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Turizm, dünyada gelir, istihdam ve kalkınma bakımından en hızlı 
yükselen sektörler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda turizm 
On Birinci Kalkınma Planı’nda öncelikli sektörler arasına alınmıştır. 

Küresel boyutta turizm sürekli gelişen bir sektör olarak öne çıkmaktadır. 
Uluslararası ziyaretçi sayısı, son dokuz yıldır kesintisiz bir biçimde arta-
rak, 2018 yılında 1 milyar 401 milyon kişiye ulaşmıştır. Küresel turizm ge-
lirleri ise 2018 yılında ortalama %4,4 büyüyerek 1 trilyon 451 milyar ABD 
dolarına yükselmiş, uluslararası turizm gelirlerinin büyüme hızı %3,6’lık 
büyüme ile dünya ekonomisinin gelişme hızının üzerinde gerçekleşmiştir.

Uluslararası ziyaretçi sayısında 2010-2018 döneminde %5,1 olarak ger-
çekleşen ortalama büyüme oranı UNWTO’nun 2010-2020 dönemi için 
%3,8’lik dünya ortalama büyüme tahmininin üzerindedir. UNWTO 2030 
yılında uluslararası ziyaretçi sayısının 1 milyar 809 milyona ulaşacağını 
öngörmektedir. 

Kaynak: UNWTO.

Türk turizminin uzun yıllar boyunca yakaladığı büyüme ivmesi 2015’ten 
itibaren yaşanan krizlerle gerileme göstermişse de sonraki yıllarda hızlı 
bir toparlanma eğilimine girilmiştir. Turizmimizde kötü gidiş, 2018 yılı 
itibariyle geride kalmıştır. Küresel turist sayısındaki büyüme oranının 
%5,4 olarak gerçekleştiği 2018 yılında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 
bir önceki yıla göre %21 seviyesinde artmıştır. Artış eğilimi, 2019’un ilk 
8 ayında da devam etmiştir. 
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2000-2018 dönemi gerçekleşmeleri esas alınarak regresyon yöntemiyle 2019-2023 dönemi projeksiyonu 
yapılmıştır. 
Kaynak: TÜİK ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Hedefimiz bu ivmeyi politika tedbirleri ile destekleyerek 2023 yılında 75 
milyon uluslararası ziyaretçiye ulaşmaktır. Bu hedefe ulaşabilmemiz, ül-
kemizin turizm anlayışını değiştirecek kolektif bir çalışma ile mümkün 
olacaktır.

Turizm gelirleri açısından bakıldığında, 2018 yılında turizm gelirlerimiz 
bir önceki yıla göre %12 seviyesinde büyümüştür. Aynı dönemde dün-
yada turizm gelirleri büyüme oranı ise %4,4 olarak gerçekleşmiştir. 
2018’in son çeyreğinde başlayan politika değişiklikleri ve 2023 Strate-
jisi ile turizm gelirlerimizin 2023 yılında 65 milyar ABD doları seviye-
sine yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Kaynak: TÜİK ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin ortalama harcamaları 2015 ve 2016 yı-
lında ciddi bir düşüş sergilemişse de sonraki dönemlerde artış eğilimi de-
vam etmiştir. 2019 yılında, özellikle ikinci çeyrekten sonra, Türk lirasının 
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yeniden değer kazanmaya başlamasının etkisi ile ziyaretçi başına orta-
lama gelirde yukarı doğru hareketlenme başlamıştır. Öngördüğümüz po-
litika değişiklikleri ile 2023 yılında ziyaretçi başına ortalama harcama-
nın 867 ABD dolarına ulaşması hedeflenmektedir. Yurt dışında ikamet 
eden Türk vatandaşlarının ortalama harcamaları genel olarak yabancı 
ziyaretçilerin harcamalarından daha yüksektir. Bununla birlikte yurt dışı 
ikametli Türk vatandaşlarının ortalama harcamalarının 2013’ten itibaren 
düşmekte olduğu görülmektedir. Bu düşüşün temel nedeni, vatandaşla-
rımızın, Türkiye’yi yıl içerisinde birden fazla ve daha kısa süreler için zi-
yaret etme eğilimi içine girmeleridir.

Ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcamaları 2016 yılından itiba-
ren artış eğilimine girmiştir. Türkiye’ye gelen uluslararası ziyaretçilerin 
ortalama geceleme sayısının 2023 yılında 10’a, ziyaretçi başına ortalama 
gecelik harcamanın ise 86,7 ABD dolarına ulaşması hedeflenmektedir. 

Turizmde belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için Akdeniz çanağında re-
kabet içinde olunan ülkelere göre daha yüksek performans ile çalışma 
gerekliliği görülmektedir. Bu çerçevede rakip ülkeleri sürekli takip edi-
yor ve analiz ediyoruz. Turizmde Türkiye’nin rekabetçiliği, ulusal ve ulus-
lararası ziyaretçiler için çekiciliğini artırma yeteneğine, kaliteli, yenilikçi 
ve cazip turizm ürün ve hizmetleri sunabilmesine, uluslararası pazar-
dan ve iç turizmden aldığı payı artırabilmesine, bunları yaparken tu-
rizmi besleyen kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanımını sağlamasına 
bağlıdır. Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından 
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Son on yıl içinde dünya turizmi ve bu paralelde Türk turizmi, çar-
pıcı bir değişim ve gelişime konu olmaktadır. Turizm sektöründeki 
büyüme, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) bü-

yüme tahminlerinin de üzerine geçerek, son sekiz yıldır dünya sektör or-
talamalarının üstünde bir seyir izlemektedir. Uluslararası turizme 2018 
yılı itibariyle 1 milyar 401 milyon insan katılmış ve bu faaliyetten doğan 
iktisadi büyüklük 1 trilyon 451 milyar ABD dolarına ulaşmış durumda-
dır. Türkiye bu pastadan önemli ölçüde pay alarak UNWTO 2018 küre-
sel sıralamasında turist sayısı bakımından altıncı, gelir bakımından 14. 
sırada yer almıştır.

İçinde yaşadığımız bilgi çağında turist ve seyahat tipi, turizm türleri, tu-
ristin beklenti ve tercihleri hızlı biçimde değişmektedir. Bu durum turiz-
min temel hizmet kalemleri olan ulaştırma, konaklama, yeme-içme ve 
rekreasyon başlıklarındaki alışılmış kural ve uygulamaların da köklü bi-
çimde değişmesine neden olmaktadır. Turizm yönetimleri, kuralları ve re-
kabet yoğunluğu sürekli artan bu pazar koşullarında, turizm pastasından 
daha fazla pay almak ve pazarda daha iyi bir konum elde edebilmek için 
sürekli biçimde yeni ve esnek politikalar üretmek zorunda kalmaktadır.   

Artan küresel büyüklüğü ve etkisi ile turizm, dünya sıralamasında önemli 
bir konuma sahip olan ülkemiz ekonomisi içindeki ağırlığını artırarak stra-
tejik bir konuma yerleşmiş durumdadır. Turizmin istihdam, yatırım, cari 
denge başta olmak üzere ekonomik alandaki etkisinin yanında ayrıca 
sosyo-kültürel, psikolojik ve ekolojik alanlardaki önemli etkileri, turiz-
min ülkeler için anahtar konuma sahip olmasını beraberinde getirmiştir. 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ülkenin turizm stratejisi ve yol haritala-
rını belirlerken turizmdeki küresel değişimleri dikkate almaktadır. Ba-
kanlık, farklı etkileriyle Türkiye için stratejik konumda olan ülke turizmini, 
dünyadaki gelişmelere paralel olarak yenilikçi, rekabetçi ve sürdürüle-
bilir politikalarla daha ileriye taşımak hedefindedir. Diğer taraftan ise 
çeşitli ulusal ve uluslararası etmenler dolayısıyla 2015 yılından başlaya-
rak düşme eğilimine girdikten sonra 2018 yılında yakaladığı yükselme iv-
mesi ile kayıplarını telafi eden Türk turizminin, hedeflenen konuma ula-
şabilmesi için mevcut politikalarda değişime gidilmesi gerekliliği ortaya 
çıkmış görünmektedir. 

2023 Türkiye Turizm Stratejisi, teknoloji, kalite ve sürdürülebilirlik olmak 
üzere üç temel başlık üzerine kurulu vizyonu ile turist sayısını ve turizm 
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gelirini artırarak uluslararası yoğun rekabet ortamında Türkiye’nin he-
deflenen konuma erişmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.  Böylece 
bir politika belgesi niteliğinde olan 2023 Türkiye Turizm Stratejisi, kamu 
kesimi, sektörde yer alan girişimciler, profesyoneller, çalışanlar ve yatı-
rımcıların yanı sıra, uluslararası boyutta Türk turizmi ile ilgilenen fon yö-
neticileri, iktisatçılar, finans uzmanları, politika yapıcıları ve turizm araş-
tırmacılarını da ilgilendirmektedir. 

2023 Türkiye Turizm Stratejisi, makro bir bakış açısıyla somut hedef-
leme yapan ve küresel rekabete politikalarımızı uyumlaştıran bir yapıda 
oluşturulmuştur.

1.1 Gerekçe ve Küresel Değişimler

Türk turizminin, küresel rekabette yükselen bir konumda yer alması için 
kendine uygun hedefler belirlemesi ve belirlediği hedeflere ulaştıracak 
politika değişikliğine gitme gerekliliği 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’nin 
temel hazırlanma gerekçesidir. 

2023 Türkiye Turizm Stratejisi kapsamındaki hedefler ve bu hedeflere 
ulaşmayı sağlayacak politikalar, güncel kamu stratejisinin başlıca kay-
nağı olan On Birinci Kalkınma Planı hedefleri ve plan kapsamında ifade 
edilen tedbirler ile uyumlu olarak ortaya konmuştur. Ayrıca bu yol ha-
ritası, küresel turizm trendleri, başlıca rakiplere yönelik politika analiz-
leri, yürürlükteki 2023 Turizm Stratejisi belgesi, geniş bir paydaş katı-
lımıyla yapılan 3. Turizm Şurası kararları ile sektör ve sektörün önemli 
paydaşı olan akademi tarafından çeşitli platformlarda dile getirilen gö-
rüşlerden yararlanılarak ortaya konmuştur.

1.2 On Birinci Kalkınma Planı ve Öncelikli Gelişme Alanı Olarak Turizm

Ülkelerin geleceklerini etkileyen politika, ekonomi, teknoloji, finans ve 
rekabet başlıkları gibi dış çevre dinamikleri, küresel düzeydeki etkilerle 
sürekli değişmektedir. Belirsizlikleri giderek artıran söz konusu değişim-
lerin ivmesi hızlı bir yükseliş göstermektedir. Bu durum, çeşitli başlıklar-
daki gelecek plan ve konumlama çabalarını zorlaştırırken, geleceği uzun 
vadeli biçimde öngörebilme ve öncelikleri tespit edebilme yeteneklerinin 
yansıtıldığı planlı yaklaşımların önemini daha da artırmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk planı olan ve 2019-2023 yılla-
rını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Türkiye’nin kalkınma vizyonunu 
uzun vadeli bir perspektifle ele alarak milletimizin temel değerlerini ve 

Uluslararası rekabet ortamında turist sayısı ve 
turizm gelirini artırmayı hedefliyoruz.
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