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Ülkemizin dış kazanımlarında tu-
rizm ve ihracat olmak üzere iki te-
mel başlığı var. Dünyadaki turizm 

hareketi 1 trilyon 300 milyar USD civarın-
da katma değer üretiyor ve turizm ülkesi 
olarak anılan ülkemizin bu katma değer-
deki payı ise %1,5 civarında. 2016 yılında 
dünya genelinde 1 milyar 235 milyon tu-
rist seyahat etmiş, uluslararası turist va-
rışlarında geçen yılın aynı dönemine göre 
%4’lük büyüme gözlemlenmiştir.

TÜRKİYE’NİN TURİZM BAROMETRESİ

Yıllar boyu yaşadığı terör olayları, hava 
sahasını ihlal eden Rusya’ya ait savaş uça-

ğını düşürmesinin ardından gelişen Orta-
doğu sorunları, yaşanan gezi olayları ve 
15 Temmuz darbe girişimi gibi nedenlerle 
Türkiye’nin turizm karnesine göre; ulusla-
rarası turizm gelirlerinde 12. sıradan 17. 
sıraya, uluslararası turist varışlarında ise 
6. sıradan 10. sıraya gerileme görülmüş-
tür. Türkiye, 2013 yılında dünyada turist-
lerin en çok ziyaret ettiği ülkeler sırala-
masında 6’ıncı sırada yer alırken, bu oran 
2016 yılında 44’üncü sıraya gerilemiştir. 
Dünyadaki turizm gelirleri yıllık ortalama-
da %4 ‘lük bir büyüme gerçekleştirirken, 
Türkiye’nin 2016 da turizm gelirleri %30 
‘a yakın azalmış, 2015 yılında 717 USD 
olan turist başına gelir ise 2016 yılında 
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705 USD olarak gerçekleşmiş, 2017 
yılı 9 aylık verilerine göre ise bu de-
ğer 634 USD değerine gerilemiştir.

Ülkelere göre ziyaretçi başına tu-
rizm gelirinde 2014 yılında dünya 
ortalaması 1.100 dolar iken Türki-
ye’ye gelen bir ziyaretçi ülkemize 
ortalama 828 dolar bırakmıştır. ABD 
’de bir ziyaretçi ortalama 2.371 
dolar, Tayland’da 1.551 dolar, İngil-
tere’de 1.388 dolar ile dünya orta-
lamasının üstünde harcama yap-
mıştır. İspanya’ya giden bir ziyaretçi 
1.003 dolar, Yunanistan’a giden 808 
dolar Fransa’ya giden 662 dolar, Tu-
nus’a giden 386 dolar, Ukrayna’ya 
giden ise daha az para bırakmıştır.

2015 yılında 31.5 milyar dolar sevi-
yesinde gerçekleşen ulusal turizm 
gelirimiz; 2016 ‘da yüzde 30 düşe-
rek 22.1 milyar dolarda kalmış, böy-
lece bir yılda turizm gelirimizde 9.4 
milyar dolar düşüş yaşanmıştır.

TURİZM SEKTÖRÜNDE KRİZ

Turizm sektörünü vuran ekonomi-
deki durgunluk, artan terör olayları, 
Rusya krizi, AB ve diğer ülkelerle ya-
şanan siyasal sorunlar, gezi olayları, 
15 temmuz darbe girişimi gibi bir-
çok talihsiz süreçlerin neden olduğu 
kriz süreci nedeniyle iflasın eşiğine 
gelen turizm sektörünün yatırım-
cıları tesislerini satılığa çıkarmaya 
başlamış, turizm kapasitelerimizde 
daralma ile birlikte turizm istihda-
mı da azalmıştır. Bu duruma karşın 
AB ülkeleri ve Amerika’daki terör 
olaylarının yaygınlığı değerlendiril-
diğinde ise; bu ülkeler de turizm de 
verimliliğinde gerileme ve turizm 
istihdamında azalma yaşanmışken, 
turizmde rekabet eden büyük des-
tinasyonlardaki ülkelerden sadece 
Türkiye’de turizm istihdamında %16 
oranında azalma görülmüş, örnek 
olarak İspanya’da ise 2016 yılında 
otellerdeki personel istihdamında 
%15 gelişme görülmüştür.

TURİZM EKONOMİSİNDE 
İSPANYA VE FRANSA ÖRNEĞİ

Dünya Ekonomik Forumu seyahat ve 
turizm rekabet endeksine göre; 2017 
raporunda ilk 10 ‘a giren ülkelerden 
6 ‘sı 2016 yılında dünya çapındaki 
1.2 milyar turistten 620 milyonunu 
ağırlayan Avrupa’da yer almaktadır. 
Dünya Ekonomik Forumu’nun her 
2 yılda bir yayınladığı ve 136 ülkeyi 
güvenlik, temizlik ve kültür başlık-
ları altında değerlendirdiği seyahat 
ve turizm rekabet endeksi zirvesine 
bu yıl da İspanya oturmuştur. Dünya 
Ekonomik Forumu tarafından oluş-
turulan seyahat ve turizm rekabet 
endeksinde 136 ülkenin güvenlik, 
sağlık, temizlik, fiyat — fayda denge-
si, uluslararası topluma bakış açısı, 
turizm hizmetleri, ulaşım altyapısı ve 
doğal kaynakları değerlendirmesine 
göre İspanya kültür, doğal kaynak-
lar, turizm hizmet altyapısı ve hava 
taşımacılığı üstünlüğü ile listenin 
birincisi olmuştur. İspanya’yı güven-
lik sorunlarının yüksek olduğu Orta 
Doğu ülkelerinden ziyaret eden tu-
rist sayısında da önemli artış olduğu 
görülmüştür. 2015 ve 2016 yıllarında 
Fransa, yaşanan terör olayları sebe-
biyle otel ve uçak biletlerinde indi-
rim yapmak durumunda kalmış ve 
fiyat-fayda dengesi bu sayede Fran-
sa’ya artı puan kazandırmış, Fransa 
kültür ve hava yolu bağlantısı konu-
larında artı puan alarak listede ikinci 
konumunu korumuştur.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN 
TÜRKLER

Turizm gelirleri son 17 yılın gerisinde 
kalan ülkemiz; 2016 yılında, dünya 
ve kıtalar bazında “en çok ziyaret 
edilen ülkeler” sıralamasına da gi-
rememiştir. Ülkemiz geçen yılın ilk 
6 ayında 12.5 milyon turist ağırlayıp 
8.9 milyar dolar turizm geliri elde et-
miştir. Bu yılın ilk 6 ayında turist sa-
yısı 13.7 milyona yükselmiştir ama, 
turizm gelirimiz 8.9 milyar dolardan 

8.7 milyar dolara gerilemiştir. Turist 
başı harcama değeri de 696 dolar-
dan 611 dolara düşmüştür. Ağırladı-
ğımız turistlerin 11.4 milyonu yaban-
cı ziyaretçiler. 2.2 milyonu ise yurt 
dışında yaşayan Türkler olmuştur. 
Önemli bir tespit olarak yurt dışında 
yaşayan Türk’lerin kişi başı döviz har-
camaları yabancıların harcamaları-
nın üzerinde gerçekleşmiştir. Turizm 
gelirlerinin yaklaşık yüzde 80 ’ini ya-
bancı turistlerden, yüzde 20 dolayın-
daki kısmını Türkiye’yi ziyaret eden 
yurt dışında yaşayan Türklerden elde 
ediyoruz ki; Türkiye turizmde başarılı 
bir verimlilik için Avrupa’da yaşayan 
5,5 milyon Türk vatandaşına yatırım 
yapmalıdır.

3. TURİZM ŞURASINDAN 
BEKLENTİLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm 
ekonomisinde ülkemizin olağan 
üstü kayıplarını sürdürülebilir ve ge-
lişen bir karlılığa evirmek için 3.Tu-
rizm Şurasını 03-05 Kasım 2017 ta-
rihlerinde Ankara’da gerçekleştirdi. 
Turizm sektörünün bu şuradan bek-
lentileri çok yüksekti. Ancak gerek 
Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nu-
man Kurtulmuş’un şuradaki 13 ko-
misyondan gelen ve açıkladığı özet 
çıktılar, gerekse de bizzat içerisinde 
bulunduğumuz Yeni Ürün ve Sür-
dürülebilirlik Komisyonu çalışma-
larındaki izlemlerimize göre; tüm 
katılımcılar turizmde krizi verimlili-
ğe dönüştürmek için nasıl turist bu-
lanabileceği ve hangi adımların kısa 
sürede turizm gelirine kavuşmayı 
sağlayabileceğinin çıktılarda ortaya 
koyulması gerekirken; şura komis-
yonlarında çalışan üyeler genellikle 
turizmin neden başarısız olduğu ko-
nusunda birçok eleştirel neden sıra-
lamışlar ve kendi otellerinin, uçak-
larının, teknelerinin, acentelerinin, 
seyahat aktivitelerinin turizm ha-
reketi içerisinde devlet tarafından 
desteklenmesi konularında talepler 
yaratmaktan öteye gidememişler-
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dir. Özetle Turizm Şurasında komis-
yonlarda çalışan üyeler bir anlamda 
ülkemizdeki tespit ettikleri eksiklik-
ler nedeniyle turizm ekonomisinin 
çöktüğünü ve bu çöküşle yaşanan 
turizmde başarısızlığın faturasını ise 
devletimize kesmişlerdir.

AĞLAYIP SIZLANAN TURİZM 
ŞİRKETLERİ

Turizm tesisleri veya işletmelerinin 
sahipleri özerk şirketlerdir ve bu 
özerk şirketler kendi iradeleri ile tu-
rizm işine girmişlerdir. Günümüzde 
her ülke, her geçen gün artan dü-
zeyde ülke içi ve ülke dışı kaynaklı 
ciddi sorunlarla mücadele ederken; 
ekonomilerini, verimliliklerini, tu-
rizmdeki geleceklerini de başarılı bir 
düzeyde tutabilmeyi sağlamışlardır. 
Bu şirketlerin turizmde yaşadıkları 
verimliliğin veya verimsizliğin so-
rumluları öncelikle kendilerine ait-

tir. Devletimiz turizm sektöründeki 
şirketlerin geleceğine; imkanları, 
insan kaynağı ve ilişkileri ölçüsünde 
destek olmaktadır. Bu desteklerin 
daha iyi, daha etkili, daha verimli 
olabilmesini her zaman turizm pro-
fesyonelleri olarak tartışabiliriz ve 
devletimize öneriler getirebiliriz, 
bu yaklaşım bireysel olarak vatan-
daşlık görevimizdir. Ancak turizm 
işletmelerimizin geleceğini planla-
mak konusunda da yenilikçi, değer 
yaratan fikirler, planlar, stratejiler, 
uygulamalar geliştirip hayata geçir-
mediğimiz sürece turizm rekabeti-
nin dışında kalınacağı ve başarısız 
olunacağı aşikardır. Nitekim 3.Tu-
rizm Şurası’nın çıktılarını açıklayan 
Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nu-
man Kurtulmuş; turizmi canlandır-
mak amacıyla uçaklara yakıt deste-
ğinin artarak süreceğini açıklaması 
turizmcileri memnun etmiştir. Sü-
rekli devletten destek bekleyen ve 
destekleri kullanarak mutlu olan 
turizmcilerimiz yerine; devletimize 
ve turizm sektörü ile ilişkilendirile-
cek binlerce iş alanına ekonomi ve 
gelecek kazandırarak mutlu olan tu-
rizmcilere dönüşmeyi başardığımız 
sürece turizmimiz süreklilik, üret-
kenlik ve gelecek kazanacaktır.

KÜLTÜR VE TARİH MİRASIMIZ

Ülkemiz dünyanın en zengin kültür 
ve tarih mirasının üzerinde otur-
maktadır, bu anlamda turizmde 
ekonomiye dönüştürülecek birçok 
fırsatları vardır. Ayrıca ülkemizin eş-
siz birçok kültür ve tarih mirası da 
UNESCO envanterindedir. Öncelikle 
tek yapılacak iş; bu zenginliği ve fır-
satları turizm ekonomisinde verim-
liliğe dönüştürmektir. Dünya kültür 
mirasımızı ve ülkemizin fırsatlarını 
görmeli, hissetmeli, tatmalı ve ya-
şamalıdır. Bunu dijital teknolojileri 
ve dijital ağların gücünü kullanarak, 
akılcı satış içerikleri oluşturarak, 
stratejik planlarını yaparak ve bu 
planları uygulayarak sağlayabiliriz. 

Ülkemiz kendi turizm ürünlerini 
nihai kullanıcılara ulaştırmak konu-
sunda kanallar geliştirmemiştir ve 
bir anlamda işletmeleri ile işletme 
geleceklerinin anahtarını tur ope-
ratörleri gibi küresel turizm aktör-
lerine teslim ederek küresel reka-
betteki rolünü yok etmiştir. Turizm 
ürünlerimizin fiyatını işletmelerin 
belirleme gücünü tamamen elinden 
alan bu durum, turist başı gelirleri-
mizin neden her yıl biraz daha düş-
tüğünü çok iyi açıklamaktadır.

TÜRKİYE ARTIK TATİL TURİZMİ 
SATIŞINDAKİ PİYASA PAYINI 
KAYBETMEK ÜZEREDİR

Ülkemiz ancak küresel olumsuz-
luklardan etkilenmeyen turizm ha-
reketi içinde rollerini belirleyerek 
turizm krizinden sıyrılabilir. Örnek 
olarak hedef ülkelerin ihtiyaçlarını 
referans alan turizm hareketleri-
ni geliştirmek ( hedef ülkelerin tıp 
çalışanlarının ülkemizde eğitilmesi, 
hedef ülkelerde yapılamayan ile-
ri sağlık hizmetlerinin ülkemizden 
alınması, termal tıp kapasitemizin 
inşa edilecek konsept uygulamala-
rının dünyaya açılması, karşılıklı iş 
alanlarını geliştirmeye yönelik seya-
hatler, üniversitelerimizin yabancı 
öğrenci kapasitelerinin geliştirilme-
si, iyi kurumsal kapasitelerimizin 
hedef ülkelere aktarılması için know 
how transferi, deneyimler yaşayabi-
lecekleri turizm ürünleri, kültür ve 
tarih mirasımızın uluslararası film 
yapımcılarına film platosu oluştur-
masına yönelik izinler ve teşviklerin 
sağlanması… gibi daha nice turizm 
ürünlerini geliştirmek).

TURİZMDE PAZAR 
ARAŞTIRMASI, İNOVASYON, 
DİJİTAL PAZARLAMA, EĞİTİM, 
AKILCI REKABET ŞART

Tüm turizmcilerimiz turizmde ino-
vasyon, yeni ürün, çapraz satış 

Ülkemiz dünyanın en 
zengin kültür ve tarih 
mirasının üzerinde 
oturmaktadır, bu 
anlamda turizmde 
ekonomiye 
dönüştürülecek 
birçok fırsatları vardır. 
Ayrıca ülkemizin eşsiz 
birçok kültür ve tarih 
mirası da UNESCO 
envanterindedir. 
Öncelikle tek yapılacak 
iş; bu zenginliği ve 
fırsatları turizm 
ekonomisinde 
verimliliğe 
dönüştürmektir. 
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gibi hususlarda gelişimlerini ve 
pazarlama stratejilerini ivedilikle 
sağlamalıdırlar. Küresel rekabet-
te var olmak için fiyatları sürekli 
düşürmek yerine turizm ürünleri 
yanında diğer turizm ürünlerini 
promosyon olarak sunmak (Ör-
nek olarak Antalya’yı tercih eden 
turistlere günübirlik veya bir gece 
konaklamalı Kapadokya da nefes 
dopingi ile tarih ziyafeti, Ihlara 
Vadisinde kelebeklerle dans gibi 
fantezi yönü güçlü promosyonlar 
sunmak), katkı sağlayamayan tu-
rizm örgütlerimizin de; üyelerine 
vakit kaybettirmeden, onlara ge-
lecek yaratmak üzere değişime ve 
yenilenmeye ihtiyaçları vardır. Ay-
rıca Kültür ve Turizm Bakanlı’ğının 
bürokrasi kadrolarına atanan veya 
atanacak kişilerin turizm deneyim-
leri olan insanlardan tercih edil-

mesi turizm verimliliğimiz için son 
derece önemli ve gereklidir. Ayrıca 
turizm verimliliğinde eğitimi sektör 
çalışanlarına uygulayan Kültür ve 
Turizm Bakanlı’nın özellikle 256 dış 
temsilcilikte görevli kültür ve eko-
nomi müşavirler ile Bakanlık ve ye-
rel idarelerinde çalışanlarını da eği-
timlerle niteliklendirmesi turizm 
verimliliğimiz için gereklidir. Çünkü 
eğitim her zaman, herkes içindir.

TURİZMDE VERİMLİLİK 
KOMİSYONU

Rekabeti azaltmak, kısa ve orta 
vadede turizm gelirlerini geliştir-
mek, stratejik planlamaları haya-
ta geçirmek için Medikal Turizm 
Derneği çalışmalarını ve deneyim-
lerini Kültür ve Turizm Bakanlığı 
başta olmak üzere sektörle pay-

laşmaya hazırdır. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından Türkiye İçin 
Turizmde Gelecek Komisyonu adı 
altında bir komisyon kurabilir ve 
bu komisyonun çalışmaları aylık 
süreçlerde rutin haline getirilerek 
turizm geleceğine çok iyi yön ve-
rebilir. İnsanlarımızın gerek turizm 
farkındalığı ve turizme katılımı, 
gerekse de turizmin ihtiyacı ola-
cak reçetelerin keşfini sağlamak 
üzere Turizmde Kazanmanın Re-
çeteleri konulu proje yarışmaları 
açarak keşfedilmemiş fikirleri ku-
caklanabilir. Ülkemizde her alanda 
olduğu gibi turizm alanında tu-
rizmimizi sıçratacak ve kazanıma 
dönüştürecek insan kaynağımız 
vardır, yeter ki isteyelim, yeter ki 
değerlendirelim, başarı çok yakı-
nımızda olacaktır.

Ülkemiz ancak küresel 
olumsuzluklardan 
etkilenmeyen turizm 
hareketi içinde rollerini 
belirleyerek turizm 
krizinden sıyrılabilir. 


