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Turizm sektörünün analizi amacıyla hazırlanmış olan bu rapor, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin uzman kadrosunca güvenilir ola rak 

kabul edilen kaynaklardan elde edilen verilerle hazırlanmıştır.  Raporda yer alan görüşler ve öngörüler, rapor kapsamında beli rtilen ve 

kullanılan yöntemler ile sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerle üretilen sonuçları yansıtmakta olup bu verilerin tamlığı  ve 

doğruluğundan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan sonu çlar, görüşler, 

düşünceler ve öngörüler, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından açık ya da gizli olarak bir garanti ve beklenti oluşt urmaz. Diğer bir 

ifadeyle; bu raporda yer alan tüm bilgi ve verileri kullanma ve uygulama sorumluluğu, doğrudan veya dolaylı olarak, bu rapora dayanarak 

yatırım kararı veren ya da finansman sağlayan kişilere ait olup, elde edilen sonuçtan dolayı  üçüncü kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak 

uğradıkları zarardan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorum lu tutulamaz. 

Bu doküman ileriye dönük tahminleri de kapsamaktadır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., bu tahminlere ulaşılamaması ya da Rapor’daki 

bilgilerin tam ve doğru olmamasından sorumlu tutulamaz.  

© 2014 Bu raporun tüm hakları saklıdır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin izni olmadan raporun içeriği herhangi bir şekilde basılamaz, 

çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, dağıtılamaz.  
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Yönetici Özeti ve Çalışmanın Çerçevesi 

  

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2013 yılında 1.158 milyar ABD doları seviyesindeki turizm 

gelirleri; dolaylı ve doğrudan etkilerle küresel yıllık hasılanın %9’u,  dünya ihracatının %6’sı 

seviyesindedir. İhracat gelirleri olarak dikkate alınırsa turizm; petrol ürünlerinden, kimya 

ürünlerinden ve otomotiv ürünlerinden sonra 4. sırada yer almaktadır.  

Dünya turizminin son 10 yılı incelendiğinde; ekonomik ve sosyal gelişmeler, ulaşım imkanlarının 

çeşitlenmesi ve ucuzlaması, küreselleşme etkileriyle birlikte turizmin gelişmiş ülkelerden gelişmekte 

olan ülkelere kaydığı gözlemlenmektedir. Önümüzdeki dönemde dünya genelindeki yabancı ziyaretçi 

sayısının yıllık ortalama %3 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 

1980’li yıllardan itibaren artarak önem kazanan Türkiye Turizmi; 2013 yılı itibarıyla dünya genelinde 

yabancı ziyaretçi sayısı bakımından 6. sırada, turizm geliri bakımından ise 12. sırada yer almaktadır. 

Mevcutta yaklaşık 1,2 milyon yatak kapasitesine sahip sektörde toplam tesis sayısı içerisinde %40’lık 

pay ile 5 yıldızlı oteller ve %25’lik pay ile dört yıldızlı oteller ilk sıralardadır. Sektörde önümüzdeki 

yıllarda daha az yatak kapasitesine sahip olan düşük yıldızlı ekonomi sınıf otel  yatırımlarının artması; 

ortalama yatırım maliyeti düşük ve karlılığı yüksek seviyelerde olan söz konusu türden otel 

yatırımlarında, Anadolu İllerinin payının yükselmesi beklenmektedir.  

Gelir bakımından üst sıralarda yer almasına rağmen Türkiye, 2013 yılı turizm rekabeti endeksi 

sıralamasında dünya genelinde 46. sırada yer almakta olup; özel kategorilerde en yüksek sıraya, 19. 

sıradan kültürel zenginlikler kategorisinde ulaşmıştır. Mevcutta ağırlıklı olarak kitle turizmine yönelik 

gelir elde eden Türkiye’nin, sahip olduğu kültürel zenginlikler ve potansiyel taşıyan alternatif turizm 

tipleriyle önümüzdeki yıllarda turizm gelirlerini çeşitlendirmesi ve güçlü yanlarının rekabetçi 

gücünden faydalanması gerektiği düşünülmektedir.  

Ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki artış, genel itibarıyla dünya ortalamasının üzerinde yer 

almakta olup söz konusu büyüme trendinin orta vadede bu seyrini koruyacağı öngörülmektedir. Kısa 

vadede ise; bölge coğrafyasında sınır komşusu ülkelerde yaşanan gerginlikler ve özellikle son 

dönemde şiddetini artıran Kobani eylemleri gibi olaylara bağlı olarak Türkiye’nin uluslararası 

platformda imajının olumsuz etkilenebileceği; söz konusu olayların devam etmesi ve sürekli bir hale 

dönüşmesi durumunda ise gelen ziyaretçi sayısında gerileme yaşanabileceği düşünülmektedir. Söz 

konusu olayların öncelikli olarak ülkenin güneydoğu ve doğu bölgelerinde turizmi olumsuz 

etkileyeceği ancak tansiyonun devam etmesi halinde kıyı bölgelerinde ve İstanbul turizminde de 

negatif etkisinin hissedileceği tahmin edilmektedir. 
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Son yıllarda Suriye’den gelen mültecilerin ve çalışma amaçlı Gürcistan, Bulgaristan ve Türki 

Cumhuriyetlerden gelen kişilerin de yabancı ziyaretçi olarak istatistiklere yansıdığı dikkate 

alındığında; yabancı ziyaretçi sayısındaki artışın bir miktar yanıltıcı olmakla birlikte yine de artış 

trendinde olduğu dikkat çekmektedir. Ülkemize gelen yabancı ziyaretçiler en çok Antalya, İstanbul ve 

Muğla illerini tercih etmektedir. 

Her yıl önemli seviyede net döviz geliri elde edilen turizm sektörü, Türkiye’nin cari açığının 

dengelenmesinde kritik öneme sahiptir. Ülkemizin turizm gelirlerindeki artışın, gelen yabancı ziyaretçi 

sayısındaki artışın gerisinde kaldığı dikkat çekmektedir. Özellikle her şey dahil hizmet modelinin 

etkisiyle yabancı ziyaretçi başına harcama tutarlarının gerilediği; kongre, sağlık, kruvaziyer turizmi gibi 

turizm türlerinde yabancı ziyaretçilerin çok daha fazla harcama gerçekleştirdiği izlenmektedir.  

Sektördeki mevsimsellik nedeniyle en çok yabancı ziyaretçinin ülkemize Mayıs-Ekim döneminde 

geldiği izlenmektedir. Turizm talebinin tüm yıla yayılabilmesi için alternatif turizm türlerinin ağırlığının 

artırılması, gerek turizm yatırımcılarının düşük sezonlarda uğradığı ekonomik kaybın telafisi  gerek yıl 

genelinde elde edilen turizm gelirlerinin ve kişi başı harcama tutarının artırılması için öncelikli hedef 

olmalıdır. 

Raporumuz, turizm sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durumu ile ülkemizin dünyadaki 

konumunu ortaya koymakta olup; güncel durumda ağırlıklı olarak kitle turizmine hitap eden 

ülkemizde turizm talebinin tam yıla yayılabilmesi açısından potansiyel taşıyan şehir otelciliği 

segmentine yönelik ilave bir bakış açısı sunmaktadır.  
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