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Öz 

Mevcut ekonomik büyüme anlayışı, büyük ölçüde (Solow, 1956) tarafından geliştirilen neoklasik 
büyüme modeline dayanmaktadır.  Solow (1956) büyüme modelinde, üretim kapasitesinin artışı; işçi 
başına üretim artışına sebebiyet veren işçi başına sermaye miktarındaki artış veya sermaye birikimine 
bağlıdır. Teknoloji faktörü, (Romer, 1990) ve (Lucas, 1988) tarafından Solow (1956) büyüme modeline 
eklenerek yapısal teknolojik önemine vurgu yapılmıştır. Öyle ki bugün sanayileşme, istikrarlı bir 
ekonomik büyüme ve uzun vadede yoksulluk ile mücadelede en önemli faktörlerden birisi olarak 
tanınmaktadır. Sanayisizleşme süreci veya sanayi sektörünün zayıflamasına sebep olabilecek 
faktörlerden birisi de turizm sektöründe ortaya çıkabilecek olan ani ve plansız gelişmelerdir.  Bu 
bağlamda bu çalışmanın temel amacı, 2000 yılından sonra turizm sektöründe yaşanan büyüme 
sebebiyle Türkiye ekonomisinin Hollanda veya Plaj Hastalığına yakalanıp yakalanmadığını 
incelemektir.  Analizin için Non-ARDL ve Dinamık OLS ve Johansen ve Juselius yöntemleri 
kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Türkiye’de turizm gelirlerindeki artış, kaynak hareketi ve 
harcama etkisine sebebiyet vererek Türkiye ekonomisinin Hollanda Hastalığına yakalanmasına neden 
oluştur.    
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Abstract 

The current understanding of economic growth is largely based on the neoclassical growth model 
developed by (Solow, 1956) that emphasis on capital accumulation as an important factor to support 
economic growth. The increase in production depends on the increase in the amount of capital or capital 
accumulation per worker, which causes an increase in production per worker. The technology factor 
was added to (Solow, 1956) model by (Romer, 1990) and (Lucas, 1988) which emphasized on structural 
technological change. So that industrialization is one of the most important factors to reduce poverty 
and supporting long run growth. Therefore, industrialization plays an important role, especially for 
developing countries. One of the factors that can cause de-industrialization or weakening of the 
industrial sector is the increase in the tourism sector. The deindustrialization process in the economic 
literature is known as the Dutch Disease or Beach Disease (in tourism sector). The aim of this study is 
to investigate whether the growing tourism sector in Turkey has caused resource movement and a 
spending effect that have led the Turkish economy to experience the Dutch or Beach disease after 2000. 
For analysis several methods, such as Non- ARDL bounds tests and cointegration methods (such as 
Dinamik OLS ve Johansen ve Juselius) are employed. Empirical evidence demonstrates that due to the 
growth of the tourism sector, the Turkish economy is suffering from symptoms of Beach Disease, such 
as resource movement and spending effect which lead Turkish economy to de-industrialisation.  
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