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KAYITLI İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ 
İÇİN TURİZM SEKTÖRÜ VE KUŞADASI 

ÖZELİNDE STRATEJİ ÖNERİLERİ

Ekonomistler Derneği, 2000 yılından bu yana Türkiye’de 
ekonomi politikaları alanında referans bir kurum olma 
vizyonu ve Türkiye ekonomisinin güçlü ve güvenilir bir 
yapıda gelişimini sürdürebilmesine katkı sunma misyonu 
ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu misyon ve vizyon 
doğrultusunda kurumumuz çeşitli alanlarda araştırmalar 
yapmakta, etkinlikler düzenlemekte ve yerel, ulusal ve 
uluslararası ortaklarıyla projeler hayata geçirmektedir. 

Bu kitapçığın elinize ulaşmasının temel nedeni olan “Turizm 
Sektörü Çalışanları Geleceğe Güvenle Bakıyor” başlıklı 
projemiz de Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan 
işsizlik sorununun önemli bir alt başlığına dokunuyor. 
Avrupa Birliği ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
desteği ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve T.C. Nişantaşı 
Üniversitesi ortaklığı ile hayata geçirdiğimiz bu proje, turizm 
sektöründe kayıtlı istihdamın arttırılmasına yönelik çeşitli 
gerçekleştirdiğimiz bir dizi faaliyet ile birlikte 2017 yılı Haziran 
ayı sonunda tamamlanmış olacak.

Proje kapsamında kurduğumuz Kayıtlı İstihdam Destek Ofisi 
(KİDO) ve bu ofis tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ve 
destek faaliyetleri ile sosyal ortakların birlikte çalışabilmesine 
yönelik bir zemin oluşturulmaya çalışılırken, öte yandan saha 
araştırmaları kapsamında hazırladığımız “Akreditasyon 

Sistemi” ile ülkemizdeki sorunların sadece cezalarla değil, 
daha yenilikçi yöntemler ile ilgili paydaşların teşviki sayesinde 
de mümkün olabileceğini göstermeye çalıştık.

Türkiye’de turizmin zor bir süreçten geçtiği bir dönemde 
başladığımız proje kapsamında birçok güçlük ile de 
karşılaştığımızı ifade etmek gerekir. Bölgedeki işletmelerin 
ve çalışanların bir nevi “can derdine” düştüğü bu dönemde 
Kuşadası Belediyesi ve Belediye Başkanı Sn. Özer Kayalı’nın 
desteği her zaman bizim için çok önemli bir motivasyon 
kaynağı oldu. Öte yandan proje ekibimizde yer alan Mustafa 
Berker, Fırat Polat, Filiz Ayseli, Cansu Ok ve Gamze Akın ise 
bu zorlu dönemde büyük efor sarf ederek bir çok zorluğu 
kolay hale getirdiler. Hepsine bu çalışma vesilesi ile bir kez 
daha teşekkür etmek isterim. Projenin hayata geçmesini 
sağlayan başta Avrupa Birliği, T.C. Çalışma Bakanlığı ve proje 
ortağı kurumlarımızın temsilcilerine ve çalışanlarına böylesi 
bir yenilikçi çalışmaya vesile oldukları için teşekkürlerimizi 
sunmak istiyorum.

Son olarak bu proje ile başlayan ve bundan sonra da aynı 
şevkle sürdüreceğimiz çalışmalarla ülkemizin bu yapısal 
sorununun çözümüne katkı sunmaya devam etmekten 
büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek isterim. 

Saygılarımla,   

Dr. Oğuz Demir
Yönetim Kurulu Başkanı

Ekonomistler Derneği
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KAYITLI İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ 
İÇİN TURİZM SEKTÖRÜ VE KUŞADASI 

ÖZELİNDE STRATEJİ ÖNERİLERİ

PROJE GENEL TANITIM

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı 
(İKG_OP) kapsamında ‘‘Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Mali 
Destek Programı’’nın temel amacı; genel amacı, Türkiye’de 
kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın 
azaltılmasına katkı sağlamaktır.
Ekonomistler Derneği’nin bu amaç doğrultusunda 
geliştirdiği, TURSAB ve Nişantaşı Üniversite iş birliğindeki 
“Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe Güvenle Bakıyor” 
Projesi program tarafından desteklenmeye hak kazanmış 
olup 1 Temmuz 2016 tarihinde başlamıştır. 12 ay sürecektir.

Projenin Amacı Ve Beklenen Sonuçlar:
Genel Amaç:
Türkiye’de kayıtlı istihdamın artmasına katkı sağlamak, 
Kuşadası başta olmak üzere Türkiye’de turizm bölgelerinde 
kayıtlı istihdamın arttırılmasına ilişkin model uygulamalar 
geliştirmektir. 

Özel Amaçlar:
•   Turizm sektöründe kayıt dışı istihdamın nedenlerinin 
tespit edilmesi, 
•   Kayıtlı istihdamın arttırılması için turizm sektöründe 
paydaşların katılımıyla kamuoyu oluşturulması, 
•   Sektörde işverenlere yönelik kayıtlı istihdam destek ve 
teşviklerine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
•   Seyahat acentalarının oteller hakkında daha fazla 
bilgiye sahip olması sağlanarak, seyahat acentalarının 
müşterilerine sunmuş olduğu hizmetlerin kalitesini 
yükseltmek
•   Turizm sektöründe yer alan bölgedeki işletmelere, 
kayıtlı istihdama yönelmelerine ilişkin kamusal devlet ve 
teşviklerden bahsedilerek, akreditasyon sistemi hakkında 
bilgi vermek ve sektörün konuya ilişkin bilgi düzeyi 
arttırmak,
•   İşçilerin ve işverenlerin başvuruda bulunabilecekleri, 
hukuki danışmanlık alabilecekleri bir Destek Ofisi kurmak 
ve bu ofis bünyesinde bölgedeki gelişmelerin düzenli olarak 
takip edilerek ilgili kamu kurumlarına bildirmek ve seyahat 
acentaları için hazırlanacak akreditasyon çalışmalarına veri 
olarak sunmaktır.

Proje Faaliyetleri
1.   Kayıtlı İstihdam Destek Ofisi (KİDO)  
Kurulması ve Destek Hizmetleri
2.   Kayıtlı İstihdam Destek Ofisi Tanıtım Kampanyası
3.   Sektörel – Bölgesel Analizler ve Vaka Çalışmaları
4.   Seyahat Acentaları Bilgilendirme Seminerleri
5.   Turizm İşletmeleri Bilgilendirme Seminerleri
6.   İş birliği Toplantıları
7.   Turizm Sektörü ve Kayıtlı İstihdam Konferansı

Proje Ortakları
•   Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
•   Nişantaşı Üniversitesi



İÇİNDEKİLER



9

KAYITLI İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ 
İÇİN TURİZM SEKTÖRÜ VE KUŞADASI 

ÖZELİNDE STRATEJİ ÖNERİLERİ

ÖNSÖZ  4
PROJE GENEL TANITIM  6
ŞEKİL LİSTESİ   10
TABLO LİSTESİ  10
KISALTMALAR  10
RAPOR ÖZETİ  12

BÖLÜM 1 - DURUM DEĞERLENDİRMESİ
1.1. Türkiye’de Turizm Sektörü      14
1.2. Turizm Sektörü ve İstihdam Değerlendirmesi        20

BÖLÜM 2 - TURİZMDE KAYITLI İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI
2.1. Kayıtlı İstihdamın Arttırılmasında Genel Politika Yaklaşımları   24
2.2.  Mevcut Sistemin İyileştirilmesi  25
2.3.  Kayıtlı Sisteme Girişe Zorlama   25
2.4.  Kayıtlı Sisteme Girişte Tutum ve Davranışların Değiştirilmesi  26
2.5.  Yoksulluk ve İşsizlikle Mücadele Edilmesi  26
2.6.  Ulusal İstihdam Stratejisinde Kayıtlı İstihdam   27
2.6.1.  Ulusal İstihdam Stratejisinde Kayıtlı İstihdam ve Turizm  28

BÖLÜM 3 - KUŞADASI ÖZELİNDE KAYITLI İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI
3.1. Turizm Faaliyetlerinin Arttırılması, İlçe ve Yıl Geneline Yaygınlaştırılması  31
3.2.  Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırılmasının Önüne Geçilmesi      32
3.3.  Akreditasyon Sistemi ve “Happy Kuşadası” Uygulamasının Güncel Kullanımı ve Yaygınlaştırılması   32

SONUÇ  34
KAYNAKÇA  36



KISALTMALAR 
ŞEKİL ve TABLO 

LİSTESİ



11

KAYITLI İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ 
İÇİN TURİZM SEKTÖRÜ VE KUŞADASI 

ÖZELİNDE STRATEJİ ÖNERİLERİ

TABLO LİSTESİ
Tablo 1: Turizm gelirlerinin GSMH ve İhracata oranı (%), Türkiye, 2000-2016
Tablo 2: Milliyetlerine göre Türkiye’ye gelen yabancılar 
Tablo 3: Geliş amaçlarına göre ziyaretçilerin dağılımı (%), Türkiye 
Tablo 4: Turistik Tesis İstatistikleri
Tablo 5: İBBS-1’e Göre Turistik Tesis İstatistikleri, 2015
Tablo 6: Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetlerinde İstihdam
Tablo 7: Sektörler ve eğitim durumlarına göre çalışan sayıları (çalışan kişi sayısı)
Tablo 8: UİS Turizm Stratejik Hedefleri
Tablo 9: UİS Turizm Politikaları
Tablo 10: Kayıt Dışı İstihdamın Engellenmesini Öngören Tedbirler
Tablo 11: TR32 Turizm Odağı İlçelerinde Yabancı Turist ve Kayıtlı Çalışanların Oranı

ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1: Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayıları, 2000-2015
Şekil 2: Türkiye turizm gelirleri, 2001-2016
Şekil 3: Türkiye’de ve Dünya’da kişi başı ortalama turizm harcaması, 1995-2015

KISALTMALAR
AB: Avrupa Birliği
AKTOB: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
AR-GE: Araştırma Geliştirme
ÇSGB: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
GEKA: Güney Ege Kalkınma Ajansı
GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla
ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
İŞKUR: Türkiye İş Kurumu
KİDO: Kayıtlı İstihdamı Destekleme Ofisi
SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu
STK: Sivil Toplum Kuruluşu
T.C: Türkiye Cumhuriyeti
TİSK: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
UİS: Ulusal İstihdam Stratejisi
UNWTO: Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü



RAPOR ÖZETİ



13

KAYITLI İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ 
İÇİN TURİZM SEKTÖRÜ VE KUŞADASI 

ÖZELİNDE STRATEJİ ÖNERİLERİ

Kayıt dışı ekonomi ve istihdam dünyada bütün ülke 
ekonomilerinin karşılaştığı ve başta vergi kaybı olmak 
üzere ekonomik ve sosyal birçok sorunun ortaya çıkmasına 
neden olan sorunlardan birisidir. Özellikle sanayileşmenin 
hızlanması ve paralel şekilde uluslararası pazarlara 
entegrasyon ile birlikte işveren ve işçi açısından tercih edilen 
bir yöntem haline gelen kayıt dışılık Türkiye’de istihdam 
piyasasının en önemli yapısal sorunlarından biri olarak 
görülmektedir. Demografik dönüşüm ve nüfustaki yaşlanma 
da dikkate alındığında “sosyal devlet” olgusu içerisinde 
emeklilik ve sosyal güvenlikte bağımlılık gibi sosyal yaşam 
açısından da önem taşıyan kayıt dışı istihdam ile mücadele 
edilmesi, kayıtlılığın teşvik edilmesi ve artırılması, ulusal 
ve yerel düzeyde çözüm stratejileri geliştirilmesi ve su 
stratejilerin uygulanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

AB’ye aday bir ülke olan ve katılım müzakerelerinin 
tamamlanmasıyla AB üyesi olmayı hedefleyen Türkiye’yi son 
derece ilgilendiren kayıt dışı istihdam olgusunun boyutunun 
belirlenmesi ve AB ülkeleri ile karşılaştırılarak çözüm 
yollarının bulunması Türkiye’nin ekonomik gelişimi için arz 
etmektedir. Bu doğrultuda, “Turizm Sektörü Çalışanları 
Geleceğe Güvenle Bakıyor” projesi kapsamında konunun 
ilgili taraflarının bir araya geldiği çalışmalar yapılmış, 
konunun hukuki boyutu ve cezaların dışında işverenlerin ve 
çalışanların kayıtlı istihdama yönlendirilmesi için yenilikçi bir 
uygulama denemesi yapılmıştır. 

Bu noktada AB ülkelerindeki uygulamaların 
değerlendirilmesi, Türkiye’deki durum ve iyi uygulamaların 
değerlendirilmesi, sahadan toplanan verilerle Kuşadası’nda 
durumun analizinin bir başka bakış açısı ile analiz edilmesi 
çalışmaları yapılmış, tüm bu çalışmalar baz alınarak 
sektörde ve Kuşadası bölgesinde kayıtlı istihdamın artması 
için gerekli stratejiler üç başlıkta tasarlanmıştır. Bu stratejiler 
geliştirilirken öncelikle sektörün genel ve bölgedeki mevcut 
durumu analiz edilmiş, Türkiye genelinde uygulanan 
politika ve programlar incelenmiş, genel çözüm önerileri 
analiz edilmiş ve bu çözüm önerileri içerisinden Kuşadası 
bölgesinde turizm sektöründe istihdam açısından kayıtlılığın 
arttırılmasına yönelik atılması gereken adımlara ilişkin bir 
çalışma yapılmıştır. 

Bu bağlamda, kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda 
alınacak önlemler incelenmiş, bu yöntemler çerçevesinde 
bölge koşullarına uygun bir model geliştirilmesine 
odaklanılmıştır. Stratejiler arasında projenin önemli 
çıktılarından biri olan sektörel ve bölgesel açıdan 
genişletilebilecek “Akreditasyon Sistemi” özel olarak ele 
alınmış ve bu modelin kayıtlılığın arttırılması amacı için etkin 
bir şekilde kullanımına ilişkin yöntemler de önerilmiştir.
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KAYITLI İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ 
İÇİN TURİZM SEKTÖRÜ VE KUŞADASI 

ÖZELİNDE STRATEJİ ÖNERİLERİ

1. DURUM DEĞERLENDİRMESİ

1.1. Türkiye’de Turizm Sektörü
Dünya’nın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de turizm 
cari açık, işsizlik ve ekonomik büyüme açısından önemli bir 
sektördür. Türkiye coğrafi konumu, kültürel ve tarihi yapısı, 
doğal güzellikleri ve iklim yapısı itibariyle turizm potansiyeli 
yüksek ülkelerden biridir. 

Şekil 1, 2000 ve 2016 yılları arasında Türkiye’ye gelen ziyaretçi 
sayılarını göstermektedir. Bu dönemde Türkiye’ye giriş 
yaban ziyaretçi sayısı kademeli olarak artmıştır. 2000 yılında 
Türkiye’ye gelen yabancı sayısı 10 milyondan 2015 yılında 36 
milyona yükselmiştir. Ancak 2016 yılında Türkiye’ye gelen 
yabancı ziyaretçilerin sayısı bu dönemde gerçekleşen terör 
eylemleri ve uluslararası ilişkileri etkileyen gelişmeler 
nedeniyle 25 milyona gerilemiştir. 

Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olan ziyaretçilerin sayısı ise 2000 yılında 5 milyon iken 2015 
yılında 14 milyona yükselmiştir. 2015 yılına kıyasla 2016 
yılında yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık yüzde 35,6 azalırken, 
yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı ise 
1 milyon azalmıştır. 2000 yılına kıyasla, Türkiye’yi ziyaret 
eden yabancı sayısındaki önemli artış dikkat çekmektedir. 
Son dönemdeki Türkiye’deki turist sayısındaki artış yabancı 
uyruklu ziyaretçilerin sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır 
ve bu durum Türkiye’nin yabancı turistler cazip turizm 
merkezlerinden biri haline geldiğine işaret etmektedir.  
Bu artış hem dünyadaki genel ekonomik büyüme hem 
Türkiye’ye artan ilgi hem de havayollarının gelişmesiyle 
paralel olarak ilerlemiştir. Ancak, 2015/2016 yılındaki 
bölgesel istikrarsızlıklar ve artan terör olayları Türkiye’nin 
yabancı turist kaybetmesine sebep olmuştur.

Şekil 1: Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayıları, 2000-2015

Kaynak: TÜİK, Sınır İstatistikleri.

Ziyaretçi sayısındaki son dönemdeki artışa paralel olarak 
Türkiye’nin turizm gelirlerinde de artış söz konusudur. Şekil 
2’de görüldüğü üzere, son dönemde turizm gelirlerindeki 
artışın yabancı ziyaretçilerden elde edilen gelirlerden 
kaynaklanmaktadır. 2001 yılında yabancı ziyaretçilerden elde 
edilen turizm geliri 7 milyar dolar iken bu rakam 2015 yılında 
25 milyar dolara yükselmiştir. 

Ancak, 2016 yılında yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüşle 
beraber yabancı ziyaretçilerden elde edilen gelir 16 milyara 
düşmüştür. Yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde 
edilen turizm geliri ise 2001 yılından 2015 yılına 3 milyar 
dolardan sadece 6 milyar dolara yükselmiştir. 2016 yılında da 
aynı kalarak yaklaşık 6 milyar olarak kaydedilmiştir.

Şekil 2: Türkiye turizm gelirleri, 2001-2016

Kaynak: TÜİK, Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri.

Şekil 3’te Dünya ve Türkiye için gelen ziyaretçi başına 
düşen turizm harcamalarının son 20 yıl içindeki değişimini 
görülmektedir. 1995 yılında Türkiye’de kişi başı ortalama 
turizm harcaması yaklaşık 700’dan yaklaşık yüzde 28 artarak 
2015 yılında 900 dolara yaklaşmıştır. Dünya kişi başı ortalama 
turizm harcaması ise 1995’ten 2015’e 927 dolardan bin 200 
dolara yükselmiştir. 

Bu dönemde Türkiye ve Dünya ortalamalarını 
kıyasladığımızda, 2000 yılına kadar Türkiye’de kişi başı 
ortalama turizm harcaması Dünya ortalamasından daha 
düşük seyrederken, 2001 ve 2003 yılları arasında Dünya 
ortalamasının üzerine çıkmıştır. 2004-2007 yıllarında Dünya 
ve Türkiye kişi başı ortalama turizm harcamaları yakın 
seyrederken, 2007 yılından itibaren Türkiye ortalaması 
Dünya ortalamasının çok gerisinde kalmıştır. Ancak, bu 
durum kişi başı ortalama turizm harcamalarının Türkiye’de 
görece düşük olması Türkiye’nin turist çekme açısından 
fiyat avantajına sahip olduğu düşünülebilir. Görmüş ve Göçer 
(2010) panel veri analizi ile yaptıkları araştırmada, Türk 
Lirası’nın değer kaybettiği dönemlerde Türkiye’de turizme 
olan talebin arttığını ve Türkiye’deki nispi fiyat artışının da 
turizm talebini diğer ülkelere kaydırdığını göstermişlerdir. 
Bunlara istinaden, Türkiye’deki turistik hizmetlerin 
diğer ülkelere göre fiyat avantajına sahip olmalarının, 
turizmi olumlu etkilediği ve talebi arttırdığı sonucu ortaya 
çıkmaktadır.
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Şekil 3: Türkiye’de ve Dünya’da kişi başı ortalama turizm 
harcaması, 1995-2015

Kaynak: Dünya Bankası Göstergeleri.

Tablo 1’de görüldüğü üzere artan turizm gelirlerinin 
Türkiye’deki toplam üretim içinde küçümsenemeyecek bir 
paya sahip olduğunu görülmektedir.  2000 yılında turizm 
gelirlerinin GSMH içindeki payı yüzde 2,9 civarındayken bu 
oran 2002 yılında yüzde 5,4’e, 2009 yılında ise yüzde 4,1’e 
ve 2015 yılında ise yüzde 6,2’ye yükselmiştir. 2002 ve 2009 
yıllarındaki artış kriz dönemlerinin ardından ekonomideki 
daralmalar ve küçülmelere bağlı olarak turizm gelirlerinin 
GSMH içindeki payının etkisinin kriz yıllarında arttığını 
göstermektedir (Bozgeyik ve Yoloğlu, 2015). 

Diğer taraftan, turizm gelirlerinin toplam ihracata oranının 
da Türkiye’de küçümsenemeyecek derecede olduğu 
görülmektedir. 2002 yılında turizm gelirlerinin toplam 
ihracata oranı yüzde 27,5 iken, bu rakam 2002 yılında yüzde 
33,9’a yükselmiş ve 2015 yılında yüzde 21,9 olmuştur. 2016 
yılında ise turizm gelirlerinin toplam ihracata oranı yüzde 
15,2’e gerilemiştir. Turizm gelirlerinin dış ticaret açığını 
kapatma performansı incelendiğinde, Tablo 1 turizm 
gelirlerinin döviz girdisi olarak düşünüldüğünde dış ticaret 
açığını kapatmada etkili olduğunu göstermektedir. 2015 
verilerine göre turizm gelirleri dış ticaret açığının yüzde 
49,7’sini kapatmıştır. 2016 yılında ise bu oran yüzde 39,5’e 
gerilemiştir. 

Tablo 1: Turizm gelirlerinin GSMH ve İhracata oranı (%), 
Türkiye, 2000-2016

 Yıllar
Turizm 

Gelirlerinin 
GSMH İçindeki 

Payı (%)

Turizm 
Gelirlerinin 

İhracata oranı 
(%)

Turizm 
Gelirinin 

Dış Ticaret 
Açığını 

Kapama 
payı (%)

2000 2.9 27.5 37.4

2001 5.3 32.1 133.6

2002 5.4 33.9 98.2

2003 4.5 28.2 73.8

2004 4.4 25.2 59.0

2005 4.2 24.7 55.7

2006 3.5 19.7 42.8

2007 3.2 17.3 43.3

2008 3.4 16.6 44.3

2009 4.1 20.8 82.5

2010 3.4 18.3 46.1

2011 3.6 20.8 34.1

2012 3.7 19.2 43.8

2013 3.9 21.3 32.4

2014 4.3 21.8 40.6

2015 6.2 21.9 49.7

2016 2,6 15.5 39.5

Kaynak: TÜRSAB, www.tursab.org.tr

Milliyetlerine göre Türkiye’ye giriş yapan yabancı turistlerin 
dağılımını incelediğimizde Almanya vatandaşların payının 
diğer ülkelere kıyasla oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 
(Tablo 2). Diğer taraftan, Türkiye’yi ziyaret eden Rusya 
vatandaşlarının sayısı 2000 yılında 200 bin ile sınırlıyken, 2015 
yılında yaklaşık 3 milyon 650 bine yükselmiş ancak 2016 
yılında Rusya ile yaşanan krizden dolayı Rusya’dan gelen 
turist sayısı 866 bine gerilemiştir. 

Bu dönemde Gürcistan’dan gelen ziyaretçi sayısında önemli 
bir artış yaşanmış ve 2000 yılında 180 bin civarında olan 
Gürcistan vatandaşı gelen ziyaretçilerin sayısı 2016 yılında 2 
milyon 206 bine yükselmiştir. Aynı şekilde İran ve Bulgaristan 
vatandaşı ziyaretçilerin payları da 2000-2016 döneminde 
ciddi oranda artmıştır.
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Tablo 2: Milliyetlerine göre Türkiye’ye gelen yabancılar

Milliyetler

2000 2015 2016

Kişi 
sayısı 
(bin)

Pay 
(%)

Kişi 
sayısı 
(bin)

Pay 
(%)

Kişi 
sayısı 
(bin)

Pay 
(%)

Almanya 2278 22 5581 15 3890 15

Rusya 
Federasyonu 677 6 3649 10 866 3

İngiltere 915 9 2512 7 1711 7

Gürcistan 180 2 1912 5 2206 9

Bulgaristan 382 4 1821 5 1691 7

İran 381 4 1700 5 1665 7

Yabancı 
toplamı 10428 100 36245 100 25352 100

Kaynak: TÜİK Sınır istatistikleri. 

Türkiye’nin yabancılar tarafından hangi amaçla ziyaret 
edildiğini incelemek Türkiye’nin hangi açılardan yabancı 
turistler açısından cazip olduğuna dair ipucu vermektedir. 

Geliş amaçlarına göre ziyaretçiler incelendiğinde gezi, 
eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler, akraba ve arkadaş 
ziyareti ile iş amaçlı ziyaretler öne çıkmaktadır. Yabancıların 
büyük bir çoğunluğu Türkiye’ye gezi, eğlence, sportif ve 
kültürel faaliyetler ve iş amaçlı gelmektedir. Yabancıların 
2003 yılında yüzde 58’i, 2015 yılında yüzde 64’ü, 2016 yılında ise 
yüzde 55’, gezi, eğlence ve kültürel faaliyetler için Türkiye’ye 
gelmiştir. 

Diğer taraftan, yurt dışında ikamet eden T.C. vatandaşı 
ziyaretçilerin ise büyük bir çoğunluğu akraba ve arkadaş 
ziyareti için Türkiye’ye gelmektedir. 2003 yılında yurt dışında 
ikamet eden vatandaşların yüzde 49’unun, 2015 yılında yüzde 
52’sinin, 2016 yılında ise yüzde 55’nin Türkiye’ye geliş amacı 
akraba ve arkadaş ziyaretidir. Ülkedeki altyapı ile sağlık 
turizmi için büyük avantaja sahip olan Türkiye’nin bu fırsatı iyi 
değerlendiremediği görülmektedir. Sağlık amacı ile gelenler, 
toplam turistlerin yaklaşık yüzde 1’ini oluşturmaktadır. 

Tablo 3: Geliş amaçlarına göre ziyaretçilerin 
dağılımı (%), Türkiye

  2003 2015 2016

Am
aç

la
r 

Va
ta

nd
aş

Ya
ba

nc
ı

To
pl

am
 

Va
ta

nd
aş

Ya
ba

nc
ı

To
pl

am
 

Va
ta

nd
aş

Ya
ba

nc
ı

To
pl

am
 

Gezi, 
eğlence, 
sportif ve 
kültürel 

faaliyetler 

18 58 52 24 64 58 21 55 49

Akraba ve 
arkadaş 
ziyareti 

49 6 13 52 9 15 55 15 22

Eğitim, staj 
(1 yıldan 

az) 
0 1 0 0 0 0 0 0 0

Sağlık 
ve tıbbi 

nedenler (1 
yıldan az) 

1 1 1 2 1 1 2 1 1

Dini/hac 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alışveriş 
 1 7 6 1 3 3 1 5 4

Transit 0 2 2 0 0 0 0 0 0

İş amaçlı 
(konferans, 

toplantı, 
görev vb.) 

5 11 10 4 6 5 4 6 6

Diğer 4 3 3 0 3 3 0 5 4

Beraberinde 
giden 21 11 13 17 13 14 16 13 13

Toplam 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Kaynak: TÜİK Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri. 

Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı arttıkça yani talep arttıkça 
Türkiye’deki turistik tesislerinde sayılarında zaman içinde 
bir artış söz konusu olmaktadır. Tablo 4 uzun dönemde 
1970-2015 yılları arasında turistik tesis sayısının gelişimini 
göstermektedir. Toplam turistik tesis sayısı 1970 yılına kıyasla 
2015 yılında neredeyse 6,5 kat artmıştır. 1970 yılında turistik 
tesis sayısı 593 ile sınırlıyken 2015 yılında yaklaşık 4 bin 440 
bine yükselmiştir. Tesis sayılarının artmasıyla birlikte yatak 
kapasitesi de neredeyse 20 kat artmıştır. 2015 yılı verilerine 
göre Türkiye’deki turistik tesislerin yatak kapasitesi yaklaşık 
1 milyon 165 bindir. 
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Tablo 4: Turistik Tesis İstatistikleri

Turizm Yatırımı Belgeli Turizm İşletmesi Belgeli Toplam

Yıllar Tesis 
Sayısı

Oda 
Sayısı

Yatak 
Sayısı

Tesis 
Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı Tesis 

Sayısı Oda Sayısı Yatak 
Sayısı

1970 301 13372 25872 292 15243 28354 593 28615 54226

1980 267 13019 26288 511 28992 56044 778 42011 82332

1990 1921 156702 325515 1260 83953 173227 3181 240655 498742

2000 1300 113452 243794 1824 156367 325168 3124 269819 568962

2010 877 114771 252984 2647 299621 629465 3524 414392 882449

2015 1125 146162 314194 3309 404462 850089 4434 550624 1164283

1970-
2015 

Değişim
274% 993% 1114% 1033% 2553% 2898% 648% 1824% 2047%

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tesis İstatistikleri. 

Tablo 5’te 2015 yılı için Türkiye’deki turistik tesislerin 
bölgelere dağılımını incelendiğinde yüzde 46 ile en çok paya 
Antalya Bölgesi’nin sahip olduğu, bu bölgeyi ise yüzde 22 ile 
Ege Bölgesi’nin takip ettiği görülmektedir. 

Türkiye’de 1960’lı yılların sonundan bu yana kitle turizmine 
yönelik devlet teşviklerinin özellikle Akdeniz ve Ege gibi kıyı 
bölgelerine yönelmiştir. Antalya ve Ege Bölgesi’nin daha 
çok kitle turizminin ve beraberinde gelen “her şey dahil” 
paket turların yaygın olması tesis sayılarının çokluğunu 
açıklamaktadır.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Turizm Stratejisi 
2023 Eylem Planı 2007-2013’te turizm sektörü için birçok 
hedef belirlenmiştir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). 
Turizmde 2023’e dek uygulanması hedeflenen stratejiler; 
planlama, yatırım, örgütlenme, iç turizm, AR-GE, altyapı, 
tanıtım, eğitim, hizmet kalitesi ve çeşitlendirme gibi 
başlıklarda sunulmaktadır. Buna istinaden sürdürülebilir 
ve fiziksel açıdan mümkün aynı zamanda da ekonomiyi 
geliştirecek bir planlama yaklaşımı ele alınmaktadır. Turizm 
yatırımlarını arttırmak için yeni teşviklerin getirilmesine 
ve turizmle ilgili çeşitli kuruluşların (kamu, özel ve STK) 
da katılımlarıyla örgütlenme sağlanmasına dikkat 
çekilmektedir. Bunun yanı sıra, iç turizmde farklı kesimler 
için farklı alternatiflerin sağlanması, turizmde AR-GE’ye 
önem kazandırılması ve turizmin yoğunlaştığı bölgelerde 
altyapıların ve ulaşım problemlerinin iyileştirilmesine 
önem verilmektedir. Ele alınan diğer konular arasında ise; 
tanıtımın ve markalaştırmanın arttırılması, turizm eğitiminin 
geliştirilmesi ve sonuç vermesinin sağlanması, farklı turizm 
türlerinin oluşturulması da bulunmaktadır.
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Tablo 5: İBBS-1’e Göre Turistik Tesis İstatistikleri, 2015

  Turizm Yatırımı Belgeli Turizm İşletmesi Belgeli Toplam 

İBBS-1 Bölge

Te
si

s 
Sa

yı
sı

%

Od
a 

Sa
yı

sı

%

Ya
ta

k 
Sa

yı
sı

%

Te
si

s 
Sa

yı
sı

%

Od
a 

Sa
yı

sı

%

Ya
ta

k 
Sa

yı
sı

%

Te
si

s 
Sa

yı
sı

%

Od
a 

Sa
yı

sı

%

Ya
ta

k 
Sa

yı
sı

%

İstanbul 49
8

15

48
42

3

12

98
04

2

12 20
7

18

22
22

3

15

45
74

0

15 70
5

16

70
64

6

13

14
37

82

12

Batı Marmara 18
3 6

10
41

3

2,
6

20
94

8

3 58 5

51
33 4

10
70

5

3 24
1 5

15
54

6

3

31
65

3

3

Ege 72
1

22

85
54

3

21

17
96

07

21 25
8

23

36
66

3

25

82
34

4

26 97
9

22

12
22

06

22

26
19

51

22

Doğu Marmara 20
1 6

14
36

9

3,
6

29
18

3

3 69 6

83
82 6

18
13

2

6 27
0 6

22
75

1

4

47
31

5

4

Batı Anadolu 19
9 6

14
92

2

3,
7

29
95

3

4 43 4

55
43 4

11
67

5

4 24
2 5

20
46

5

4

41
62

8

4

Akdeniz 91
8

28

19
73

39

49

42
48

59

50 24
5

22

49
22

9

34

10
71

11

34 11
63 26

24
65

68

45

53
19

70

46

Orta Anadolu 12
2 4

81
65 2

16
94

6

2 44 4

42
44 3

88
71 3 16
6 4

12
40

9

2

25
81

7

2

Batı Karadeniz 12
9 4

55
34 1,
4

10
93

5

1 29 3

20
10 1

41
08 1 15
8 4

75
44 1

15
04

3

1
Doğu Karadeniz 10

9 3

51
16 1,
3

10
28

9

1 48 4

27
79 2

56
49 2 15
7 4

78
95 1

15
93

8

1

Kuzeydoğu 
Anadolu 53 2

32
24 0,
8

63
94 1 22 2

16
96 1

34
85 1 75 2

49
20 1

98
79 1

Ortadoğu 
Anadolu 59 2

35
76 0,
9

72
60 1 38 3

22
69 2

44
36 1 97 2

58
45 1

11
69

6

1

Güneydoğu 
Anadolu 11

7 4

78
38 1,
9

15
67

3

2 64 6

59
91 4

11
93

8

4 18
1 4

13
82

9

3

27
61

1

2

Toplam 33
09

10
0

40
44

62

10
0

85
00

89

10
0

11
25

10
0

14
61

62

10
0

31
41

94

10
0

44
34

10
0

55
06

24

10
0

11
64

28
3

10
0

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tesis İstatistikleri
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1.2. Turizm Sektörü ve İstihdam Değerlendirmesi 
İstihdam kavramı ekonomide geniş anlamıyla, tüm üretim 
faktörlerini kapsamaktadır ve tüm faktörlerin kullanılması 
durumunda en üst seviyede üretim düzeyine ulaşılmaktadır. 
Bu durum “tam istihdam milli gelir düzeyi” kavramı ile ifade 
edilmektedir (Boz, 2006). Üretim faktörlerinin bir kısmının 
kullanılması durumunda ise “eksik istihdam” kavramı ortaya 
çıkmaktadır. Bu bağlamda işsizlik de bir anlamda ülkede var 
olan emeğin değere istenen verimlilikte dönüşememesine 
neden olmakta ve kaynakların eksik istihdamına işaret 
etmektedir. Bu anlamda ülkelerin ekonomik gelişimi ve 
kalkınma süreçleri için en önemli hususların başında, tüm 
vatandaşlara iş olanağı sağlamak gelmektedir. Türkiye 
gibi ekonomide hizmet sektörlerinin her geçen gün daha 
fazla GSYH’den pay aldığı ülkelerde, turizmin sahip olduğu 
istihdam potansiyeli de etkin bir şekilde hayata geçirildiğinde 
istihdama önemli katkı sağlayabilecektir. 

Emek yoğun bir sektör olan turizm sektörü hem nitelikli hem 
de niteliksiz istihdam yaratma özelliği ile kişilerin istihdamı 
için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu nedenle turizm, düşük 
becerili çalışanlara veya genel olarak az niteliğe sahip 
bireylere özellikle azınlıklara, göçmenlere, işsiz gençlere, 
uzun zamandır işsiz olanlara ve kadınlara istihdam imkânı 
sağlamada önemli rol oynamaktadır (UNWTO ve ILO, 2014).

Turizm sektöründe istihdama dair sorunlar uzun süredir 
araştırmacılar ve politika yapıcı kurumlar tarafından 
araştırılmakta ve son zamanlarda yapılan çalışmalara bağlı 
olarak turizm sektöründe endüstrinin değişim nedenleri 
ve bunun istihdam üzerindeki etkileri aşağıdaki başlıklarda 
tanımlanmaktadır (Baum, 2015):

•   Yeni gelişen destinasyonlar ve hedef pazarlarla bağlantılı 
      olarak seyahat sektöründe ve turizmin genelinde 
      yaşanan değişimler, işgücünü daha fazla nitelikli ve 
      donanımlı olmasını gerektirmektedir. Yabancı dil bilgisi, 
      dijital becerilerin son dönemde sektör açısından taşıdığı 
      önem artmaktadır. 
•   Turistlerin paket turlardan ziyade bağımsız seyahatlere 
      katılma oranının her geçen gün artması, hizmet 
      sunumunda özelleştirme gerekliliğini doğurmuştur.
•   Turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat acenteleri 
      gibi temel birimlerin maliyetlerinin artmasına neden 
      olan ekonomik dalgalanmalar, bu tür aracı kurumlardaki 
      iş alanlarını daraltmıştır.
•   Gelişen teknolojiler nedeniyle turizm dağıtım kanallarının 
      her geçen gün değişmesi, bu kanallara uygun bilgi 
      ve becerilere sahip bir emek piyasası gereğini ortaya 
      çıkarmaktadır.  
•   Turizmde çevresel endişelerin artması, çalışanların da 
      aynı farkındalığa sahip olmasını gerektirmektedir.

Turizm sektöründe istihdamın odak noktası giderek büyüyen 
küresel ve ulusal rekabet, pazar karmaşası ve müşteri 
talebindeki değişimler ile müşterilerle doğrudan bağlantılı 
bir sektör olmasında yatmaktadır. Bu durum turizm 
sektörüne daha fazla önemin verilmesine, hatta sadece 

mal ve hizmetlere değil insan kaynaklarına da ayrıca dikkat 
edilmesini gerektirmektedir. Müşteri ile çalışanın sürekli 
karşı karşıya olduğu bir hizmet sektörü olarak turizm bu 
bağlamda insan kaynağının çok disiplinli becerilere sahip 
olmasını gerekli kılmaktadır. 

Dünya Çalışma Örgütü’nün verilerine göre 2010 yılında 
dünya genelinde toplam istihdamın yüzde 8’ini karşılayan, 
2016 yılında her 11 işten 1’ini istihdam eden turizm sektörü 
artan küresel hareketlilik ile birlikte her geçen gün daha 
fazla büyüme potansiyeline sahip olmaktadır. Bu noktada 
Dünya Turizm Örgütü ve Dünya İş Örgütü’nün aldığı kararlar 
ışığında, turizm sektöründe istihdam konusu da ön plana 
çıkmakta ve ülke yönetimleri tarafından öncelikli olarak 
değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda atılan adımlar ve 
belirlenen stratejiler Türkiye gibi turizmin oldukça önemli ve 
vazgeçilmez olduğu bir ülke için ayrıca önem taşımaktadır. 

Türkiye’de sektörün istihdama ilişkin katkısı incelendiğinde 
Sosyal Güvenlik Kurumu 2014 yılı verilerine göre turizm 
sektöründe sigortalı olarak çalışanların sayısı 890.014 kişidir. 
Turizmin ülke istihdamındaki payı yüzde 6,7’dir. AKTOB 
(2014) verilerine göre Turizm sektöründe istihdam 2013’de 
1 milyon 298 bin kişidir. Sektör çalışanlarının yüzde 56’sı 
yiyecek içecek hizmetleri, yüzde 30’u konaklama sektöründe, 
5,7’si seyahat acentelerinde ve yüzde 7’si eğlence ve dinlence 
hizmetlerinde bulunmaktadır.

Tablo 6: Konaklama ve Yiyecek Hizmeti 
Faaliyetlerinde İstihdam

Yıllar
İstihdam 

Sayısı (Bin 
kişi)

Toplam 
İstihdam

Toplam 
İstihdam 
Oranı (%)

2011 1.141 24.110 4.7

2012 1.206 24.821 4.8

2013 1.308 25.524 5.1

2014 1.351 25.933 5.2

2015 1.449 26.621 5.4

Kaynak: TUİK (2016).

Tablo 6’da görüldüğü üzere, konaklama ve yiyecek hizmeti 
faaliyetlerinde istihdam oranları son beş yıl içinde artarak 
devam etmiştir. 2015 yılında turizm sektöründe çalışan 
sayısı Türkiye’nin toplam istihdamının yüzde 5,4’ünü 
oluşturmaktadır. 
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Tablo 7: Sektörler ve eğitim durumlarına göre çalışan sayıları (çalışan kişi sayısı)

SEKTÖRLER

Çalışanların 
Eğitim Düzeyi Konaklama

Yiyecek 
ve İçecek 
Hizmetleri

Seyahat 
Acenteleri ve Tur 

Operatörlüğü

Turizm 
Toplam

Diğer 
Sektörler Toplam

Okur-Yazar Değil 487 12.306 0 12.793 1.134.641 1.147.434

Sadece Okur-Yazar 1.664 41.338 106 43.108 1.149.873 1.192.981

İlkokul 63.592 377.392 3.293 444.277 8.467.421 8.911.698

Ortaokul 59.204 247.283 3.140 309.627 3.810.107 4.119.734

Lise 59.682 202.908 12.772 275.362 4.454.544 4.729.906

Yüksekokul ve üstü 33.754 41.045 13.453 88.252 3.920.469 4.008.721

Toplam 218.383 922.272 32.764 1.173.419 22.937.055 24.110.474

Kaynak: Kılıç, 2014

Sektörel istihdamın en önemli konularından biri de 
çalışanların eğitim durumlarıdır. Kılıç’ın (2014) yaptığı 
çalışmada turizm sektöründe çalışanların büyük bir 
çoğunluğunun ilkokul-ilköğretim ve lise mezunu olduğu 
görülmüştür. Bu bağlamda Türkiye’de sektörün daha 
çok mavi yaka olarak tanımlanabilecek düşük nitelikte 
emek ile çalıştığı ortaya çıkmaktadır. Ancak her geçen 
gün üniversiteler bünyesinde açılan ön lisans ve lisans 
programları ile birlikte sektördeki istihdamın niteliği de 
değişmektedir. 

2015 yılı sonunda yükseköğretimde turizmle ilgili 87 ön lisans 
ve 125 lisans programı bulunmaktayken, Mayıs 2016’da 
Meslek Yüksekokullarında 3 farklı türde 91 adet turizmle ilgili 
ön lisans programı bulunmaktadır. Fakültelerde ise turizmle 
ilgili 11 farklı türde 131 lisans programı vardır. Bölüm 
sayısının önümüzdeki dönemde artacağı öngörülmektedir.
Merkezi ölçekte de sektörün Türkiye’de halihazırda derin bir 
şekilde hissedilen işsizlik probleminin çözümüne katkısı için 
çalışmalar yürütülmektedir. Türkiye’de turizm sektörüne 
yönelik istihdamı koruyucu ve arttırıcı çeşitli programlar 
uygulanmaya başlanması amacıyla Nisan 2016’da ÇSGB 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında protokoller 
imzalanmıştır. Bunlardan konuyla ilgili olan madde 
aşağıdadır:

•   Antalya ve Muğla illerinde pilot olarak uygulanacak 
      program ile tatil ve diğer kısa süreli otel vb. konaklama 
      faaliyetlerini yürüten işyerlerinde 2015 yılında çalışmış 
      olan ve aynı yıl en az 3 ay iş akdi askıda olan kişilerden, 
      aynı işyerinde 31.05.2016 tarihine kadar işe başlayarak 
      9 ay çalıştırılan (fiili çalışma ve denkleştirme dahil) 
      kişilerin takip eden 3 ay süresince asgari ücreti ve 
      sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır. 
      Destek verilen süre içinde, işverenler tarafından 
      çalışanlara yönelik mesleki eğitim veya yabancı dil 
      eğitimi gibi kişisel gelişimlerini sağlayıcı eğitimler 
      verilerek nitelikleri artırılacaktır. 44 bin 753 kişinin 
      faydalanacağının planlandığı program için yaklaşık 

      260 milyon TL kaynak ayrılmıştır.
•   Turizme Yönelik Toplum Yararına Programlar: 
      Türkiye’ye gelen turistlere havalimanları, müze ve ören 
      yerlerinde istihdam edilecek kişiler aracılığı ile 
      yönlendirme yapılacaktır. Program ile turizm sektörüne 
      nitelikli işgücü kazandırılması amaçlanmaktadır. 
      Program kapsamında istihdam edilecek 1200 kişiye 
      kendilerini geliştirebilecekleri eğitimler de verilecektir. 
•   Nitelikli İşgücü Yetiştirme: İşsizlikle mücadele 
      kapsamında uygulanan mesleki eğitim kursları ve 
      işbaşı eğitim programları ile turizm işletmelerinde ihtiyaç 
      duyulan nitelikli işgücünün işverenlerle birlikte 
      yetiştirilmesi desteklenmektedir.
•   Turizm Sektöründe Yabancı Çalışma İzinlerinde 
      Kolaylık: Turizm sektöründe yabancılara çalışma 
      izni verilmesi süreçleri ve ölçütleri gözden geçirilerek 
      2016 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere çeşitli 
      kolaylıklar sağlanmaya başlanmıştır. Kültür ve Turizm 
      Bakanlığı’ndan (B) belgeli veya belgesiz tüm turizm 
      işletmeleri ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet 
      gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor merkezi 
      vb.), turizm seyahat acenteleri, belgeli tatil köyleri, turizm-
      animasyon organizasyon firmaları ve müstakil eğlence 
      yerlerinde; çalışacak yabancılar için ödenecek minimum 
      ücret tutarı brüt asgari ücretin 3 katından bir asgari 
      ücret düzeyine düşürülerek işverenlerin yabancı 
      şahıslara ödeyecekleri ücretler ile SGK’ya ödemekte 
      oldukları prim miktarları üçte bir oranında indirilmekte, 
      uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek 
      yabancılar için aranan en az 10 Türk vatandaşı 
      çalıştırılması durumunda her bir yabancı için ayrı 
      ayrı beş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istihdamı şartı 
      aranmamaktadır.

Meslek yüksek okulları ve fakülteler bünyesinde, 
sektörün orta ve uzun vadeli yatırım projeksiyonlarının 
yaratacağı işgücü taleplerine paralel yeni bölümler 
açılmasına yönelik uygulamalar devam etmektedir.  
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2015 yılı sonunda yükseköğretimde turizmle ilgili 87 ön lisans 
ve 125 lisans programı bulunmaktayken, Mayıs 2016’da 
Meslek Yüksekokullarında 3 farklı türde 91 adet turizmle ilgili 
ön lisans programı bulunmaktadır. Fakültelerde ise turizmle 
ilgili 11 farklı türde 131 lisans programı vardır. Bölüm 
sayısının önümüzdeki dönemde artacağı öngörülmektedir.

Bütün bu uygulama adımlarına rağmen turizm sektöründe 
istihdam konusunda öncelikli sorun alanları Ulusal İstihdam 
Stratejisi Değerlendirme Çalışmaları kapsamında aşağıdaki 
şekilde belirlenmiştir:

•   İşgücü niteliğinin sektörün güncel ihtiyaçlarına göre 
      geliştirilmesi gerekmektedir.

•   Turizmi besleyen ülkelerle kriz durumlarında istihdamın 
      etkilenmemesi için bazı önlemlerin alınması 
      gerekmektedir.

•   Sektöre yönelik eğitim programlarının etkinliği 
      arttırılmalıdır. İşgücü taleplerine yönelik eğitim 
      verilmelidir.

•   Kayıt dışı olarak yabancı çalıştırılması engellenmelidir.

•   Turizm sektöründe çalışanların çalışma koşulları 
      iyileştirilmelidir.

•   Eğitim kurumlarının turizm alanındaki programlarının 
      sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması 
      gerekmektedir. İşgücü taleplerine yönelik eğitim 
      verilmelidir.

•   Turizm sektöründe çalışanların sezon öncesi ve 
      sonrasında istihdam edilebilirlikleri arttırılmalıdır.

•   Turizmin yoğun olduğu illerde çalışanların iş becerisini ve 
      kapasitesini arttıracak uygulamalar gerçekleştirilmelidir.

•   İŞKUR’un turizm sektöründeki istihdama yönelik olarak 
      yürüttüğü faaliyetlerinin etkinliği arttırılmalıdır.

•   Turizm sektöründe nitelikli işgücünün sürdürülebilirliğini 
      ve özendiriciliğini sağlamak için yeni politikalar 
      belirlenmelidir.
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KAYITLI İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ 
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2. TURİZMDE KAYITLI İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI

Çalışmanın bu bölümünde dünyada kayıtlı istihdamın 
arttırılmasına yönelik olarak uygulanan genel politika 
yaklaşımları, araçları ve bu araçlar çerçevesinde Türkiye’de 
ilgili kurumlar tarafından hayata geçirilmeye çalışılan adımlar 
ve turizm sektörünün bu çalışmalardaki yerine değinilmiştir. 

2.1. Kayıtlı İstihdamın Arttırılmasında 
Genel Politika Yaklaşımları 
Kayıt dışı istihdam özelliklerine bakıldığında, ülkemizde 
kayıt dışı istihdamın yapısal bir sorun olduğu, iç içe 
geçmiş çok sayıda nedene dayandığı ve bu nedenlerin 
birbirini etkilediği görülmektedir. Bu yönüyle kayıt dışı 
istihdamın sadece denetim ve yaptırımların uygulanması 
ile çözümlenemeyeceği görülmektedir. Türkiye’de kayıt 
dışı istihdamla mücadele için toplumun tüm kesimlerini 
içine alan kapsamlı bir strateji gerekmektedir. Kayıt dışı 
istihdamla mücadele stratejisi geliştirirken dikkat edilmesi 
gereken diğer önemli bir husus, bu stratejinin istihdam 
yaratma stratejisi ile uyumlu olması gerektiğidir. İşsizliğin 
önemli boyutlarda ve kayıt dışı istihdamın en önemli 
sebeplerinden biri olduğu Türkiye’de istihdamı olumsuz 
etkileyecek stratejilerin kayıt dışı istihdamla mücadelede çok 
faydalı olmayacağı açıktır. (Kamalıoğlu, 2014) 

Karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya sahip olan kayıt dışı 
istihdamla mücadelede AB üyesi ülkelerin deneyimlerine 
bakıldığında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda 
sadece bir politikaya   ağırlık   vermek   yerine karma politika   
yaklaşımı ile birçok politikanın eş zamanlı olarak uygulandığı 
görülmektedir. Karma politika yaklaşımı ile hem kayıt dışı 
istihdamı önleyici hem de kayıtlı istihdamı özendirici tedbirler 
aynı anda uygulanmaktadır (TİSK, 2003, s.7; ILO 2013). Öyle 
ki hem kayıtlı sektöre giriş özendirilmekte hem de kayıt 
dışı çalışmayı azaltan denetim ve cezai yaptırımlara ağırlık 
verildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra kayıtlı çalışmanın 
faydaları ve kayıt dışı çalışmanın zararlarını anlatan eğitim 
ve kampanyalarla kişilerin kayıt dışı çalışmayla ilgili tutum 
ve davranışlarının değiştirilmesi de AB üyesi ülkelerde 
uygulanan genel bir yöntemdir.

2.2. Mevcut Sistemin İyileştirilmesi
Kayıt dışı istihdamla mücadelede izlenmesi gereken en 
önemli politikalardan biri ise var olan sistemin iyileştirilerek 
güçlendirilmesi olarak görülmektedir. Mevcut sistemin 
iyileştirilmesine yönelik izlenmesi gereken stratejiler izleyen 
bölümde açıklanmıştır.

Mali ve Yasal Yükümlülüklerin Azaltılması
Kayıt dışı istihdamın en önemli nedenlerinden birisi 
istihdam üzerindeki mali yüklerin fazla olmasıdır. Vergi 
ve primlerin yüksekliği, kayıt dışı işgücü arz ve talebini 
arttırmaktadır. Kişiler, daha fazla net ücret almak, işverenler 
ise işgücü maliyetini azaltmak amacıyla kayıt dışı çalışmaya 
yönelmektedirler. Kayıt dışı istihdamın ciddi bir sorun 
olarak görüldüğü inşaat, turizm ve otelcilik gibi emek yoğun 

sektörlerde kayıtlılığı destekleyen politikalar kapsamında 
işveren üzerindeki ağır vergi yükünün gözden geçirilerek 
düşürülmesi, yasal ve idari maliyetlerin azaltılması gibi 
unsurlar önem arz etmektedir.

Bürokratik İşlemlerin Azaltılması
Türkiye’de işyeri açma ve işçi çalıştırma ile ilgili bürokratik 
işlemlerin fazlalığı işletmelerin işgücü maliyetlerini arttırarak 
işvereni ve çalışanı kayıt dışı istihdama yöneltmektedir. 
E-devlet bileşenleri sayesinde bürokratik işlemler bir 
nebze azalmış olsa da kayıt dışı istihdamla etkin şekilde 
mücadele edilmesi bürokratik işlemlerin teknoloji ile tam 
adaptasyonunu sağlamak ile gerçekleşecektir.

İşgücü Piyasasının Esnekleştirilmesi
Kayıt dışı iş piyasasında işçi ve işverenler mevcut yapıyı 
kendi yöntemleriyle esneterek kayıt dışı sektörlere 
yönelmektedirler. Sonuçları uzun vadede olumsuz olsa 
da kayıt dışı istihdam, ekonomik durgunluk dönemlerinde 
işsizliği azaltma, vergi yüklerinden kaçınarak geliri arttırma, 
işletmelerin rekabet güçlerini ve karlılık durumlarını arttırma 
yönleriyle işgücü piyasasını dengeleme görevi görmektedir. 
Buna istinaden mevzuat katılığı ile kayıt dışı istihdam arasında 
doğru bir orantı olduğunu söylenebilir.

İşletmelerin Desteklenmesi ve Marka Yaratılması
Kayıt dışı istihdamı alışkanlık haline getirmiş işçi ve işverenleri 
yalnızca hukuki ve idari düzenlemeleri kullanarak kayıtlı hale 
getirmek oldukça zordur. Küçük işletmelerin sayıca fazla 
oluşu ve bu işletmelerin rekabet güçlerinin görece düşük 
olması; kurumsallaşamama, marka oluşturamama gibi 
birtakım sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar, 
kayıt dışı istihdamın küçük çaplı işletmelerden kaynaklanan 
ikincil nedenleri arasında sayılmaktadır.

2.3. Kayıtlı Sisteme Girişe Zorlama
Kayıt dışı istihdamla mücadelede uygulanması gereken diğer 
önemli stratejilerden biri ise kurallara uyma konusundaki 
isteksizliklerin giderilmesi, denetim ve kurumlar arası 
koordinasyonun güçlendirilmesi, cezaların caydırıcılığının 
arttırılması, kayıt dışı çalışma olanaklarının en aza indirilmesi, 
mevcut sistemdeki suiistimallerin önlenmesi gibi tedbirlerle 
kişi ya da işletmeler kayıtlı çalışmaya zorlanmalıdırlar.

Denetim Sisteminin Etkinleştirilmesi
Kayıt dışı işçi çalıştırmanın ya da çalışmanın önlenmesi ancak 
etkin bir denetim sisteminin işleyişi ile sağlanabilir. Özellikle, 
yabancı kaçak işçi ya da kayıt dışı işçi istihdam edenlere 
yönelik yaptırımlar ve denetimlerin yetersiz olması işletmeleri 
kayıt dışı çalışmaya özendirebilmektedir. Türkiye’de iş ve 
sosyal güvenlik denetimi sınırlı bir mevzuatın denetiminden 
sorumlu bulunmaktadır. İş müfettişleri, sigorta müfettişleri 
ve denetmenleri arasında koordinasyon ve iş birliğinin zayıf 
olduğu tespit edilmiştir. Örneğin, vergi denetimini yapan bir 
müfettiş aynı zamanda sigortalılık kontrolünü yapamadığı 
için tam teşekküllü bir denetim sisteminin varlığından söz 
edilememektedir.
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Cezaların Caydırıcılığının Attırılması
Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında denetimin 
etkinleştirilmesine ek olarak yasal yükümlülüklerini 
zamanında yerine getirmeyen işçi ya da işverenlere yönelik 
cezaların caydırıcılığının da arttırılması gerekmektedir. Bu 
durum gelişmiş ülkelerde idari para cezalarının yanında, 
işyeri ruhsat iptali, işyeri faaliyetlerinden men, meslekten 
ihraç ve kamu ihalelerine katılamama gibi çeşitlilik 
göstermektedir. Türkiye’de yasal yükümlülüklerini yerine   
getirmeyen işverenlere   yönelik sadece idari   para   cezası 
uygulanmaktadır. Bu çerçevede daha etkin bir caydırma 
politikası üretilmesi ve uygulanması amacıyla ceza 
çeşitliliğinin artırılması Türkiye’de de kayıt dışı istihdamla 
mücadele edilmesini mutlak surette destekleyecektir.

Kurumlar Arası Koordinasyonun Arttırılması ve 
Veri Paylaşımı
Tüm çalışan ve işverenleri denetlemenin mümkün 
olmaması ve denetimlerin maliyetli oluşu gibi hususlar 
dikkate alındığında kamu kurumları arasında sürekli 
olarak bilgi paylaşılması kayıt dışı istihdamın önlenmesi 
açısından önemlidir. Kurumlar arasındaki iletişim eksikliği, 
kayıt dışı istihdamın zapt edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu 
sebeple kayıtlı istihdam rakamları da net olarak ortaya 
konulamamakta, bu da kayıt dışı istihdam ile mücadeleyi 
engellemektedir. Kayıtların güncellenmesi çapraz kontrol 
denetimleri açısından önem arz etmektedir.

Sosyal Güvenlik Sistemi Suiistimallerinin Önlenmesi
Ücret ve primlerin eksik bildirilmesi yoluyla neden olunan 
kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla gerekli değişikliklerin 
yapılarak işverenlerin çalıştırdıkları sigortalıların mesleklerini 
bildirmelerinin sağlanması için birtakım çalışmalar 
yapılmaktadır. Yeşil kart sistemi, isteğe bağlı sigortalılık, 
erken emeklilik, borçlanma kanunları, sigorta prim ve vergi 
afları Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin iyi işlemesine 
engel olan gibi birçok unsur arasında görülmektedir. Buna 
ek olarak, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranlarının 
az olması, bağımlılık oranını artırmakta ve sosyal güvenlik 
sistemi dengelerini bozmaktadır.

Mevzuat Gereği Kayıt Dışı Kalanların 
Kapsama Alınması
Bazı kişiler sosyal amaçlar gözetilerek ya da prim ödeyecek 
maddi güçlerinin olmaması gibi nedenlerle kapsam dışında 
tutulmaktadırlar. Benzer nitelikte olan insanlara yönelik 
mikro sosyal sigorta programlarının uygulanması bu kişilerin 
kayıt altına alınmasına yardımcı olacaktır.

Sendikalaşmanın Desteklenmesi
Kayıt dışı işçi çalıştıran işletmelerde sendikaların faaliyetleri 
zorlaşmaktadır çünkü kayıt dışı istihdamın artmasıyla 
birlikte sendikalı işçi sayısı da azalmaktadır. Kayıt dışı olarak 
çalıştırılan kişiler, kayıt dışı olmaları nedeniyle birçok sosyal 
haktan mahrum kalmakta, tüm sorunlarını bireysel olarak 
çözmek durumundadırlar. Sendikalılık oranının artması 
işçilerin kendilerini daha güçlü hissetmelerini sağlayacak, 
böylece hiçbir işçinin sigortasız olarak çalışmasına sendikal 
haklar çerçevesinde göz yumulmayacaktır. 

2.4. Kayıtlı Sisteme Girişte Tutum ve 
Davranışların Değiştirilmesi
Kayıt dışı istihdamla mücadelede uzun vadede sonuç 
alınabilecek politikalardan bir diğeri ise kişilerin kayıtlı 
çalışmaya yönelik olumsuz tutum ve davranışlarının 
değiştirilmesidir. Bu kapsamda işgücünün kayıtlı çalışma 
konusunda bilgilendirilmesi, kamu hizmetlerine olan 
olumsuz bakışın ve kamuya olan güvensizliğin azaltılması, 
taraflar arasında sosyal diyalog mekanizmasının 
geliştirilmesi ve kayıtlı çalışma/çalıştırma konusunda 
meslek ahlakının yaygınlaştırılması gerekmektedir.

İşgücünün Bilgilendirilmesi ve Bilinçlendirilmesi
Kayıt dışı çalışmada bir etken ise çalışanların sosyal güvenlik 
mevzuatı hakkında bilgi eksikliğidir. Bilinç seviyesinin 
düşüklüğü kişilerin kamu kurumları karşısındaki haklarını 
bilmemelerinden kaynaklana sorunlara neden olmaktadır. 
Kayıt dışı çalışmanın topluma ve bireye olan zararlarını ve bu 
durumunun tespiti halinde uygulanacak yaptırımların iş ve 
sosyal güvenlik mevzuatındaki karşılıklarının sürekli olarak 
çalışanlara aktarılması önem taşımaktadır.

Kamu Hizmetlerine Olan Olumsuz 
Bakışın Değiştirilmesi
Her kayıt dışı ekonomik faaliyette olduğu gibi kayıt dışı istihdam 
da ahlaki bozulmaya ve kurumlara karşı bir güven kaybına 
sebep olmaktadır. Kamuya duyulan güvensizliğin azaltılması 
için; kayıt dışılığı özendiren af ve yapılandırmalardan 
kaçınılması, sağlık vb. hizmetleri iyileştirilmesi, bürokraside 
işlem süresinin kısaltılması şeklinde sıralanabilir.

Sosyal Diyalogun Sağlanması
İşgücü piyasalarının işçi, işveren ve devlet tarafını ilgilendiren 
kayıt dışı istihdamla mücadele edilmesi konusunun sosyal 
diyalog mekanizması güçlendirilmeden çözülmesi zordur. 
Bu sebeple hem çalışan hem de işverenlerin beklentilerini 
anlamak uygun çözümler üretme ve bu çözümlerin 
sahiplenilmesini sağlama açısından büyük bir öneme 
sahiptir.

Kayıtlılık Ahlakının Yaygınlaştırılması
Kayıtlı istihdam işverenin maliyetinde bir artış yaratmaktadır. 
Ancak, maliyetlerdeki bu artış, işgücü verimliliğinde sürekli 
artışlar ve üretim yerlerinin temel haklara saygı göstermesi 
ile oluşan olumlu imajla telafi edilebilir. Kayıt dışı çalışma 
ve çalıştırma bazı toplumlarda affedilemez bir suç olarak 
görülür. Bu yüzden kayıtlı istihdam sağlayan meslek 
ahlakına duyarlı tüketiciler ve müşteriler, kayıtlı sektörde 
üretilen ancak kayıtlı olmaları nedeniyle biraz pahalı olan mal 
ve hizmetleri tercih etmektedirler.

2.5. Yoksulluk ve İşsizlikle Mücadele Edilmesi
Fakirlik ve işsizlik oranının yüksek olması kayıt dışı istihdama 
neden olan en temel nedenlerden bazılarıdır. İşsizlik oranının 
yüksek olduğu ülkelerde kayıt dışı istihdam da yüksektir. 
Bu nedenle kayıt dışı istihdamın azaltılabilmesi için ülkede 
mevcut olan yoksulluğun azaltılmasına yönelik çalışanların 
mesleki eğitimleri, beceri kazandırma faaliyetleri, kariyer 
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danışmanlığı gibi önlemleri içeren etkili istihdam politikaları 
üretilmelidir.

İlave İstihdam Yaratılması
Kayıt dışı istihdamın genç yaşta çalışanlar arasında daha 
yaygın olduğu dikkate alındığında ilave istihdam imkanlarının 
arttırılması önem arz etmektedir. İstihdam dostu büyüme 
yaratabilmek için mutlaka işgücü piyasasının istihdam ve 
artışını sınırlayan yapısal özelliklerin belirlenmesi ve bu 
tip engellerin aşılmasına yardımcı olacak politikalarının 
yaratılması gerekmektedir.

İlk İşe Giriş Teşviklerinin Arttırılması
Kayıt dışı çalışanlar daha önce hiç sigortalı olmamışlarsa 
zamanla kayıtlı hale gelme istekleri azalacaktır çünkü 
emeklilik prim gün sayısını tamamlamak zorlaşmaktadır. 
İşe ilk başlayanların kayıtlı olarak iş hayatına atılmaları 
için yapılacak teşvikler kişilerin kayıtlı çalışmayı tercih 
etmelerini sağlarken; diğer yandan işletmelerin de kayıtlı işçi 
çalıştırmaları üzerinde pozitif yönde etkide bulunacaktır.

Sosyal Yardım Programlarının Oluşturulması
Gelir dağılımında adaletsiz dağılım ve sosyal korunmadan 
yoksun olan kesimler zorunlu olarak kayıt dışı istihdama 
yönelmektedir. Bazı durumlarda sosyal yardımdan 
faydalanan kişiler iş arama külfetine katlanmak yerine 
sosyal yardım almaya devam etmeyi tercih etmektedirler. 
Bu yüzden yardım alan ve çalışabilir durumda olan 
faydalanıcılara, çalışma hayatına dönmeleri için bazı maddi 
teşvikler verilmesi işgücü piyasasında kayıt dışılığı azaltıcı etki 
yaratacaktır.

İşgücü Yetiştirme Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması
Kayıt dışı çalışmaya yönelenlerin büyük bir bölümü düşük 
eğitim düzeyine sahip insanlardır. İşgücü piyasasında ihtiyaç 
duyulan niteliklere sahip olmamaları, muhtaç durumdaki 
kişilerin iş bulamamalarına neden olmaktadır. Bu kişilerin 
işgücü niteliklerinin artırılması, istihdam edilebilmelerini 
sağlayacağından ötürü kayıtlı çalışmalarını da teşvik 
edecektir. İşgücü yetiştirme programları kayıt dışı istihdamın 
azaltılması için alınabilecek en etkili politika önlemlerinden 
biri olarak görülmektedir.

2.6. Ulusal İstihdam Stratejisinde Kayıtlı 
İstihdam İşgücü Piyasasında Güvence ve 
Esnekliğin Sağlanması
 Türkiye ekonomisinde kayıtlı istihdamın artırılması için, 
sürdürülebilir büyümenin dışında, istihdamın büyüme 
esnekliğinin yükseltilmesi de önemlidir. İstihdam 
tedbirlerinin yerine getirilmesinde ulusal taleplerin yanında 
sektörel ihtiyaçların da dikkate alınması istihdamda 
esnekliğin istenilen seviyeye getirilmesine olumlu etkide 
bulunacaktır.

Kayıtlı istihdam bağlamında işgücü piyasasının katılıkları 
ve ücret dışı işgücü maliyetlerinin yüksekliği, ekonomik 
büyümenin istihdam yaratmasının önündeki diğer 
engellerdir. Her ne kadar ücret dışı maliyetler son 10 

yıldır yapılan çeşitli düzenlemeler sonucunda azalma 
göstermiştir. Bunun iyi örnekleri olarak; primlere asgari 
geçim indirimi, beş ve altı puanlık sosyal güvenlik primi 
indirimi gibi düzenlemeler ücret dışı maliyetleri aşağı çeken 
düzenlemeler olarak ön plana çıkmaktadır. 

Büyümenin İstihdam Etkisinin Artırılması
Normal şartlar altında ekonomik büyümenin aynı zamanda 
ilave istihdam yaratması beklenirken birtakım sebepler bu 
olumlu gelişmenin etkilerini azaltmakta bazı durumlarda 
ise tersine dahi çevirebilmektedir. Türkiye’de eğitimin 
işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamadaki yetersizliği, 
işgücündeki nitelik sorunu, bazı grupların istihdama erişimde 
ciddi güçlükler çekmeleri gibi unsurlar büyümenin istihdam 
etkisini azaltmaktadır.

Öte yandan kayıt dışı istihdam oranlarının yüksekliği ve 
işgücü piyasasındaki katılıklar gibi temel yapısal sorunlar 
büyümenin istihdam yaratma olanaklarının artırılmasının 
önündeki diğer engeller arasında sayılmaktadır.

Kayıtlı Sektörlerin Güçlendirilmesi
Kayıtlı sektörlerin etki güçlerinin artırılması hem işverenin 
hem de çalışanın kayıt dışı istihdama olan eğilimlerini 
azaltacaktır. Bu kapsamda işletmelerin idari, mali ve yasal 
sorumluluklar gibi bütçe imkanlarını doğrudan düşüren 
ve işletmeleri kayıt dışı faaliyetlere ve kayıt dışı istihdama 
yönelten bürokratik işlemlerin minimuma indirilmesi önem 
arz etmektedir.

Türkiye’de önemli ölçüde istihdam sağlayan ve kayıt dışılığın 
oldukça yüksek olduğu bilinen KOBİ’lerin insan kaynaklarına 
ayırdıkları finansman sorunlarının çözülmesi hem kayıtlı 
istihdam artışına hem de kayıt dışılığın azalmasında kilit rol 
oynayacaktır.

Kayıt Dışı İstihdamın Engellenmesi
Kayıt dışı istihdamla mücadele çerçevesinde yerel kamu 
kurumları arasındaki iletişimsizliğin ortadan kaldırılması 
kayıt dışı istihdamın engellenmesine yönelik atılacak 
en büyük adımlardan biridir. Artacak iletişim sayesinde 
kişiler zorunlu olarak kayıtlı çalışacak yahut çalıştırmaya 
yöneltecektir. 
Bir başka açıdan ise, vergi ve prim borcu afları bir yandan 
işletmelerin durgunluk dönemlerinde harcayabilecekleri 
finansman miktarını arttırıp, ekonomiye hız kazandırıcı etki 
yaratırken, diğer yandan ise işletme sahipleri ve çalışanlar 
üzerinde bir ‘‘af beklentisi’’ oluşturmaktadır.

Kayıtlı Sisteme Girişlerin Artırılması
İşgücü niteliğinin düşük olması ve istihdam edilebilme 
kapasitesinin yetersiz olması da kayıt dışı istihdam düzeyinin 
bu denli yüksek olmasının bir nedenidir. Bu hususta kayıt dışı 
istihdamın oldukça yaygın olduğu kadınlar ve gençlerin genel 
ve mesleki eğitim seviyelerinin ve bilinç düzeyinin artırılması 
kayıtlılığı mutlak surette artıracak uzun vadeli bir yatırım 
olarak görülmektedir.
Bunun yanı sıra, kayıt dışı çalışma potansiyeli yüksek olan 
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çalışanlara sosyal haklarının aktarılması ve öğretilmesi 
kayıt dışılığı azaltacaktır. Esnek çalışan kişilerin iş ve 
meslek seçimlerinde sunulacak rehberlik ve danışmanlık 
hizmetlerinin de kayıtlılığı arttırması öngörülmektedir.

2.6.1 Ulusal İstihdam Stratejisinde Kayıtlı 
İstihdam ve Turizm 
Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) dört temel politika ekseninde 
büyümenin istihdam esnekliği yüksek olan yedi sektöre 
yönelik 40 somut hedef, 57 politika ve 201 tedbirden 
oluşmaktadır. Üçer yıllık eylem planlarıyla 2023 yılına 
kadar hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Bu politikaların 
gerçekleştirilmesine yönelik somut tedbirlerin düzenli olarak 
izlenmesi amacıyla hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi 
Eylem Planı’nın kapsadığı bir sektör ise turizm sektörüdür.

ÇSGB tarafından UİS (2014) kapsamında yapılan Turizm 
Sektörü Durum tespiti yapılmıştır. Belirlenen 11 madde ile 
doğrultusunda temel amacı;

•   Sektörde esnek çalışma şartlarının 
      uygulanabilirliğinin artırılması, 
•   Nitelikli işgücü talebinin karşılanması ve
•   Alternatif turizmin desteklenmesi

yoluyla mevcut istihdam imkanları geliştirmektir.
Strateji, bu amacı gerçekleştirilmesinde; turizmde nitelikli 
mesleki iş gücünü destekleyen, kayıt dışılıkla etkin mücadele 
veren ve çalışanların istihdam koşullarını iyileştirmeyi 
amaçlayan birtakım hedefleri içselleştirmektedir.

Ulusal İstihdam Stratejisi’nin Turizm sektörü için 2023 
yılına kadar ulaşmayı hedeflediği konular Tablo 8’de yer 
almaktadır.

Tablo 8: UİS Turizm Stratejik Hedefleri

Hedefler

2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar turizm sek-
töründe istihdam yüzde 80 oranında artırılacaktır.

2023 yılına kadar 400 bin turizm çalışanı mes-
lek içi eğitimden geçirilecek, 500 bin kişiye sektö-

re yönelik işgücü yetiştirme eğitimi verilecektir.

Kayıt dışılık 2013 yılı sonuna göre 2023 yılı-
na kadar yüzde 50 oranında azaltılacaktır.

Kaynak: UİS, 2014

Listelenen hedeflerin gerçekleşmesi hususunda kamu 
kurumlarının, yerel aktörlerin ve politika yapıcıların arasında 
herhangi bir iletişim problemi olmaması büyük önem 
taşımaktadır. Aksi taktirde kayıt dışılığı azaltma, mesleki 
eğitimlere destek verme ve turizm sektöründe istihdamı 
yüzde 80 düzeyine taşıma hedeflerine ulaşmak zorlaşacağı 
gibi, beklenen olumlu etki de azalacaktır.

Yıllar içerisinde turizm sektöründe kayıt dışılığı alışkanlık 

haline getirmiş çalışan ve işverenlerin başvurduğu yasa 
dışı yollardan çok kısa bir sürede tamamen vazgeçmeleri 
beklenmemektedir. Ancak, cezai yaptırımların 
ağırlaştırılmasının yanı sıra bilinçlendirme çalışmalarının 
aktif olarak sürdürülmesi kayıtlı çalışmanın önemini bir kez 
daha pekiştirecektir. Çalışanları ve işverenleri kayıtlılığa 
özendirme ve hukuki yaptırımlar hakkında bilinçlendirme 
gibi çalışmalar turizmde kayıtlı istihdam performansının 
kazanacağı ivmeyi uzun vadede canlı tutacak ve ulusal 
hedeflerin başarılmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Bu süreçte turizm hedeflerinin başarılmasında izlenecek 
politikalarının tüm turizm paydaşları tarafından bilinmesi, 
yaygınlaştırılması ve uygulanması gibi konular oldukça 
önemlidir. Tablo 9’da sunulan izlenecek politikalar; Millî 
Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ve Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıkları yakından 
ilgilendirirken aynı zamanda İŞKUR ve SGK’nın da iş birliğini 
gerektirmektedir.

Tablo 9: UİS Turizm Politikaları

Politikalar

Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecek 
ve çalışanların istihdam şartları iyileştirilecektir.

Sektördeki işgücü niteliği geliştirilecektir.

Kayıt dışı istihdam ve yabancı kaçak işçilik engellenecektir.

Kaynak: UİS, 2014

Turizme yönelik gerçekleştirilmesi planlanan stratejik hedef 
ve politikaların yanı sıra, sektörde kayıtlı istihdamı destekleme 
ve kayıt dışılığı engelleme adına devlet kurumlarının da ortak 
katılımlarıyla birtakım tedbirler alınmıştır. İlgili tedbirler ve 
açıklamalarına Tablo 10’da yer verilmiştir.

Tablo 10: Kayıt Dışı İstihdamın Engellenmesini 
Öngören Tedbirler

Ted-
bir 
3.1

İşyerinde çalışan işçi 
sayısına bakılmaksızın 
işçi ücretlerinin banka 

kanalıyla ödenmesi 
sağlanacaktır.

Ücret, Prim, İkramiye 
ve bu nitelikteki her 

türlü istihkakın bankalar 
aracılığıyla ödenmesine 

dair yönetmeliğin kapsamı 
genişletilecektir.

Ted-
bir 
3.2

Emsal işçi ücretlerine 
yönelik çalışmalar 
yapılarak, kayıt dışı 

ücret ödenmesi engel-
lenecektir. 

Meslek sertifikaları esas 
alınarak sektördeki meslek-

lere yönelik ücret tarifesi 
belirlenecektir.

Ted-
bir 
3.3

Denetimlerin etkinliği 
yabacı kaçak işçi ça-
lıştırılması önlenecek 
biçimde artırılacaktır.

Sektörde denetimlerin 
etkinliğinin artırılması ile 

yabancı kaçak işgücü azal-
tılacaktır.

Kaynak: UİS, 2014
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3.  KUŞADASI ÖZELİNDE KAYITLI 
İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI

3.1. Turizm Faaliyetlerinin Arttırılması, İlçe ve Yıl 
Geneline Yaygınlaştırılması
Kuşadası bölgesindeki turizm faaliyetleri Türkiye Turizm 
Stratejisi 2023 ve Ulusal İstihdam Stratejisi başta olmak 
üzere, sektör ekseninde şekillenen üst ölçekli planların 
genelinde yer almaktadır. Ancak, bahsedilen üst ölçekli 
planlar Kuşadası bölgesinin özelinde güçlü ve zayıf yanlarını 
tespit etme konusunda yeterince spesifik incelemede 
bulunmamaktadır. Kuşadası turizm sektöründeki istihdam 
kaynaklı ortaya çıkan ve sektörün; kalite, gelir yaratma 
ve markalaşma gibi temel performanslarını etkileyen 
faktörlerin değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Buna 
ek olarak, bölgedeki turizm alt sektörlerinde faaliyet 
gösteren firmaların yerli ve yabancı turistlere sunabileceği 
hizmetin kapsamı ve firma çalışanlarının yaklaşımları, 
Kuşadası bölgesinde mikro ölçekte analiz edilmesi gereken 
unsurlardır.

Türkiye turizm sektöründe yaşanan konjonktürel dalgalanma, 
bölgedeki turizmin seyrini doğrudan etkilemektedir. İnsan 
hareketliliğinin zirvesini yaşayan küresel dünyada turizmin 
önemi artış gösterse de bölgesel düzeyde yaşanan; politik 
anlaşmazlıklar, doğal afetler, çevre kirliliği gibi etkiler turizm 
sektörünün birçok alanda sert düşüşler yaşamasına sebep 
olabilmektedir.

Örneğin, bölgeye gelen turist profili değerlendirildiğinde 
İngiliz turistlerin yoğunluğu dikkat çekmektedir. Bununla 
birlikte Almanya, Hollanda, Rusya ve Fransa bölge turizminde 
önemli rol oynayan ülkeler arasında başı çekmektedir. 
Bu ülkelerden gelen turistlerin tüm turistler içerisindeki 
yüksek payı dikkate alındığında, bu ülkelerle veya ülkelerde 
ortaya çıkabilecek krizlerin bölge turizmini etkileyebileceği 
değerlendirilmektedir.

Bölgeyi ziyaret eden turistlerin mümkün olan en yüksek 
memnuniyetle ayrılmalarını sağlayacak kişiler turizm alt 
sektörleri çalışanlarıdır. Mutlu, geleceğe güvenle bakabilen, 
sosyal olanakları yeterli çalışanlar her sektörde olacağı gibi 
turizm sektöründe de doğrudan ve dolaylı yollarla turist/
müşteri memnuniyetini artıracaktır. Türkiye genelindeki 
turizm imajı mağduriyetinin bölgedeki algısını iyileştirmek 
amacıyla istihdam edilen insanların göreve uygunluğu, insan 
ilişkileri, hizmet kalitesi gibi konular ön plana çıkmaktadır.

Öte yandan, turizm sektörü yoğunluğunun mevsimsel 
olarak nüksetmesi, işverenleri sezon dışında maliyet 
azaltma yoluna sevk etmektedir. Maliyet azaltma odağında 
bulunan ‘‘insan kaynakları’’ gider kalemi ise çalışanlarda 
‘‘yüksek sezon’’ boyunca gelecek kaygısına sebep olarak 
motivasyonlarının düşmesine sebep olmaktadır. Sektör 
çalışanlarının yaş dağılımında önemli çoğunluğu temsil eden 
‘‘genç işgücünü’’ sektör içinde muhafaza etmek tecrübe 
birikimini arttıracak ve 35 yaş üzeri çalışanların da sektörde 
kalmalarını sağlayacaktır. Bu yüzden bölgedeki turizm alt 

sektörlerinde faaliyet gösteren işletme sahipleri ‘‘sezonluk’’ 
istihdam sağlamaktan ziyade ‘‘sezon dışı aktivitelere’’ 
yönelerek hem çalışanlarına bir kariyer rotası çizmeli hem 
de yüksek sezon sonrasında yaşanan ekonomik daralmanın 
etkilerini hafifletmelilerdir. Turizm sektöründe istihdam 
edilen 35 yaş üstü çalışanların azlığı da ilerleyen yaşlarda 
çalışanların gelecek kaygısının artması ve düzenli iş arayışı 
gibi sebepler olarak açıklanmaktadır.

Kuşadası ilçesinde yapılacak ‘‘turizm olanakları etüdü’’ ise 
sektördeki çalışan ve işverenlerin sezon dışı aktivitelerde 
gerçek anlamda bulunma isteğini arttıracaktır. Tablo 
11’deki ‘‘yabancı turist oranı’’ ve Tablo 2’deki ‘‘milliyetlerine 
göre yabancı turistler’’ beraber incelendiğinde, Kuşadası 
bölgesini ziyaret eden turistlerin ‘‘Yabancı ağırlıklı ve 
Avrupalı’’ olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hedef kitle 
profiline sunulacak uygun hizmetin tespiti ve çalışanların bu 
doğrultuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Tablo 11: TR32 Turizm Odağı İlçelerinde Yabancı 
Turist ve Kayıtlı Çalışanların Oranı

İlçe

Turizm 
Tesis-
lerine 
Geliş 
Sayısı

Turizm 
Tesisleri-
ne Yaban-
cı Turist 

Geliş 
Sayısı

Ya-
bancı 
Turist 
Oranı

Kayıtlı 
Çalı-

şanların 
Nüfusa 
Oranı

Bodrum 1800968 989335 54,9% 50,5%

Dalaman 57127 23339 40,9% 17,3%

Datça 38846 19532 50,3% 16,0%

Didim 712785 450818 63,2% 21,5%

Fethiye 701052 511985 73,0% 17,6%

Kuşadası 1363386 983163 72,1% 29,0%

Marmaris 1500141 1050110 70,0% 40,8%

Ortaca 222879 120582 54,1% 18,9%

Sarayköy 101425 66822 65,9% 22,5%

Kaynak: GEKA, 2014

Bölgenin sosyoekonomik yapısında oldukça önemli bir yeri 
olan turizm alanında çeşitliliğin sağlanması ve dört mevsime 
turizm faaliyetinin yayılması kayıt dışılığın azaltılması 
adına büyük önem taşımaktadır. Aynı şekilde, sosyal hak 
sahipliği, ücret tatmini, çalışanların yöneticileri tarafından 
gördüğü iyi muamele, adil çalışma saatleri gibi konular 
günümüz dünyasında yerli ve yabancı turistler tarafından 
önemsenmekte ve bu olanakları çalışanlarına sunan 
işletmeler tercih sebebi olmaktadır. Kuşadası bölgesi gibi 
turizm aktiviteleri ile öne çıkan bir ilçede faaliyet gösteren 
işletmelerin bu hususlara dikkat etmeleri, sektörün uzun 
vadedeki seyrini olumlu yöne çevirecek bir argüman olarak 
görülmektedir. 
3.2. Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırılmasının 
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Önüne Geçilmesi 
Bir hizmet sektörü olan turizmde ilk yatırım maliyetinin 
ardından işletmeler açısından en önemli maliyet unsuru 
insan kaynağı maliyetidir. Rekabetin oldukça yüksek 
olduğu ve küresel ölçekte yaşandığı sektörde, maliyetlerin 
düşürülmesi için işletmeler sık sık insan kaynağı giderlerinin 
azaltılmasına yönelik stratejiler izlemektedir. Bu bağlamda 
kayıt dışı istihdam da zaman zaman başvurulan yöntemlerden 
biridir. Genelde Ege Bölgesi özelde ise Kuşadası sahip olduğu 
turizm potansiyeli açısından mevsimsel olarak bölge içi ve 
bölge dışından yoğun bir göç hareketine maruz kalmaktadır. 

Bu göç hareketi içerisinde en fazla öne çıkan unsurlardan biri 
de iş için bölgeye olan hareketliliktir. Ülkemizin az gelişmiş 
bölgelerinden çalışmak için bölgeye gelen insan gücünün 
mali kaygılarla kendi rızasıyla ya da işletmelerin tercihi ile 
sosyal güvenlik kaydı yapılmamaktadır. Birçok riski içinde 
barındıran bu durum hem çalışana hem de işletmeye kısa 
vadede avantajlı gibi görünse de orta ve uzun vadede her iki 
tarafa da ciddi kayıplar vermektedir. 

Bu noktada bölgede takip edilmesi gereken önemli 
stratejik hedeflerden biri, turizm faaliyetlerinin sıklaştığı 
yaz dönemlerinde önleyici ve denetleyici faaliyetlerin 
arttırılmasıdır. Bu bağlamda önleyici faaliyetler, sezon 
başında işletmelerde ilgili kamu otoritesi tarafından ziyaretler 
yapılması, ilçe genelinde bilgilendirme faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi ve yerel idare – SGK iş birliği ile işletmelerin 
ve çalışanların yaşayabilecekleri sorunların kendilerine ifade 
edilmesidir. Bu noktada özellikle işletmelerin muhasebe 
departmanları ve serbest muhasebeci ve mali müşavirlere 
yönelik olarak mevzuat ve cezalara ilişkin bilgilendirmelerin 
yapılması etkili bir önlem olabilecektir. İşletme sahiplerini 
yönlendirici etkisi ile muhasebe süreçlerini yöneten bu 
yapılarla arttırılacak olan iş birliği kayıt dışılığı önleme 
açısından etkin sonuçlar verecektir. 

Kayıt dışılığın orta ve uzun vadede işletme ve çalışanlara 
getireceği dezavantajların ilçe genelinde yapılacak 
çalışmalarla paydaşlara iletilmesi, cezalar hakkında 
işletmelere yapılacak bilgilendirmeler bu bağlamda daha 
en baştan kayıt dışılığın azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Bu 
açıdan bölgedeki özellikle otellerin kurumsal yapısının ciddi 
bir avantaj olduğu da ifade edilmelidir. 4 ve 5 yıldızlı otellerin 
yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü bölgede özellikle 
daha az kurumsal ve küçük kapasiteli otellere ve diğer 
turizm işletmelerine yönelik bu bilgilendirmelerin yapılması 
da sorunun çözümünde önemli bir rol oynayabilecektir. 

Bu başlık kapsamında ikinci aşama ise denetleme 
faaliyetlerinin özellikle sezon genelinde yaygınlaştırılması 
olacaktır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kuşadası 
Belediyesi, Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu bölgede 
sık sık denetim yapmaktadır. Ancak bu denetimlerde her 
bir birim kendi alanıyla denetimi sınırlamak durumundadır. 
Bu bağlamda yetki aşımına girmeksizin, ilgili kurumların iş 
birliğini arttıracak erken alarm sistemlerinin oluşturulması 
büyük önem taşımaktadır. Örneğin Kuşadası Belediyesi 
tarafından yapılan denetimlerde kullanılacak çapraz 
sorularla işletmenin istihdam ve diğer alanlarda da 
durumuna ilişkin bilgi alınması ve kurulacak bir iş birliği 
mekanizmasında ilgili kurumlarla bu bilgilerin paylaşılması 
bu sistemin etkinliğini arttıracaktır. 

3.3. Akreditasyon Sistemi ve “Happy Kuşadası” 
Uygulamasının Güncel Kullanımı ve Yaygınlaştırılması
Kayıtlı istihdam ve hizmet kalitesi arasında özellikle turizm 
gibi emek yoğun sektörlerde ciddi bir ilişki bulunmaktadır. 
Akreditasyon Sistemi, İngiltere, Almanya, Hollanda gibi bu 
tip duyarlılıkları gelişmiş yabancı turistler için en önemli 
tatil bölgesi olan Kuşadası’nda pilot olarak uygulanacaktır. 
Akreditasyon sistemindeki bilgiler düzenli olarak Kayıtlı 
İstihdamı Destekleme Ofisi (KİDO) tarafından güncellenecek 
ve turizm işletmeleri ile turist arasındaki bağlantıyı kuran 
seyahat acentalarının erişimine açık olarak acentaların 
sonuçları düzenli olarak takip etmeleri sağlanabilecektir. 
Böylelikle en önemli müşteri kaynağı olan seyahat 
acentalarına sunulacak bilgi ile turizm işletmelerinde kayıtlı 
istihdam, çalışan-işveren ilişkilerini baz alan kurumsal 
sosyal sorumluluk bilinci güçlendirilebilecektir.

Akreditasyon sistemin sayesinde turizm sektöründe yer 
alan Kuşadası bölgesindeki işletmelere kayıtlı istihdama 
yönelmelerine ilişkin kamusal devlet ve teşviklerden hakkında 
da bilgi verilebilecektir. Ayrıca, ‘‘Acente-İşletme-Çalışan’’ 
iş birliğini geliştirerek ilgili kamu kurumlarına bildirmek ve 
seyahat acenteleri için hazırlanacak çalışmalarına veri olarak 
sunmaktır. Buna ek olarak akreditasyon sistemi ile beraber 
çalışan ve işverenlerin başvuruda bulunabilecekleri, hukuki 
danışmanlık alabilecekleri bir ‘‘Destek Ofisi’’ sağlamak ve bu 
ofis bünyesinde bölgedeki gelişmelerin düzenli olarak takip 
etmek amaçlanmaktadır.
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‘‘Happy Kuşadası’’ uygulaması ise müşteri memnuniyeti 
tarafında etki yaratmayı amaçlamaktadır. Kuşadası’nı 
ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere sunulan hizmetin 
değerlendirilmesi ve ilgili kurumlara rapor edilmesi 
sağlanmaktadır. Örneğin, Kuşadası’nı ziyaret eden bir 
turist ya da bölge halkı ‘www.happykusadasi.turizmkido.
org’ adresini ziyaret edip, Kuşadası bölgesinde turizm alt 
sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeleri değerlendiren 
anket sorularını yanıtlayabilecek, bu sayede müşteri 
memnuniyeti ölçümlenebilecektir. Uygulama kapsamında 
turizmin üç alt sektörü için ayrı ayrı hazırlanmış beşer soru 
sayesinde ‘‘Konaklama ve Seyahat’’, ‘‘Tur ve Organizasyon’’ 
ve ‘‘Yiyecek ve İçecek, Diğer Hizmet’’ alt sektörleri özelinde 
geri bildirimler elde edilebilecektir.

Akreditasyon sistemi ve ‘‘Happy Kuşadası’’ uygulamasının 
birbirini tamamlaması, doğrulaması ve güncel tutması 
beklenmektedir. Turizm sektörü çalışanlarının 
akreditasyon sisteminde verdikleri puanlar neticesinde 
sıralanan işletmeleri turistler de ‘‘Happy Kuşadası’’ 
uygulaması aracılığıyla değerlendireceklerdir. Yapılacak 
değerlendirmeler sonucunda ise çalışan memnuniyetinde 
yüksek başarı elde eden turizm sektörü işletmelerinin, turist 
memnuniyeti konusunda da aynı doğrultuda bir başarıya 
sahip olması beklenmektedir. Akreditasyon sistemi de 
‘‘Happy Kuşadası’’ uygulaması da düzenli olarak sektör 
ihtiyaçlarını da en doğru şekilde değerlendirecek biçimde 
güncel tutularak, çalışan ve müşteri (turist) memnuniyeti 
sayesinde işletmelerin ‘‘pazar temelli’’ beklentilerini 
şekillendirebilmelerine ve kayıtlılığa yönlendirecek stratejiler 
geliştirebilmelerine olanak sağlamayı hedeflemektedir.



SONUÇ
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Kuşadası özelinde işletmeleri kayıtlı istihdama 
sevk etme konusunda izlenebilecek yöntemlerden 
biri ise “Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe 
Güvenle Bakıyor” projesi kapsamında düzenlenen 
“Akreditasyon Sistemi” ve ‘‘Happy Kuşadası’’ 
uygulamasının hayata geçirilmesi, sürdürülmesi ve 
düzenli olarak güncellenmesidir. Böylece çalışan ve 
müşteri memnuniyeti ilgili mercilere iletilmesiyle 
bölge için gerekli analizler yapılabilecek ve en uygun 
stratejilerin geliştirilmesine imkan sağlanacaktır.

Kuşadası turist profili incelemesi yapıldığında, 
gelen turistlerin büyük çoğunluğunun ‘‘yabancı 
ve Avrupalı’’ olduğu tespit edilmiştir. Kitleye hitap 
eden sektör odaklı stratejiler izlemek ve geliştirmek 
Kuşadası bölgesi için oldukça önemlidir. Gelişmiş 
ülkelerin son derece önem verdikleri ve bölgeyi 
de yakından ilgilendiren kayıt dışı istihdam 
olgusunun boyutunun belirlenmesi ve AB ülkeleri 
ile karşılaştırılarak çözüm yollarının bulunması 

Türkiye’nin ekonomik gelişimi için arz etmektedir. 
Bu açıdan doğru hizmetin turist profiline 
sağlanabilmesi konusunda çözüm niteliğinde olan 
ve “Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe Güvenle 
Bakıyor” projesinin somut çıktıları ‘‘Akreditasyon 
Sistemi’’ ve ‘‘Happy Kuşadası’’ uygulaması bir 
yandan turist ve çalışan memnuniyetini gözetirken 
diğer yandan ise işverenlerin pazar odaklı hareket 
edebilmelerini sağlayacak bilgiler vermektedir.

Kayıtlı istihdam ve kayıtlı ekonomi dünya 
ekonomilerinin deneyimlediği ve neticeleri 
itibariyle ölümle sonuçlanmaya kadar uzanan 
bir problemdir. Sosyal açıdan ise uzun vadede 
çalışanların hak mağduriyetiyle sonuçlanmaktadır. 
Bugünkü sahip olduğu genç nüfusun yaşlandığı bir 
Türkiye demografisinde kayıt dışı istihdam olgusu 
ile mücadele edilmesi hem ulusal düzeyde hem 
de Kuşadası gibi turistik bölgelerde önem arz 
etmektedir.
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