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TURİZM SEKTÖRÜ RAPORU

BACASIZ SANAYİDE DE İŞLER İYİ GİTMİYOR 

“Bacasız Sanayi” olarak adlandırılan turizm sektörü, yaklaşık 30 yıldır 
cari açığın kapatılması için en büyük desteği veren sektör konumun-
dadır. 

Sektör, 2019 yılı verilerine göre yaklaşık 35 milyar dolar gelir getirmiş-
tir. Pandeminin başladığı 2020 yılında ise Türkiye’nin toplam turizm 
geliri yaklaşık 12 milyar dolardır. Yani Türkiye’nin 2020 yılındaki turizm 
geliri yaklaşık %65 oranında azalmış durumdadır.  2019 yılı verilerine 
göre “Turizm Gelirinin GSYİH İçindeki Payı” %4.6’dır. 2020 yılı için ise 
bu oran %1.6’ya gerilemiştir. (Bkz. Grafik 1) 

Pandeminin kötü yönetimi, en az 30 Milyar dolar Turizm gelirini 
kaybetmesine neden olacağını göstermektedir.
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Bilindiği gibi ülke ekonomisinin uzun zamandır içerisinde bulunduğu 
kriz hali, pandemiyle birlikte çok daha derinleşmiştir. Tam da bu nok-
tada, turizm sektörü belirleyici bir önem kazanmaktadır.

Yılda yaklaşık 700 milyon geceleme yapmak üzere kurgulanmış dev 
bir sektör olan turizm sektöründeki geceleme sayısı, pandemiyle bir-
likte 50-100 milyon rakamlarına kadar düşmüştür. Bu durum, hükü-
metin pandemiyi kötü yönetmesinin sonuçlarından biri olarak, turizm 
sektörünün içine düştüğü zorluğu ortaya koymaktadır.
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Sosyal, ekonomik, siyasi, ekolojik konularındaki gelişme ve sorunlar 
konusunda da her daim “kırılganlık” barındıran turizm sektörünün 
Covid-19 pandemisine karşı en duyarlı sektör durumunda olduğu 
söylenebilir. Türkiye’de son haftalarda aşırı yükselişe geçen vaka sa-
yılarının zaten son derece kırılgan olan sektörü daha da kırılgan hale 
getirdiği ortadadır.

Turizm Gelirleri Dış Ticaret Açığını Karşılamıyor

Türkiye sanayiinin ithalata bağımlı bir sanayi olması, turizm gelirle-
rinin önemini arttırmaktadır. Çünkü ithalat bağımlılığı, ekonominin 
dövize olan gereksinimini arttırdığından, turizm gelirleri de olası bir 
dış ticaret açığının finansmanı bakımından önemli bir imkân olarak 
kabul edilmektedir.

Aşağıdaki tablodan görülebileceği gibi turizm gelirlerinin dış ticaret 
açığını karşılama oranları 2017-2019 arasında artarken, pandeminin 
başladığı 2020 yılında bu oran ciddi bir oranda düşerek yüzde 24’lere 
gerilemiştir. Bu da açıkça, ekonominin ciddi bir dış borç krizine girme 
olasılığının yüksek olduğuna işaret etmektedir. (Dış ticaret açığının 
milli gelire oranının yüzde 5-6 civarında olması, ülkenin dış borçlarını 
ödemede zorlukla karşılaşma olasılığının yüksek olması anlamına 
gelir. Bu oran 2020 için yüzde 6 civarındadır).
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Pandemi Turizm Sektörünü Vurdu: Türkiye’nin 
Yabancı Turist Kaybı Yüzde 78’e Kadar Çıktı

Yukarıda yer alan grafik (Grafik2) ve tablodan (Tablo 2) görülebileceği 
gibi, 2019 Mart-2020 Şubat arasında Türkiye’ye gelen yabancı turist 
sayısı 45 milyon 369 bin iken, pandemiyle geçen bir yıllık dönem-
de yabancı turist sayısı 10 milyon 261 bine gerilemiştir. Yani yaklaşık 
%78 oranında yabancı turist kaybı yaşandı. Oysa aynı dönemde, yani 
dünyada pandeminin ilan edildiği Mart 2020’den Şubat 2021’e kadar 
Avrupa’da yaklaşık %70 turist kaybı söz konusu oldu. 

Hükümet Yanlış Dış Politikalarla Turizm Sektörünü 
İçinden Çıkılmaz Hale Sokmaya Devam Ediyor!

     Rusya-Ukrayna arasında giderek artan gerilimin ortasında Ukrayna 
Devlet Başkanı Zelensky’nin Türkiye’ye ziyareti ve sonrasında, “Ukray-
na’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz”, “Kırım’ın 
Ruslar tarafından ilhakını tanımıyoruz” mesajlarının verilmesiyle Rus-
ya’nın Türkiye’ye planlanan uçuşlarını 1,5 aylığına askıya alması kara-
rının turizm sektörüne büyük bir yara açtığı ortadadır. Her ne kadar 
Rusya tarafı bu kararda pandemiyi gerekçe olarak göstermiş olsa da 
böylesine kararların arkasında politik nedenlerin olduğu son derece 
açıktır. 

Rusya’nın seyahat yasağı kararı
Türkiye’ye yaklaşık 500 bin turiste mal olmaktadır.
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     Daha önceden Almanya ve ABD’nin, Türkiye’yi COVID-19’da yüksek 
riskli ülkeler arasına alıp, vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmasının 
yanı sıra Rusya’nın da uçuşlara sınırlama getirmesi turizm sektörü-
nün sorunlarını daha da büyüttü. Döviz getirebilen en önemli sektör-
lerden biri olan turizm sektörü, 12 Nisan günü Rusya’nın Türkiye’ye 
yönelik uçuşları 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına 
karar verdiğini açıklamasıyla iyice zora düşmüş oldu. Rusya’nın seya-
hat yasağı kararının Türkiye’ye yaklaşık 500 bin turiste mal olabileceği 
öngörülmektedir.

Pandemi ve Sonrasındaki Gelişmeler En Çok Turizm 
Çalışanlarını Etkiledi!

TÜİK rakamlarına göre, geçtiğimiz yıl 1 milyon 701 bin kişi olan tu-
rizm sektöründeki çalışan sayısı, 2021 yılında 1 milyon 377 bine kadar 
geriledi. Turizm sektörünün yaklaşık 1 senede yaşadığı istihdam kaybı 
yaklaşık 324 bin kişiye ulaştı. Yani yaklaşık %20 oranında istihdam kay-
bı yaşandı. Bir diğer deyişle, turizm sektöründe pandemi süresince 
her 5 turizm çalışanından en az 1 tanesi işinden oldu.

Başta turist rehberleri olmak üzere, yaptıkları işi gereği turistlerle bi-
rebir temas etmek durumunda olan sektör çalışanlarının zamanında 
aşılanamaması nedeniyle pek çok can kaybının yaşandığı, rehberlerin 
pandemi koşullarında korumasız bırakıldığı da belirtilmelidir. 

Turizm sektöründeki gerilemenin, 11 milyon işsize milyonlarcasını 
ekleyebileceği öngörülmektedir.

Turizm Sektöründeki Güncel Sorunlar

     Devlet, turizm sektörünün kritik önemine rağmen, sektöre nere-
deyse hiçbir destek sağlamamakta, palyatif olarak sağladığı destekler 
de sonlandırılmaktadır. Kısa çalışma ödeneğinin sadece nisan, mayıs 
ve haziran aylarında da geçerli olacak şekilde uzatılmış olması ke-
sinlikle yeterli değildir. Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması, pandemi 
süresince devam etmelidir.

     Turizm sektörünün dar bir çerçevede sadece “otelcilik” ve “yaz ve 
deniz tatili”ne sıkıştırılması da oldukça yanlıştır. “Kültür turizmi” olarak 
ifade edilen turizm biçimi de kamu tarafından desteklenmelidir. 
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HDP olarak, Turizm Sektörünün Güncel Sorunlarına 
Somut Çözüm Önerilerimiz

    Başta sendikalar ve STK’lar olmak üzere turizm sektörünün tüm 
kesimleriyle ve temsilcileriyle bir araya gelinerek “Turizm Acil Eylem 
Planı” oluşturulmalıdır. 

     Turizm sektörünü içine girdiği çöküş halinden çıkarabilmek için 
“konsey”, “meclis” gibi kalıcı; “kriz masası” gibi geçici mekanizmalar 
oluşturulmalıdır. 

     Turizm sektörünün borçları yeniden yapılandırılmalıdır. Sektörün 
bankalara olan yaklaşık 135 milyar liralık borcu, hakkaniyetli bir bi-
çimde, pandemi koşulları dikkate alınarak faizsiz bir biçimde yeniden 
belirlenmelidir. Borçların ödemeleri pandeminin gündelik hayat faali-
yetlerini sürdürmede sorun olmaktan çıktığı döneme ertelenmelidir.

     Turizm sektöründe çalışırken işinden olarak, işsiz kalmış tüm 
emekçilere aylık 3.000 lira doğrudan gelir desteği verilmelidir.
     
     Kısa Çalışma Ödeneği pandemi sonuna kadar uzatılmalıdır. 

     Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve faaliyetlerini durdurmak ya 
da kısıtlamak zorunda olan tüm işletmelere pandemi süresince aylık 
5.000 TL doğrudan gelir desteği sağlanmalıdır. 

     Turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin pandemi 
döneminde tahakkuk etmiş devlete olan borçları silinmelidir.

     Sigorta prim borcu bulunduğu gerekçesiyle turizm acentalarına 
kredi verilmemesi uygulamasına son verilmelidir. Turizm acentaları-
nın sigorta prim borçları devlet tarafından üstlenilmelidir.

     Turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm esnafların kira ödemeleri 
pandemi süresince dondurulmalıdır.

      Turizm sektöründe ve bölgelerinde faaliyet gösteren esnaftan sto-
paj vergisi alınmamalıdır.

      Turizm sektörde çalışanların aşılamaları derhal tamamlanmalıdır.


