017. години, односно 

484.000 радних места (1.8% укупне запослености). Ово укључује запошљавање у 

хотелима, путничким агенцијама, авио-компанијама и другим предузећима које 

пружају услуге туристима. Такође, овде су укључени и послови у ресторанима и 

индустрији, који задовољавају потребе туриста у њихово слободно време. До 2027. 

године туризам ће директно генерисати 797.000 радних места, односно очекује се 

повећање од 5,1% на годишњем нивоу у наредних десет година.”
36

 

 

Слика бр. 26: Укупан допринос туризма запослености (у хиљадама послова)  

 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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„Укупан допринос туризма запослености (укључујући шире ефекте улагања, 

снабдевања...) у 2016. години износио је 2.197.500 радних места (8.1% од укупног броја 

запослених). Очекује се да ће се ове године смањити за 3,6% на 2.118.500 радних места 

(7.8% од укупног броја запослених). Очекује се да ће до 2027. године туризам укупно 

генерисати 2.967.000 радних места (9.5% од укупног броја запослених), при чему се 

очекује повећање по просечној годишњој стопи од 3,4%.” 

 

 

6.2.4. Утицај туризма на развој делатности туристичке привреде 

 

 

 Да би се говорило о економским функцијама туризма разумљиво је 

претпоставити да држава има и до одређеног нивоа развијене делатности, као што су 

угоститељство, промет, трговина, туристичке агенције, као и друге делатности и 

активности које директно и индиректно задовољавају потребе туриста како домаћих, 

тако и страних (нпр. разне индустријске гране, пољопривреда, грађевинарство и сл.), 

односно да се остварује туристичка потрошња. Туристичка потрошња страних и 

домаћих туриста има снажан утицај на све делатности које чине целину у туризму. 

Данас, велики број туристичких дестинација настоји да, поред тзв. основних 

туристичких услуга (смештај, храна, превоз), због промењених захтева тражње, развије 

и тзв. „остале” туристичке услуге, посебно из подручја забаве, разоноде, рекреације, 

спорта, учења, образовања, авантуре и сл.  

Последњих деценија, утицај туристичке потрошње се све више осећа на 

подручју споменутих „осталих” услуга, јер се у структури туристичке потрошње већи 

део издатка намењује овим услугама, па отуда, и већи утицај на развој ових 

делатности. Чак се, у литератури, у ситуацији када се оцењује развијеност туристичке 

понуде одређене дестинације, заузима став да је она тим развијенија ако у структури 

потрошње доминира потрошња која се намењује „осталим” услугама (а не само 

основним, тј. смештају, исхрани и превозу).
37

 

Страни туристи су у Турској 2016. године потрошили 22.107.440 милиона 

долара, што је 29,7% мање у односу на 2015. годину. У 2016. години, било је 10 

милиона туриста мање у односу на 2015. годину. Према истраживањима турских 

туристичких експерата просечна потрошња страног туристе у Турској износи 705$ за 

2016. годину. Резултати анализе указују да страни туристи највише троше на смештај, 

куповину, храну и остало-музеји, излети.  

 

 

6.2.5. Утицај туризма на инвестициону активност 

 

 
„Туризам је 2016. године привукао капиталне инвестиције од 50.3 милијарде 

нових турских лира. Очекује се да ће се 2017. године смањити за 0,0%. У наредних 

десет година очекује се раст од 2,8% на годишњем нивоу, тако да би капиталне 

инвестиције у 2027. години требало да достигну 66,5 милијарде нових турских лира.”
38

 

 

                                                           
37

 Унковић С. (2001), Еконимка туризма, Савремена администрација,  Београд, стр. 43 
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Слика бр.27: Капиталне инвестиције у туризму  

 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

 

 

 

 

Слика бр. 28: Удео капиталних инвестиција у туризму у укупним инвестицијама 

 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

 

„Удео инвестиција у туризму у укупним инвестицијама повећава се са 12,5% у 

2017. години, на 12,9% у 2027. години.” 
39

 

 

 

                                                           
39

 WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 



Макроекономски ефекти развоја туризма у Турској 
 

58 
 

6.3. Индиректни макроекономски ефекти развоја туризма  

 

 
Туризам и угоститељство, са осталим привредним делатностима, чине значајно 

привредно подручје у свакој земљи. Између њих постоји и одређена специфичност, 

што развој угоститељства упоредо тече са привредним развојем и развојем 

пољопривреде, док се услови за развој туризма стварају на релативно вишем нивоу 

привредне развијености, личне потрошње и животног стандарда. Поред набројаних 

директних утицаја туризма на привреду, постоје и индиректни ефекти. „Код 

индиректних утицаја, реч је о чињеници да финансијска средства која се троше у 

одређеној земљи узрокују и активности у делатностима, које су индиректно (посредно) 

повезана са туризмом у тој земљи. Тако, индустрија, грађевинарство, пољопривреда и 

друге делатности путем туризма проширују тржиште за пласман својих производа”.
40

 

Индиректан утицај туризма манифестује се првенствено у његовом утицају на 

развој делатности примарног и секундарног сектора, односно на развој пољопривреде, 

индустрије, грађевинарства и осталих привредних и непривредних делатности, које на 

индиректан начин учествују у подмирењу потреба домаћих и страних туриста. 

Развојем привредних делатности стварају се материјално-економске претпоставке за 

привредни развој, раст животног стандарда, и подизање квалитета живота људи. Развој 

пољопривреде и туризма и њихових међусобних економских односа доводи се у везу 

са нивоом укупног привредног и социјалног развоја.  

Код примарног сектора значајан је утицај туризма на пољопривреду, јер 

значајан део својих производа пољопривреда пласира путем туризма, на пример 

производе од меса, млечне прерађевине, воће, поврће, природне напитке и сл. 

Индиректно може утицати на постепен развој сеоског туризма. Такође, може имати 

утицај на рибарство, нарочито у приморским местима, или на великим рекама, 

језерима. 

За секундаран сектор, најважнија делатност на коју индиректно утиче туризам је 

грађевинарство. Развојем туризма, долази до изградње туристичких капацитета: 

класичних угоститељских објеката (хотела, мотела, туристичких насеља и туристичких 

села,...), као и комплементарних капацитета, нарочито приватне собе, викендице, виле. 

Такође, то је повезано са самом индустријом намештаја, тепиха, стакла и разних 

других опрема, које снабдевају туристичке објекте. Туризам утиче на развој: 

јувелирских радњи, сувенирница, банака, спортских институција, позоришта, кабреа и 

слично. 

На овај начин, туризам у оквиру једне националне територије проширује 

тржиште и даје шансу целокупној националној економији да пласира производе и у 

овој изузетно атрактивној делатности. Истовремено, овако се остварују значајна 

девизна средства путем „невидљивог” извоза.  

Анализирајући индиректан економски утицај туризма на БДП, запосленост и 

раст подразумева се поређење индиректних ефеката између водећих 20 држава како би 

се утврдило колико туризам може да допринесе привредном расту, поготово у кризним 

временима и у контексту стимулативних политика. Питање брзине повратка 

инвестиција у односу на остале секторе показује на туризам има потенцијала да 

допринесе развој других делатности.  

                                                           
40
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6.3.1. Индиректни утицај туризма на друштвени производ 

 

Туризам је главна компонента услужне економије и обухвата 30% међународне 

трговине услугама. Када су у питању приходи од туризма, водећих 20 држава стварају 

око 70% глобалне туристичке активности. Значајан допринос који туризам може дати 

економском расту лежи у његовим индиректним утицајима, који у овим државама 

представљају преко 45% укупног доприноса туризма БДП-у. Ови индиректни 

економски утицаји, који се односе и на робу и на услуге у сектору туризма и 

инвестиција и јавне потрошње генерисане од туризма, су важан покретач привредног 

раста. Туризам, посебно сегмент хотелијерства и угоститељства, један је од ретких 

делатности који је у центру производног ланца, не само за пољопривредне и 

прехрамбене производе, већ и за потрошачка и капитална добра.  

Анализа водећих двадесет држава показује да је допринос туризма посебно 

важан у државама где постоји интензивна домаћа туристичка тражња. Исто важи и за 

државе које су развијене, које стварају високу додатну вредност од туризма 

комбинујући два основна стуба – домаћу и међународну тражњу. То је случај код 

многих водећих држава које су развиле конкурентске туристичке производне ланце 

засноване на развоју индиректних ефеката туризма.  

На основу информација и прогноза од стране WTCC, индиректни ефекти 

туризма су нарочито високи у неколико земаља, где достижу чак 6% укупног БДП-а 

(Аустралија и Шпанија). У овим државама висок степен специјализације у туризму 

представља веома значајан део укупне националне производње, под условом да 

подржавајућа политика може бити имплементирана у развој индиректних ефеката 

туризма. 

Слика бр.29: Укупан допринос БДП-у у 2016. години  

 

 
 

Извор: WORLD TRAVEL & TRAVEL COUNCIL 
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Значајне инвестиције су потребне за развој туризма, па се често долази до тога 

да се туризам пореди са тешком индустријом у смислу јавних и приватних инвестиција 

у инфраструктуру, дистибуција пијаће воде, као што су пут и транспортна мрежа, 

третман отпада, приступ електричним мрежама и приступ новим комуникационим 

системима.  

Поред тога, како је истакнуто и извештајима из 1988. године на Конферецији 

Уједињених нација о трговини и развоју (UNCTAD), често је потребно имати 

дугорочан увид у инвестиције у туризму. Нарочито, када су у питању инвестиције у 

хотеле, где је за повратак инвестиција често потребно десет или више година. У 

посматраним околностима, туризам може имати значајну улогу само ако постоје 

услови за раст туристичке тражње који би оправдали капиталне пројекте који захтевају 

веома значајна средства у циљу изградње основне инфраструктуре.  

 

 

6.3.2. Индиректни утицаји туризма на запосленост 

 

 
Туризам подстиче запосленост кроз повећање броја запослених у делатностима 

туристичке привреде, повећање броја запослених у непривредним делатностима које 

директно подмирују потребе туриста, повећање броја запослених у делатностима које 

на индиректан начин задовољавају потребе туриста, ангажовање приватних 

домаћинстава у туристичким местима. Карактеристике рада у туризму: значајан 

проценат запослених у туризму у односу на укупно запослено становништвом 

тенденције раста тог процента, квалитативни утицај тиме подстиче стварање радних 

места за младе људе. У многим државама, међутим, посебно у Европи, велики део њих 

су сезонски послови који могу бити осигурани на дуги рок уз побољшање нивоа 

квалификација. 

Индиректан допринос туризма отварању нових радних места потврђује његов 

значај за запошљавање у ланцу снабдевања туризма. Међутим, овај индиректни 

допринос је мањи од директног у одређеном броју држава. Индиректне користи од 

туризма су веће где је туристички ланац снабдевања усмерен ка производњи локалних 

роба и услуга.  

Туризам ствара потребу за обуком за које ове земље имају веома значајну 

способност. Сходно томе, један од индиректних утицаја туризма је да омогући, овим 

државама, нарочито у Европи и Северној Америци, да „извози” своје туристичке, 

хотелијерске и угоститељске курсеве обуке у друге земље, стварајући радна места у 

образованом сектору. 

Већина радних места у туризму су за младе испод 25 година старости, који чине 

око половину свих туристичких послова. Поред тога, већина  њих су послови за жене. 

Ова карактеристика запослености у сектору туризма наглашава значај сталног 

стручног програма обуке за младе људе како би обезбедили дугорочне послове.  

„Међународна организација рада процењује да је туризам генерисао 253 

милиона радних места широм света 2010. године. Исто важи и за водеће рецептивне 

државе. Свака једанаеста особа у свету ради у сектору туризма и повезаним 

делатностима, а скоро сваки 10-и долар зарађен је у овим секторима. Туризам је 

запошљавао нешто више од 12 милиона људи у Европској унији 2013. године. Скоро 7 

милиона људи ради у индустрији хране и пића, а 2 милиона је запослено у транспорту. 

Сектор смештаја (не укључујући некретнине) чини 2,4 милиона радних места у ЕУ. 
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Туристичке агенције и тур оператори чине скоро пола милиона запослених, у 

туристичкој индустрији је запослено 22% кадрова у односу на број запослених у 

сектору услуга. Када посматрамо укупну нефинансијску пословну економију, 

туристичка индустрија чини 9% запослених. Међу државама чланицама за које су 

доступни подаци, Малта је забележила највећи удео (16,6% или један у шест 

запослених). У апслоутном смислу, Уједињено Краљевство и Немачка су забележиле 

највећу запосленост у туристичкој индустрији (по 2,1 милиона људи), затим Италија 

(1,4 милиона), Шпанија и Француска (по 1,3 милиона).”
41

 

 

 

 

 

Слика бр.30: Укупан допринос туризма запослености ( у хиљадама послова ) и 

утицај туризма на БДП у 2016.години 

 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

На основу анализе, може се закључити да је туризам генерисао 495.000 нових 

директних радних места у 2016. години.
42
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6.3.3. Индиректни утицаји туризма на остале делатности  

 

 
Табела бр.10: Утицај туризма на остале секторе  

 

Ред. 

Бр. 

 

Турска                                  

Раст (у %) 
2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

2017. 

процена 

2027. 

процена 

1. 
Потрошња страних туриста 

 
18,1 4,4 14,8 13,5 5,8 -22,0 0,7 6,5 

2. 
Потрошња локалног становништва 

(укључујући државну појединачну 

потрошњу) 

14,1 2,3 1,9 0,0 1,6 -0,5 3,7 2,7 

3. 
Потрошња од стране међународног 

туризма ( = 1 + 2 ) 
16,0 3,3 8,2 7,0 3,9 -12,5 2,2 4,7 

4. 
Куповина од стране туристичких 

провајдера која укључује увежену 
робу ( ланац набавке ) 

17,0 3,3 8,1 6,9 4,1 -12,5 2,5 4,5 

5. 
Директан утицај туризма на 

БДП   ( = 3 + 4 ) 
15,2 3,3 8,3 7,1 3,8 -12,6 2,0 4,9 

6. 
Други крајњи утицаји 

(индиректни и мултипликативни 

)   Домаћи ланац набавке 

15,2 3,3 8,3 7,1 3,8 -12,6 2,0 4,9 

7. 
Капиталне инвестиције 

 
62,8 -22,2 12,4 26,5 8,4 5,9 0,8 2,7 

8. 
Државна колективна потрошња 

 
6,2 9,3 6,5 5,2 7,0 12,5 -1,2 2,7 

9. 
Увоз робе посредством индиректне 

потрошње 
29,0 -19,5 -24,7 36,3 46,5 6,3 0,8 3,1 

10. 
Мултипликативни ефекти 

 
16,5 0,1 9,7 9,6 4,3 -6,8 -0,7 4,7 

11. 
Укупан допринос туризма на 

БДП ( = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ) 
20,6 -0,5 10,3 9,5 3,5 -7,4 1,0 4,4 

12. 
Утицај на запосленост ( ' 000 ) 

Директни утицаји туризма на 

запосленост 

9,4 2,9 4,6 3,7 0,9 -13,6 -2,3 5,1 

13. 
Укупан утицај туризма на 

запосленост 
14,9 -2,8 5,7 6,2 -0,3 -7,5 -3,6 3,4 

14. 
Остали индикатори            

Трошкови за путовање ван државе 
-3,0 -14,3 18,0 8,9 19,0 0,6 0,8 0,6 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

 На основу табеле, можемо закључити да туризам утиче на развој других 

делатности у Турској. Када је у питању дирекан утицај туризма на БДП, највећи утицај 

забележен је 2011. године са износом од 15,2%, а најмањи са негативним билансом од-



Макроекономски ефекти развоја туризма у Турској 
 

63 
 

12,6% у 2016. години. Процене су да ће у 2017. години износити 2,0%, а да ће до краја 

2017. године износити 4,9%.    

Секторски приступ односи се на централну улогу туризма у производном ланцу 

главних сектора и раду јавног сервиса инфраструктуре, укључујући саобраћај. То 

такође показује улогу туризма у развоју сектора где се ствара висока додатна вредност 

и нових технологија, као што су Глобални дистрибуциони систем (GDS) и 

Компијутерски резервациони системи (CRS).  

Индиректни ефекти туризма се тичу свих сектора привреде, посебно спремања 

хране, индустрије и свих других услуга везаних за туризам, као на пример авио-

саобраћај. Индиректне ефекте туризма не треба само аналзирати на макроекономском 

нивоу, већ и на регионалном нивоу. Користи од туризма могу бити од суштинског 

значаја како би се уклониле препреке за изградњу инфраструктуре, посебно за 

побољшање приступа, што је директно од користи локалним становницима. 

Допринос индиректних ефеката туризма у Турској се може разложити на три 

подсектора: 

 Укупан ланац набавке (-12,5% - 2016), (2,5% - 2017), 

 Капиталне инвестиције (5,9% -2016), (0,8% -2017), 

 Јавна потрошња (12,5% - 2016), (-1,2% - 2017). 

 

 

6.4. Мултипликативни ефекти туризма  

 

 
„Мултипликативни ефекат туризма огледа се у чињеници да се средства 

туристичке потрошње, након своје основне циркулације, од места где су настала до 

места потрошње, не заустављају него да њихов највећи део наставља да циркулише и 

тиме даље утиче на привредна збивања”.
43

 

Када је реч о мултипликативним утицајима, потрошња финансијских средстава 

коју остваре инострани туристи (не и домаћи) има следеће делове – то су додатна 

финансијска средства која имају додатне (умножене, тј. мултипликативне) ефекте на 

националну економију. Ова финансијска средства циркулишу (обрћу се) кроз већи број 

трансакција у привреди једне државе. Она се преливају у све делатности које чине 

туризам као сложени систем, затим у друге делатности које су директно повезане са 

туризмом, док коначно не напусте националну територију.  

По одређеном коефицијенту (коефицијент мултипликације) могу се мерити 

ефекти ове увећане потрошње. Уколико је држава економски развијенија, она мање 

зависи од увоза (робе која је неопходна за нормалан процес репродукције у туризму) и 

мултипликативни ефекти туризма су већи. 
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Слика бр.31. Генерисан БДП на милион долара по секторима 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

 

„Туризам је генерисао укупан допринос од 88 билиона долара БДП-у Турске у 

2016. години. Укупан утицај туризма на БДП је већи у сваком сектору у односу на 

посматране делатности у овој студији. Неопходно је напоменути да се очекује раст 

доприноса грађевинарства БДП-у. Ако посматрамо директни утицај туризма на БДП 

може се закључити да је њихов утицај три пута већи у односу на утицај хемијске 

индустрије у Турској.”
44

 

 

Слика бр.32: Генерисан БДП по секторима изражен у % 

 
Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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„На основу директног, индиректног и индуцираног утицаја на БДП, туризам је 

остварио 12,5% удела у БДП-у у 2016. години у Турској.”
45

 

„У 2016. години, туризам чини 12,4% учешћа у БДП-у Турске у односу на 

малопродају свих производа. ”. 

Може се истаћи да постоје и друге примарне функције туризма. Једна, значајна, 

јесте и тзв. конверзацијска функција туризма, која се огледа у чињеници да нека 

неекономска добра, често непроцењиве вредности и уникатна по свом карактеру 

(културно-историјски споменици), укључивањем у туристичку понуду могу се 

претворити у економска добра. Треба додати и да потрошња у одређеном сектору има 

различите утицаје на БДП, у зависности од локално додате вредности и повезаности са 

остатком економије. Када туристи троше новац у дестинацији, он у потпуности не 

остаје у привреди, јер је одређени део потребан за увоз одређених роба и услуга. То 

представља „цурење” створене економске вредности. 

„Мултипликатор је просечан број обртаја или итерација које врши свака 

реализована јединица потрошње у току своје циркулације у једној години, а пре свог 

коначног изласка из привредног тока. Бит мултипликатора је у томе да се преливањем 

бруто-вредности из руке у руку покрећу нови привредни процеси. При томе, што је 

већи број трансакција које се изврше туристичком потрошњом током једне године, 

већи ће бити и мултипликаторски учинак туризма.”
46

 

У току једне године приходи од страних туриста прођу 13 -14 трансакција, али 

коефицијент мултипликације износи између 3,2 и 4,3. Код развијених земаља 

коефицијент мултипликације (број обртаја) је већи, јер се на бази сопствене 

производње обезбеђује огроман број робе за туристе. Мултипликативни ефекти зависе 

од тога колико туристичка дестинација зависи од увоза материјалних добара за 

задовољење потреба туриста и уштеда локалног становништва од прихода који нису 

дати на зајам неком другом током године. 

Концепт мултипликатора базира на уважавању чињенице да су субјекти који 

продају услуге и производе на туристичком тржишту међусобно зависни. Продаја 

производа и услуга једног туристичког предузећа зависи од куповине од других 

предузећа унутар локалне економије, тј. од куповине производа и услуга различитих 

привредних и непривредних делатности локалне привреде. 

Промена нивоа финалне тражње за аутпутом једног сектора, се не одржава само 

на сектор који производи финалне производе, већ и на друге секторе који, такође нуде 

производе и услуге од којих зависи финална понуда. Појам мултипликатора се везује за 

однос промена једне од кључних економских варијабила – аутпута (приходи, 

запосленост, државни буџет) према променама у туристичкој потрошњи. Нови новац 

који улази у националну економију, у форми инвестиција из иностранства, донација, 

дознака од радника из иностранства, потрошње страних туриста, стимулише економију 

конкретне земље и то не једном, већ више пута. 

„Најобухватнији приказ теорије мултипликатора у области туризма даје 

амерички економиста Х. Г. Клемент. Он је пошао од тога да новац примљен од страних 

туриста (на бази продаје туристичких услуга) циркулише у оквиру привреде конкретне 

туристичке земље и да направи 13-14 трансакција, пре него што нестане кроз увоз 

производа и услуга из те земље. При томе настају додатни ефекти.”
47
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6.5. Утицај политичке ситуације на туризам 

 

 
Туризам, кључни део економије Турске, претрпео је „јак ударац‟ 2016. године. 

Поред тероризма и пуча, на број посетилаца озбиљно је утицало и погоршање односа с 

Русијом након обарања руског авиона у новембру 2015. године, те долази далеко мање 

гостију из те земље. По речима генералног секретара Асоцијације туристичких 

агеницаја Турске, 2016. година је изгубљена година за турски туризам.
48

 

Турски приходи од туризма, пали су за готово 30% у 2016. години, пошто су 

туристи заобилазили ову земљу у широком луку. У Турску је током целе прошле 

године дошло више од 31 милион туриста, у односу на 42 милиона 2015. године. 

Привреда Турске је у трећем кварталу прошле године први пут забележила пад на 

годишњем нивоу од 2009. године, смањивши се за 1,8%. Туризам је кључни сектор 

турске економије, који чини око 5% бруто домаћег производа (БДП), а успоравање у 

овом сектору је допринело погоршању укупног привредног раста. 

Страних туриста у 2016. години у Истанбулу, готово да није било, а некада 

препун Гран Базар, у Истанбулу је био невероватно тих. У продавницама и 

ресторанима у популарној улици Истикал скоро да и није било туриста, а хотели у 

четврти Нишантаси су скоро били празни. Нагло је смањен број туриста из Немачке и 

Русије, а они су управо били најбројнији. Смањен број туриста је утицао и на 

запосленост у туризму, тако да је три милиона људи остало је без посла у овој 

делатности.  

Након референдума са Русијом ове године, односно склапањем мировног 

споразума, Руско тржиште се поново отворило и туристи су почели да долазе. Након 

мировног споразума поново се повећао и број туриста из Немачке, а ове године је 

забележен и пораст туриста из Ирана и Израела.  

Званичници за туризам у Турској су одлучили да привуку пажњу туриста на све 

могуће начине. У одмаралишту Кушадаси су за развој роњења на обали Егејског мора 

поплавили авион А300. Авион дуг 54 m, постао је највећи вештачки гребен у држави. 

Званичници Турске се надају да ће ова атракција, привући у Кушадаси до 250.000 како 

домаћих, тако и страних туриста и да ће ово бити несвакидашња понуда за љубитеље 

роњења.         

Слика бр.33: Потопљени авион у Кушадасију  

 

Извор: www.blic.rs 
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Закључак  

 

 
Научно-технички прогрес, развој транспортних средстава, повећање нивоа 

културе и нивоа стандарда условили су разне промене у друштвеним кретањима, 

утичући тиме и на развој туризма. С обзиром на просечне годишње стопе раста, које 

бележи у другој половини прошлог века, туризам представља привредну делатност, 

која бележи континуирани раст. Туризам је данас постао једна од значајних 

привредних делатности у појединим земљама као и главни извор прихода милиона 

људи у Европи и свету. Значај туризма се огледа и у његовој уској повезаности са 

низом делатности, као што су: саобраћај, култура, здравство, политика, итд. 

Посматрајући туризам у светлу друштвених и економских ефеката, а пре свега у 

односу на бројност учесника туристичких путовања како у домаћим, тако и у 

међународним размерама, може се рећи да се налази у процесу непрестаних и снажних 

промена. Туризам има важну и позитивну улогу у друштвено-економском развоју 

многих земаља доприносећи културној размени, унапређивању међународних односа и 

мира у свету. 

Битно је разумети да туристичке потребе, као потребе за смештајем, исхраном, 

забавом, разонодом и сл., не задовољава само једна, већ читав низ привредних и 

непривредних делатности и активности, како је претходно истакнуто. Веома је битно и 

то да земље које имају потенцијал и ресурсе за развој туризма и желе да га искористе 

за свој бржи привредни развој имају у виду следеће: однос туризма и привредног 

развоја карактерише висок степен корелације, те се туризам због својих бројих 

позитивних ефеката на целокупну привредну активност може искористити као фактор 

бржег привредног развоја. 

 Утицај туризма на привредни развој конкретно се остварује преко утицаја 

туристичке потрошње и инвестиција намењених туризму, на општу привредну 

активност и учешће у стварању друштвеног производа. Инвестиције у туризам су 

важна претпоставка за могућност које он пружа као елемент развојне политике. 

Ефикасније коришћење туристичких потенцијала се не може постићи само 

поседовањем природних, културних и амбијенталних ресурса, већ је нужно 

континуирано инвестирати у инфраструктуру, кадар, постојеће капацитете и сл.  

Када се говори о одрживости туризма, то свакако подразумева очување, али и 

обогаћивање културног и природног наслеђа света. Допринос туристичке индустрије 

економском развоју је све већи, што се рефлектује кроз отварање нових радних места и 

унапређење локалног развоја. Ови, као и многи други разлози, туризму би требало дати 

место које заслужује нашу бригу и пажњу. Као што можемо видети у пракси, туризам 

је преузео водећу улогу у одрживом економском развоју целих региона. 

Једна од основних функција туризма је што директно и индиректно утиче на 

раст бруто домаћег производа. Упоредо са јачањем његовог економског аспекта, 

подстиче се запошљавање, утиче на отварање нових радних места, што се одражава на 

побољшање општег животног стандарда. На јединствен начин подстиче развој неких 

од комплементарних делатности и доприноси укупном БДП-у.  

На основу анализираних података може се закључити да се туризам јавља као 

важан фактор привредног развоја Турске, кроз утицај на друштвени производ и 

национални доходак. У Турској, директан утицај на БДП у 2016. години износио је 87,9 

милијарди нових турских лира (4,1% БДП-а), при чему се очекује повећање доприноса 

туризма БДП на 4,8% БДП до 2027. године.  
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Један од значајних бенефита које привреда једне земље може имати од туризма, 

ослања се на чињеницу да ова високо радно-интензивна делатност утиче на отварање 

великог броја радних места, те на тај начин доприноси решавању проблема 

незапослености. Туризам омогућава запошљавање лица разних образованих профила, 

од оних који непосредно пружају услуге и оних који раде у различитим техничко-

технолошким процесима, до оних креативних кадрова који креирају модерне 

туристичке производе и баве се развојном политиком. У Турској у туризму је било 

запослено 495.000 кадрова у 2016. години. 

Туризам доприноси привредном развоју Турске, јер утиче на повећање додате 

вредности која се ствара у делатностима туристичке привреде, креира радна места у 

туризму, али и у привреди, и подстиче развој туристичких и нетурстичких делатности.     
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