
En çok kayba uğrayan 

gelir türleri (2015-2016) 

   Paket Tur Gelirleri        	  -%51 

   Konaklama Gelirleri      	-%40 

   Uluslararası  
  Ulaştırma Gelirleri         	-%31

En çok seyahat eden 

yaş grupları (2015) 

   25-44 Yaş	 %38 

   45-64 Yaş	 %24 

   0-14 Yaş	 %20

Turizm sektörü hem sağlamış olduğu gelir düzeyi hem de iş imkanları 
açısından ülke ekonomisinin önemli yapı taşları arasında yer almaktadır. 
Genç işsizliğin yüksek olduğu Türkiye’de turizm, emek yoğun sektör olması 
nedeniyle hayati önem taşımaktadır. Sektörün geçen yılki performansı 
değerlendirildiğinde turizmin ülke ekonomisi içindeki rolü açık bir şekilde 
ortaya çıkmaktadır. Turizm sektöründen elde edilen gelirin GSMH 
içerisindeki payı 2015 yılında yüzde 6,2 oranına kadar çıkarak tarihinin en 

yüksek seviyesini görmüştür. Ayrıca Türkiye’nin aynı yıldaki dış ticaret 
açığının yüzde 49,7‘sini kapatabilecek kadar gelir elde edilen turizm 
sektörü ülkenin büyümesi ve gelişmesi için büyük bir öneme sahiptir. Ancak 
son zamanlarda yaşanan siyasal sorunlar, terör ve belirsizliklerden 
etkilenen sektör büyüklüğünü yitirmeye başlamıştır. 

Turizmin Kötü Yılı
Turizm sektörü, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 2015’e göre 

yüzde 40,5 düşerek 9,9 milyar TL’den 5,8 milyar TL’ye geriledi. 

Emek yoğun 
sektör: Turizm 
Genç işsizliğin 

yüksek olduğu 

Türkiye’de turizmin 

hayati bir rolü 

vardır.

Turizmin Gücü 

Turizm gelirleri 

Türkiye’nin dış 

ticaret açığının 

yüzde 49,7‘sini 

kapatabilir.

Yabancı Turistler 

Toplam turizm 

gelirlerinin yüzde 

71,7‘sini yabancı 

turistler 

oluşturmaktadır.

Bu gibi sektör dışı sorunların etkisi altında kalan turizme bir diğer darbe ise 
acentelerden gelmektedir. Turizm olanaklarının tam anlamıyla 
değerlendirilememesi ve ‘deniz-kum-güneş’ tatilini içeren paket 
programların turistlere öneriliyor olması hâlihazırda turist seviyesi azalmış 
Türkiye’nin kanayan bir başka yarasıdır.
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Turizmden elde edilen gelir düzeyi incelendiğinde 
sektörün almış olduğu yara açıkça ortaya 
çıkmaktadır. Geçtiğimiz yılına kıyasla üçüncü ve 
dördüncü çeyreklerde yaklaşık 7 milyar dolarlık 
bir açık oluşan sektörde mevcut durumun 
değişmemesi durumunda son çeyrekte de aynı 
oranda bir kayıp beklenmektedir. Sonuç olarak 

sektörde gerçekleşen ve beklenen kayıplar göz 
önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin 10 milyar 
dolara yakın bir kaybı gerçeklemiş olacaktır. Bu 
yılın üçüncü çeyreği içerisinde toplam turizm 
gelirleri, yurt dışından gelen yerli (gurbetçi) ve 
yabancı turistler bağlamında incelendiğinde elde 
edilen gelirlerin yüzde 71,7‘sini yabancı turistlerin 
oluşturduğu görülmektedir. Ülke turizmi için büyük 
önem taşıyan yabancı turistlerin son yıllarda 
önemli ölçüde azalış göstermesinin en temel 

sebeplerinden bazıları terör olaylarının artışı ve 
güvenlik sorunları olarak görülmektedir. Tüm bu 
nedenlerin de etkili olmasıyla, 2015 yılı üçüncü 
çeyreğinde sadece yabancı turistlerden 9,9 milyar 
TL gelir sağlayan turizm sektörü, 2016 yılının aynı 
çeyreği yüzde 40,5 düşerek 5,8 milyar TL’ye 
gerilemiştir. 

Bir önceki yıla göre 7 milyar 
dolarlık açık

Ziyaretçi 
Sayısı 
Geçen yılın ilk üç çeyreğine 
göre ziyaretçi sayısı 17,4 
milyondan 12 milyona 
düştü.

Avrupa’nın 

tartışmasız liderliği 
2015 yılında yüzde 52,7‘lik dilim ile 

Türkiye turizmine en çok katkı 

sağlayan Avrupa ülkeleri olmuştur. 

Açık ara farkla Almanya yüzde15,4 

ile  birinci konumdadır.

Toplam turizm gelirine etki eden faktörler 
değer lendir i ldiğ inde, 2016 yı l ının üçüncü 
çeyreğinde elde edilen toplam turizm geliri 
içerisinde ‘kişisel harcamalar’ kalemi ön plana 
çıkmaktadır. Konaklama, yeme-içme ve uluslararası 
ulaştırma alt kalemleri ise Türkiye’nin turizm 
gelirinin oluşturan diğer yapı taşları arasında yer 

almaktadır. Turizmden elde edilen önemli bir diğer 
g e l i r ka l e m i i s e t u r i s t l e r i n ‘ p a ke t t u r 
harcamaları’ndan Türkiye’ye kalan paydır. 
Geçtiğimiz yıl ve bu yılın üçüncü çeyrekleri 
kıyaslandığında turizm gelirlerinde gerçekleşen en 
b ü y ü k k a y ı p y ü z d e 51 i l e p a k e t t u r 
harcamalarından Türkiye’nin payı olmuştur. 

Türkiye turizminin 
amiral gemileri
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III. Çeyrek Harcama Dağılımı 
(bin $) 2015 2015 Etki (%) 2016 2016 Etki (%) 

Yeme-içme gelirleri 2 396 444 19,49 1 880 889 22,72 
Konaklama gelirleri 1 481 460 12,05 885 959 10,70 

Uluslararası ulaştırma gelirleri 1 722 677 14,01 1 190 294 14,38 
Paket tur gelirleri* 3 326 888 27,06 1 629 564 19,69 

Diğer gelirler 3 366 719 27,38 2 690 303 32,50 
Toplam turizm geliri 12 294 189 100 8 277 009 100 

*: Türkiye’nin payı 
	

Diğer taraftan ülkeye gelen turistler milliyetlerine 
göre kategorize edildiğinde Rusya ile yaşanan 
uçak kr izinin etki ler i apaçık bir şeki lde 
görülmektedir. Önceki yılının Ocak-Haziran ayları 
arasında toplam 1,5 milyona yakın Rus turistin ülke 
ekonomisine katkı sağladığı görülürken 2016 
yılının aynı dönemlerinde yalnızca 183 bin turist 

ülkeye giriş yapmıştır. Rusya ile yaşanan krizin 
yanı sıra Türkiye’de meydana gelen terör ve diğer 
siyasi olaylardan dolayı ülke turizmi tercih 
ed i lmemeye devam ede rek ka y ıp l a r ı n ı 
sürdürmüştür. Türkiye’nin önemli turizm akımlarını 
barındıran Almanya’dan gelen turist sayısı geçen 
yıla oranla yüzde 28,8, İngiltere’den gelen turist 
sayısında ise yüzde 27,1’lik düşüş meydana 
gelmiştir. 

Tablo 1. Harcama Türlerine Göre Turizm Gelir Dağılımı

Turizm sektörü Türkiye ekonomisi için önemli bir 
gelir kalemi oluşturmasının yanı sıra turizm gelirleri 
ve toplam turist sayısı açısından AB ortalamasına 
yakın bir konumda bulunmaktadır. Bu istatistikler 
göz önünde bulundurulduğunda yaşanan 
sorunların sektörü olumsuz etkilemesi ülke 
ekonomisine büyük oranda zarar vermektedir. 

Rusya ile yaşanan krizin ardından atılan pozitif 
adımlar doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkilerin 
eski seviyesine döndürülmeye çal ış ı lması, 
önümüzdek i dönemlerde sek törü o lumlu 
etkileyecektir. Ancak bu gelişmelerin önümüzdeki 
dönemlerde sektörü etkileyip etkilemeyeceği 
konusunda herhangi bir yorumda bulunmak tam 
olarak mümkün değildir. Diğer taraftan yaşanan 
terör saldırıları, darbe girişimi sonrası süreç ve 
ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi karışıklıklar göz 

önünde bulundurulduğunda ülke turizminin 
yabancılar açısından tercih edilebilirliği olumsuz 
yönde etkilenmektedir. Bu süreçte sektördeki 
kayıpların karşılanması için yerli turistler üzerinde 
bir takım teşvikler uygulansa da, yabancı turistlerin 
göre getirisi çok daha fazladır. Bu sebeple, hem 
turizm sektörü, hem de ülke ekonomisinin refahı 
için sağlık, tarih, doğa sporları gibi farklı turizm 
alanlarının yüksek gelirli yabancı turistlere cazip  
hale getirecek politikaların izlenmesi uygun 

olacaktır.

Sonuç olarak

Uçak krizi 
Rusya ile yaşanan uçak 

krizinin Türkiye turizmine 

faturası 760 milyon dolar.
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Bir diğer açıdan ise, Türkiye gibi halen kalkınmakta olan bir ülke için; gerek iç turizm, gerekse yabancı 
turistlerin yarattığı dış turizm sektörünün dinamizmi oldukça önem taşımaktadır. İnsan ve insan 
ilişkilerinin bu denli önemli olduğu bir sektör olan turizm sektörü için farklılaşan ve yeni arayışlar içinde 
bulunan insan ihtiyaçlarını anlamak ve gerekli olan talebi karşılayacak altyapıyı sağlamak çok büyük 
önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda turizmin toptancıları olan acentelerin, Türkiye’de turizm 
sektöründen gelir sağlayan işletmelerin ve dolayısıyla turizm sektörü çalışanlarının kendi işletme 
alanlarındaki gelişmeleri ve trendleri hızlı bir şekilde yakalayarak hizmet odaklı yenilikler yapması 

Türkiye’nin son zamanlarda turizm anlamında yaşadığı güçlüklerin fırsata çevrilmesi açısından önem 
teşkil eden bir husustur.

Ekonomistler Platformu, Türkiye’de ekonomi politikaları alanında referans kuruluş olmak üzere 28 Haziran 2000 tarihinde 

kurulmuştur. Modern ve kurumsallaşmış bir düşünce örgütü yapısını Türkiye’ye sunmak üzere çalışmalarını sürdüren Ekonomistler 

Platformu, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok araştırma ve uygulama projeleri geliştirmiş ve bu doğrultuda alanında en 

saygın sivil toplum örgütlerinden biri olmuştur. Ekonomistler Platformu’nun, saygın, tarafsız, güvenilir ve nitelikli çalışmalar sunan 

yapısının temel amacı; Türkiye ekonomisin güçlü ve güvenilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlamaktır.

www.ekonomistler.org.tr 
Adres: Fulya Mah. Büyükdere Cad. Hukukçular Sitesi No:24 Daire: 28 Şişli İstanbul Türkiye 

Tel: 0212 234 54 07 Faks: 0212 234 54 06
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