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Özet 

2007 yılının yazından itibaren etkisini gösterip, 2008 yılında baĢlayan ve tüm dünyayı etkileyen 

küresel ekonomik krizin, dünya genelindeki turizm hareketlerini olumsuz yönde etkilediği 

görülmektedir. Dünyadaki önemli turistik destinasyonlardan birisi olan Akdeniz çanağındaki ülkeler 

de meydana gelen bu ekonomik krizden az veya çok etkilenmiĢlerdir.  

Bu çalıĢmada Akdeniz çanağındaki ülkelerin küresel ekonomik krizden etkilenme düzeyleri ele 

alınmıĢtır. ÇalıĢmada, Türkiye ve  Akdeniz çanağında bulunan diğer ülkelerin yıllar itibariyle gelen 

turist sayıları, turizm gelirleri ve turizm harcamaları değerlendirilerek, ekonomik krizin etkileri 

incelenmiĢtir. AraĢtırmada, turizmle ilgili çeĢitli kurum ve kuruluĢlardan elde edilen ikincil veriler 

kullanılmıĢtır. Değerlendirme neticesinde Akdeniz çanağında bulunan ülkelere gelen turist sayıları, 

turizm gelirleri ve turizm harcamalarındaki değiĢimin son yıllarda yaĢanan ekonomik krizle 

bağlantıları ortaya konulmuĢtur. 

Anahtar kelimeler: Kriz, Küresel Ekonomik Kriz, Turizm, Akdeniz Çanağındaki Ülkeler. 
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The Evaluation Of Economic Crisis Happened In 2008 In Terms Of Tourism: The Status Of 

Turkey In Accordance With The Mediterranean Countries 

Abstract 

It is seen that the global economic crisis which showed its effect from the summer of 2007, started in 

2008 and affected all the world has been affecting the tourism movements worldwide negatively. The 

Mediterranean countries which is one of the important tourism destination of world are also affected 

more or less by this economic crisis.  

In this study, the Mediterranean countries’ levels of global economic crisis are taken into 

consideration. In this study, the data of tourists who have come to Turkey and other countries located 

in Mediterranean year by year is examined and the effects of economical crisis are exposed by 

evaluating  the tourist arrivals, tourism incomes  and tourism expenditures.The study evaluates the 

data obtained from the secondary datas from different tourism institutions and organizations. By the 

result of this evaluation, the tourist arrivals that come to the Mediterranean countries, tourism incomes 

and tourism expenditures are examined and the relation of these with economic crisis in recent years is 

evaluated.  

Key Words: Crisis, Global Economic Crisis, Tourism, The Mediterranean Countries. 
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1. Giriş 

Dünya tarihinde ülkeleri ve iĢletmeleri etkileyen çeĢitli krizler yaĢanmıĢtır. Krizlerin ortaya 

çıkmasında doğal felaketler, savaĢlar, terör olayları, hastalıklar, ekonomi gibi nedenler etkili 

olmaktadır. Krizler her ne sebeple çıkarsa çıksın,  belirsizliğe,  gerginliğe ve tedirginliğe    yol 

açmaktadır. Dünya ülkeleri 2007’den bu yana Amerika BirleĢik Devletlerinde ortaya çıkan ve 

dünyaya yayılan ekonomik krizin etkisi altındadır. Günümüzde, küreselleĢmeye bağlı olarak 

ülkeler arasındaki sınırların kalkmasıyla birlikte, herhangi bir ülkede ortaya çıkan ekonomik 

kriz kolaylıkla diğer ülkeleri de etkileyebilmektedir. Ülke ekonomilerini bu yolla olumsuz 

olarak etkileyen küresel krizler, ülkelerin ulaĢmak istediği makro ekonomik hedefleri 

gerçekleĢtirmesini güçleĢtirmektedir.  

Turizm sektörü kendi içinde krizler yaĢadığı gibi makro krizlerden de etkilenmektedir.   

Dünya ülkelerinin krizden korunmak için turizm alanında verdikleri tepkiler ve bulundukları 

giriĢimler endüstrideki rekabet açısından konumlarının değiĢmesine yol açmaktadır. Kriz 

dönemlerinde belirsizlik ve risklerle birlikte birtakım fırsatlar da ortaya çıkmaktadır. Fırsatları 

zamanında gören ve iyi değerlendiren ülkeler rekabet açısından avantajlı duruma gelmektedir. 

Türkiye turizm açısından Akdeniz Çanağındaki ülkelerle rekabet içerisindedir. YaĢanan 

ekonomik kriz Türkiye için turizmde bir fırsat olabilir. 

BirleĢmiĢ Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre ekonomik kriz nedeniyle 

uluslararası turizm talebi azalmıĢtır. Uluslararası turizm hareketleri 2008’in ikinci yarısı 

süresince düĢmeye baĢlamıĢtır. Afrika, Güney ve Merkez Amerika dıĢında dünyanın her 

yerindeki bütün destinasyonlar turist sağlayan pazarlardaki talep azalıĢından zarar görmüĢtür. 

Kuzey ve Güney Avrupa, Akdeniz Avrupa’sı, Kuzeydoğu Asya, Güney Asya ve Orta Doğu 

krizden en çok etkilenen bölgeler arasında yer almaktadır (UNWTO,2009).  

Bu çalıĢmada 2008 küresel ekonomik krizinin Akdeniz Çanağındaki ülkelerin turizmine etkisi 

incelenmiĢtir. ÇalıĢmada önce 2008 küresel ekonomik krizi ve turizme etkisi üzerinde 

durulmuĢtur. Sonra araĢtırma metodolojisi hakkında bilgi verilmiĢ ve Akdeniz Çanağındaki 

ülkelerde krizin etkisiyle turizm hareketlerinde ortaya çıkan değiĢim; gelen turist sayıları, 

turizm gelirleri ve turizm harcamaları açısından ele alınmıĢtır. Ülkemiz, Akdeniz Çanağında 

yer alan ülkeler arasındadır. Türkiye’nin durumu diğer ülkelerle karĢılaĢtırılarak 

değerlendirilmiĢtir.  
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2. 2008 Küresel Ekonomik Krizi 

Küresel ekonomi Ağustos 2007 tarihinde Amerika BirleĢik Devletleri’nde ortaya çıkan ve 

özellikle Eylül 2008’den bu yana daha da Ģiddetli hissedilen bir kriz ortamıyla karĢı karĢıya 

kalmıĢtır. Bu olaylar serisi bir çok gösterge bazında 1930’lardan bu yana tecrübe edilen en 

ciddi ekonomik kriz olarak nitelendirilmektedir. Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika 

BirleĢik Devletleri’nde kredi kriziyle baĢlayan sorunun finans piyasalarına yansıması, 

mortgage sektöründeki geri dönüĢü riskli yapının sekteye uğraması ve yüksek riskli kredilerin 

boyutunun artması, global düzeyde birçok ekonomiye yansımıĢ ve dünyada finansal bir 

darboğazın eĢiğine gelinmiĢtir (Bordo,2008; Rakshit, 2009, Hong vd., 2009). 

Ekonomik krizlerin birçok etkileri vardır. Krizler ekonomik büyüme, istihdam, enflasyon ve 

faiz oranlarında etkisini gösterir. Üretim miktarının azalması, enflasyon ve iĢsizlik oranlarının 

artması, gelir dağılımının bozulması, daha sıkı kredi koĢulları, yüksek tüketici borçlanması, 

azalan aile geliri,  krizlerin ortaya çıkarmıĢ olduğu etkiler arasında sayılabilir (Murgoci 

vd.,2009: 1573).  Dünyada enflasyon oranlarının yükselmesi, likiditenin daralması, kiĢi baĢına 

düĢen gelirin azalması, gıda ve konaklama masraflarının artması gibi geliĢmeler turizm 

sektörüne darbe vurabilecek önemli etkenlerin baĢında gelmektedir.  

Krizler ilk önce ortaya çıktığı ülke ekonomisini etkilemekle birlikte aynı zamanda krizin 

ortaya çıktığı ülke ile ekonomik iliĢki içersinde olan diğer ülkeleri de kısa sürede etkisi altına 

almaktadır. Kriz ülkenin ihracatının azalmasına, buna bağlı olarak uluslararası finans 

piyasalarında ortaya çıkan olumsuz hava krizin hızlı bir Ģekilde yayılmasına neden olmaktadır 

(Altuntepe, 2009:131). Bu etkiler turizm açısından talebin azalmasına, harcamaların 

kısılmasına, daha ucuz seçeneklerin aranmasına yol açmaktadır.  

2008 küresel ekonomik krizi, her sektörü etkilediği gibi turizm sektörünü de etkilemiĢtir. 

Küresel durgunluğun etkilerini en son hisseden sektörlerden birisi olarak uluslararası turizm 

mali ve ekonomik darboğazdan ciddi bir biçimde etkilenmiĢtir. Krize bağlı olarak önemli 

turizm pazarlarında iĢsizlik artmaktadır, döviz kurları ve petrol fiyatları halen dalgalanmakta 

ve banka kredilerindeki kısıtlamalar sürmektedir (Papatheodorou vd., 2010:39).  

Asya-Pasifik Seyahat Birliği (PATA) turizm krizini, "turizm endüstrisini etkileyecek 

potansiyele sahip doğal yada insanlar tarafından gerçekleĢtirilen her türlü felakettir" Ģeklinde 

tanımlamaktadır  (Henderson,1999: 178). 

Uluslararası turizmde 2009 yılında, BirleĢmiĢ Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre,  

gelen turist sayısında % 4 düĢüĢ gerçekleĢmiĢtir. Gelen turist sayısı bakımından 2009 yılında 

sadece Afrika’da büyüme (%5) gerçekleĢmiĢtir. Avrupa ve Orta Doğu en fazla düĢüĢ (%6) 

olan bölgelerdir. 2009’un son çeyreğinde gelen turist sayısında %2 oranında büyüme 



 

1046 

 

gerçekleĢmiĢtir. Uluslararası turizmde 2010 için  % 3 ila %4 arasında büyüme olacağı 

beklenmektedir (UNWTO, 2010) . 

Ekonomik kriz dönemlerinde insanlarda lüks tüketimden kaçınma, daha sade ve ihtiyaçlara 

yönelik yaĢama eğilimi gözlenmektedir. Ekonomik belirsizlikler tüketiciyi lüks tüketimden 

alıkoymaktadır. Bu eğilim turizm açısından yerli ve yabancı turistlerin tatil ihtiyaçlarını 

yeniden gözden geçirmesine, harcamalarını kısmasına sebep olmaktadır.  

 

3. 2008 Krizinin Turizm Açısından Değerlendirilmesi  

Turizm, günümüzde döviz girdisini artırıcı ve istihdam sağlayıcı özellikleriyle ülke 

ekonomisine katkıda bulunan, uluslararası, kültürel ve toplumsal iletiĢimi sağlayıcı ve 

bütünleĢtirici etkisi ile dünya barıĢının korunmasında büyük payı olan bir sektördür. Türk 

ekonomisinin de vazgeçilmez temel taĢlarından biri olan turizm, bugünkü dıĢ ticaret açığına,  

enflasyona ve iĢsizliğe çare arayan hükümetlerin önemle üzerinde durduğu bir konudur (Pak, 

2007: 36).  

Dünyanın en hızlı geliĢen sektörlerinden birisi olan turizmin bugün için önemli sorunları 

bulunmaktadır. Dünyada yaĢanan krizler turizm sektörünü de olumsuz yönde 

etkilemektedirler. Dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelen olaylar tüm ülkeleri 

etkilemektedir. Örneğin, Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkelerden birisi olan Almanya’da 

iĢsizliğin artması ve ekonomik sıkıntıların baĢ göstermesi; Rusya’nın hızla kriz ortamına 

girmesi Türk turizmini olumsuz yönde etkilemiĢtir (Aymankuy, 2001: 109-110). 

Son küresel ekonomik kriz, Büyük Buhran(1930)’dan beri dünyanın gördüğü en büyük 

ekonomik durgunluk olarak 2008 yılında ortaya çıkmıĢtır. Dünya çapındaki ulusal 

ekonomiler, 2007 yazında etkisini gösteren finansal krizden ciddi bir Ģekilde etkilenmiĢtir 

(Papatheodorou vd., 2010: 39). Ekonomik durgunluk dünya iĢgücü piyasasında bir darboğaza 

neden olmuĢtur. IMF, 2009 yılında geliĢmiĢ ekonomilerde, iĢsizlik oranının %10’dan daha 

fazla gerçekleĢerek zirve yaptığını vurgulamaktadır. Uluslararası ÇalıĢma Örgütü’nün (ILO) 

Küresel İstihdam Trendleri, iĢsizliğin 2009 yılında dünya çapında, 29 milyondan 59 milyona 

yükselebileceğinin altını çizmektedir (Papatheodorou vd., 2010: 40). 

BirleĢik Devletler, Aralık 2007’den beri ekonomik bir durgunluğun içindedir. Avrupa Euro 

bölgesi 2008 yılının son çeyreğinden itibaren makroekonomik durumunda düĢüĢ yaĢamıĢtır 

ve Merkezi-Doğu Avrupa’da da 2009 yılının baĢlangıcında bir düĢüĢ meydana gelmiĢtir 

(Smeral, 2010: 31).   



 

1047 

 

Hızla yayılan mali ve ekonomik kriz, giderek kötüleĢen makro ekonomik göstergeler, turizm 

sektörünün lokomotifi durumundaki kaynak piyasalarının çoğunda üretimin azalması, 

iĢsizliğin artması ve tüketici güven kaybındaki hızlı düĢüĢ, turizm sektörünü ciddi anlamda 

olumsuz ve neredeyse kaçınılmaz bir sona doğru sürüklemektedir (Smeral, 2009: 3; Smeral, 

2010: 31).  

Turizm endüstrisi, doğal (kasırga, volkanik patlamalar, sel, vb.) ve insan kaynaklı –sosyal ya 

da politik- (isyan, terörizm, suç, politik karmaĢalar, savaĢ, bölgesel gerginlikler, vb.) 

felaketlerden çok kolay bir Ģekilde etkilenmektedir. Bir turizm bölgesi için, normal çalıĢmayı 

tehdit eden ve turizmle ilgili iĢleri etkileyen; bir turizm bölgesinin, ziyaretçilerin bu bölgeye 

ait beklentilerini olumsuz bir Ģekilde etkileyerek bu bölgenin güvenlik, çekicilik ve rahatlık 

adına elde ettiği bütün Ģöhretine zarar veren; gelen turist sayılarında ve harcamalarındaki 

azalma nedeniyle, yerel seyahatte ve turizm ekonomisinde bir düĢüĢe sebep olan ve turizm 

endüstrisinin çalıĢmasının devamlılığına sekte vuran bu dönem, turizm krizi olarak 

adlandırılabilinir (Sönmez vd., 1999: 13-14).   

Pek çok ülkenin iĢgücü yaratma, katma değer oluĢturma, turizm talebi yaratmak için tedbir 

alma ve turizm giriĢimlerini destekleme noktasında turizmin önemini yeni yeni anladığı bir 

dönemde; küresel turizm, mevcut finansal ve ekonomik darboğazdan ciddi bir Ģekilde 

etkilenmiĢtir (Smeral, 2010: 32; Papatheodorou vd., 2010: 39). Hızlı bir Ģekilde yayılan 

finansal ve ekonomik kriz, kötüye giden makroekonomik görünüm ve azalan üretimin turizm 

endüstrisinde ciddi bir olumsuz etki yaratması kaçınılmazdır (Smeral, 2009: 3). 

Halen, küresel ekonomik krizin süresi, derinliği ve içeriği hakkındaki belirsizlik devam 

etmektedir. 2008 yılında GSYH’ deki ciddi düĢüĢten sonrasına rağmen, 2009 yılı için 

tahminler dünya üretiminin daha düĢük bir seviyede sabit kalacağını iĢaret etmektedir 

(Papatheodorou vd., 2010: 39). 

Ġç turizm ve uluslararası turizm bölgeleri arasında ikame olanağı mevcut olmasına rağmen, iç 

turizmdeki krizin etkisinin göz ardı edildiği kabul edilmektedir. Bunun sebebi ise iç turizmde 

uygun verinin sıklıkla elde edilebilir olmayıĢı veya düĢük kalite oluĢudur (Papatheodorou vd., 

2010: 39). 

Ekonomistlerin talep modelleri geliĢtirmek ve 11 Eylül saldırısı, SARS, büyük olaylar, 

savaĢlar, terörist saldırıları gibi özel olayların etkisini tahmin etmek için, hatırı sayılır 

derecede çaba sarf etmelerine rağmen, turizm endüstrisinde meydana gelen finansal ve 

ekonomik krizin etkileri üzerine araĢtırmalar oldukça nadirdir (Smeral, 2009: 3). 
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Medya raporlarına göre, turizm endüstrisi sahil bölgelerine ve kültürel turizm bölgelerine 

denizaĢırı seyahatlerdeki rezervasyonlarda bir azalmayla karĢı karĢıyadır. Havayolları, zayıf 

talepler yüzünden meydana gelen kapasite kullanım düĢüklüğü karĢısında kapasitelerini 

azaltmakta ve seferlerini iptal etmektedir. Frankfurt Havaalanı, 2008 yılında yolcu sayılarında 

bir düĢüĢ bildirmiĢtir. Uluslararası Hava TaĢımacılığı Birliği (IATA), 2009 yılında 

havayollarının dünya çapında 2,5 Milyar Amerikan Doları kadar bir kayıp yaĢayacaklarını 

beklemektedir (Smeral, 2009: 7). 

Turizm hareketleri keyfi harcamalardan oluĢtuğu için, ekonomik belirsizlik ve iniĢ-çıkıĢlarda 

kırılgan bir yapıda olması söz konusudur. Bu nedenle, zorlu ekonomik dönemlerde, insanların 

yeme, barınma ve ailevi gereksinimler gibi temel ihtiyaçları için tasarrufu tercih etmeleri 

beklenmektedir (Papatheodorou vd., 2010: 44). 

Mevcut krizin küresel ve bütün herkesi kapsayan bir etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle tüketici 

davranıĢlarında da değiĢimler olmaktadır: iĢsizlikteki patlayan artıĢ, gelirdeki düĢüĢ, mevcut 

ve gelecek Ģirket değer biçmelerindeki belirsizlik, mevduatların güvenliği, emekli maaĢları ve 

hayat sigortaları, tüketimde ve dolayısıyla yatırımda uzun dönemli azaltıcı bir etki ortaya 

koyacaktır. Hüküm süren krize cevap olarak tüketici kesintileri, yeme, ısınma, elektrik, kira 

ya da ulaĢım gibi gerekli tüketici mallarını elde etmek için, genelde lüks eĢyaları özelde de 

turizm hizmetlerini büyük ölçüde etkileyecektir (Smeral, 2009: 3). 

Turistler artık kriz sebebiyle, Smeral’in (2010:32) vurguladığı gibi gecelemelerindeki 

harcamaları azaltarak ve ikincil tatillerini (kısa seyahatler, Ģehir turu gibi) kendi ana 

tatillerinin yerine tercih ederek, kalıĢ sürelerinde ekonomik olmaya çalıĢmaktadırlar. 

Song ve Lin (2010: 27) bir araĢtırmada, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya seyahatlerde 

uzun mesafeli pazarların ciddi bir Ģekilde düĢüĢ yaĢayacağını belirterek, turizm bölgelerinin 

gelir kaybını önleme adına uzun mesafeli pazarlar yerine kısa mesafeli pazarlar üzerine 

odaklanmaları gerektiğini vurgulamaktadırlar.      

Perakende satıĢlar 2008 yılının baĢlangıcından itibaren azalan bir eğilim göstermektedir. 

Hızla artan enflasyon, insanların satın alma gücünü ve pahalı gıda maddesi satın alma 

istekliliğini azaltmıĢtır. Etki, özellikle arabaların ve uzun mesafeli seyahatlerin satıĢlarında 

daha büyük olmuĢtur (Smeral, 2009: 5).   

Turizm endüstrisi, bankacılık ve ulaĢtırma gibi sektörlere de bağlı ya da ilgilidir. Buna ek 

olarak, krizlerin üstesinden gelmede hükümetlerin rolü ve politikaları can alıcı bir öneme 

sahiptir. Bu bağlamda, turizm endüstrisinde, hükümetler tarafından hayata geçirilen bir turizm 
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politikası veya verilen desteğin seviyesi ve diğer endüstrilerin güçlü olması bir ülkenin turizm 

endüstrisinde farklı etkilere sebep olabilmektedir (OkumuĢ, 2005b: 102).    

Avrupa Euro alanında makroekonomik durum, 2008’in sonundan itibaren kötüye gitmektedir 

(Smeral, 2009: 3). Ekonomik tahminlere göre, 2010 yılına yayılan krizle birlikte Avrupa, 

diğer yerlerden çok daha fazla ciddi bir talep düĢüĢü yaĢayan bölgelerden biri olacaktır 

(Papatheodorou vd., 2010: 44). Avrupa Birliği’ndeki iĢ çevresi, Amerika BirleĢik 

Devletlerdeki daralmaya karĢı kendilerini izole edememiĢtir (Smeral, 2009: 5). 

Ġspanya, Ġtalya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkeleri, Tunus ve Türkiye gibi bölgenin diğer 

ülkelerine karĢı azımsanmayacak kadar bir fiyat dezavantajıyla karĢı karĢıya kalabilir 

(Papatheodorou vd., 2010: 44). Ġspanya, Fransa, Ġtalya, Almanya ve BirleĢik Krallık gibi 

büyük turizm ülkelerinin hepsi, yakın gelecekteki olumsuz beklentilerden etkilenmektedirler 

(Smeral, 2009: 7). 

Türkiye, son ekonomik krizden önce en son 2001 yılının ġubat ayı ortasında, Türk Lirası’nın 

birkaç gün içerisinde %70 değer kaybetmesiyle sonuçlanan ciddi bir politik ve ekonomik kriz 

yaĢamıĢtır. Özellikle bu kriz finansal sektör bilançosunun daha da düĢmesine, üzücü fiyat 

artıĢlarına, yüksek ekonomik ve politik belirsizliğe, pek çok küçük ve büyük iĢletmenin 

kapanmasına ve iĢsizlikte artıĢa sebep olmuĢtur. Krizden iki yıl sonra, krizin halen sona erip 

ermediği konusunda, Türkiye’de ortak bir görüĢ mevcut değildi. Buna karĢın, kesin olan bir 

Ģey vardı ki, o da; turizm endüstrisi dahil pek çok sektörde krizin etkisi halen apaçık ve güçlü 

bir Ģekilde hissedilmekteydi (OkumuĢ, 2005b: 95). 

 

4. Araştırmanın Metodolojisi 

4.1. Araştırmanın Konusu ve Önemi  

ÇalıĢma, Akdeniz Çanağındaki ülkeleri kapsamaktadır. Akdeniz Çanağında bulunan ülkeler: 

Türkiye, Mısır, Hırvatistan, Fas, Tunus, Fransa, Yunanistan, Ġtalya, Slovenya, Ġspanya, 

Karadağ, Bosna Hersek, Libya, Cezayir, Kıbrıs, Ġsrail, Malta, Lübnan’dır. Deniz, güneĢ, kum 

üçlüsüyle Avrupa’nın en önemli destinasyonu ise Akdeniz Çanağının kuzey kısmındaki 

ülkelerdir. Bölgesel olarak bu ülkeler turizmde Türkiye’nin en önemli rakipleridir.   

Avrupa Birliği,  dünyadaki en büyük ekonomik ve siyasi entegrasyonlardan birisidir. Avrupa 

Birliği, aynı zamanda dünyanın en büyük turizm destinasyonunu da oluĢturmaktadır 10 

trilyon Dolarlık milli gelir ile dünyadaki toplam gelirin üçte birini, 2 trilyon Doları aĢan 

ihracatla da dünya ihracat hacminin yaklaĢık % 40’ını elinde bulundurmaktadır. (Pak, 2007: 
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42).  Milli gelirin yüksek olması nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri turist sağlayan önemli 

pazarlardan birisidir.  

Kriz dönemleri risklerin beraberinde bir takım fırsatları da getirmektedir. 2008 küresel krizi, 

Türkiye’nin turizm açısından Akdeniz Çanağında rekabet üstünlüğü sağlaması için bir 

fırsattır. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi ülkemizin ekonomisi açısından kazanımlar 

sağlayacaktır. 

4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları   

Akdeniz Çanağında yukarıda belirtilen onsekiz ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin gelen turist 

sayıları incelendiğinde bazı ülkelere gelen turist sayısının çok düĢük olduğu görülmüĢtür. Bu 

çalıĢmada 2000 yılında gelen turist sayısı 4 milyondan fazla olan ülkeler değerlendirmeye 

alınmıĢtır. Sınırlama çerçevesinde Libya, Bosna Hersek, Cezayir, Malta, Lübnan, Ġsrail, 

Kıbrıs ve Karadağ araĢtırma kapsamına dahil edilmemiĢtir.  

AraĢtırmada incelenen ülkeler: Türkiye, Mısır, Hırvatistan, Fas, Tunus, Fransa, Yunanistan, 

Ġtalya, Slovenya ve Ġspanya’dır. Bölgede özellikle, sayılan on ülkenin turizm açısından bir 

rekabet içerisinde olduğu görülmektedir. AraĢtırmada bu ülkelerin yıllara göre gelen turist 

sayısı, turizm gelirleri ve turizm harcamaları değerlendirilerek ekonomik krizin etkileri 

incelenmiĢtir. 

Son küresel ekonomik kriz 2008 ve 2009 yıllarında etkili olmuĢtur. Ülkelerin önceki yıllara 

ait turizm verilerinin bu değerlendirmede önemli olmasından dolayı 2000, 2006 ve 2007 

yıllarındaki turizm verilerine de yer verilmiĢtir. 

4.3. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi 

ÇalıĢmada Akdeniz Çanağındaki Türkiye, Mısır, Hırvatistan, Fas, Tunus, Fransa, Yunanistan, 

Ġtalya, Slovenya ve Ġspanya’ya ait yıllara göre gelen turist sayısı, turizm gelirleri ve turizm 

harcamaları incelenmiĢtir. AraĢtırmada kullanılan veriler Dünya Turizm 

Örgütü(UNWTO)’nün web sayfası, Dünya Gezi ve Turizm Kurulu(WTTC) web sayfası, 

Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi web sayfasından ve Türkiye Turizm Yatırımcıları 

Derneği(TTYD)’nin web sayfasında yer alan verilerden toplanmıĢtır.   

ÇeĢitli kaynaklardan toplanan bu yıllara ait veriler tablolar haline getirilmiĢtir. Yıllar itibariyle 

dağılım ve oransal değiĢim incelenerek, 2008 küresel krizinin,  incelenen ülkelerin turizmine 

etkileri ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. 
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5. Verilerin Değerlendirilmesi 

5.1. Akdeniz Çanağındaki Ülkelere Gelen Turist Sayıları  

Bu bölümde Akdeniz Çanağındaki incelenen ülkelere gelen turist sayısına iliĢkin veriler 

toplam olarak ve ülkeler bazında dağılım olmak üzere iki tablo halinde incelenmiĢtir.  

Tablo 1. Akdeniz Çanağındaki Ülkelere Gelen Toplam Turist Sayıları ve Yıllık 

DeğiĢim Oranları  

Yıllar Turist Sayısı 

(Milyon kişi) 

Değişim 

Oranı(%) 

2000 463,8  

2006 526,8 13,6 

2007 543,6 3,2 

2008 551,4 1,4 

2009 503,7 -8,7 

              Kaynak:WTTC, http://www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Economic_Data_Search_Tool/ 

                  TTYD, http://www.ttyd.org.tr/tr/page.aspx?id=10 

 

Tablo 1’deki rakamlara göre Akdeniz Çanağındaki incelenen ülkelere gelen toplam turist 

sayısının 2007’den 2009’a kadar azalan oranda arttığı görülmektedir. 2007’de %3,2 olan artıĢ 

oranı, 2008’de %1,4’e düĢmüĢtür. 2009 yılında ise gelen turist sayısında azalma söz 

konusudur. 2009’da bölgeye gelen turist sayısı yaklaĢık 48 milyon kiĢi (%8,7) azalıĢ 

göstermiĢtir. Bu bölgeye yönelik turizm talebinde önceki yıllara oranla 2008 yılından itibaren 

bir daralma olduğu görülmektedir.  

Tablo 2’de yıllar itibariyle Akdeniz Çanağında bulunan ülkelere gelen turist sayısı ele 

alınmıĢtır. Ülkelere gelen turist sayıları tek tek incelenmiĢtir. 

Türkiye’ye gelen turist sayında sürekli bir artıĢ vardır. Bu artıĢın 2009 yılında da devam ettiği 

görülmektedir. Fakat 2008 ve 2009’da gelen turist sayısında oransal olarak bir azalma olduğu 

görülmektedir.  

Mısır’a gelen turist sayısında yıllar itibariyle bir artıĢ olduğu görülmektedir. Fakat 2009 

yılında  %3,3 oranında bir azalıĢ olduğu görülmektedir.  

 



 

1052 

 

Tablo 2. Akdeniz Çanağındaki Ülkelere Gelen Turist Sayıları (Milyon kiĢi)  ve 

Yıllık DeğiĢim Oranları (%)  

 

Ülkeler 

   Yıllara Göre Gelen Turist Sayıları ve Değişim Oranları 

 

2000 2006 2007 2008 2009 

Türkiye 10,428 19,819 23,340 26,336 27,077 

 90,1 17,8 12,8 2,81 

Mısır 5,506 9,083 11,091 12,835 12,418 

 65 22,1 15,7 -3,3 

Hırvatistan 37,226 47,733 49,645 49,995 48,409 

 28,2 4,0 0,7 -3,2 

Fas 4,458 6,777 7,701 8,209 8,572 

 52 13,5 6,5 4,4 

Tunus 5,244 7,176 7,512 7,777 7,588 

 36,8 4,6 3,5 -2,5 

Fransa 182,628 198,320 195,901 198,870 176,553 

 8,6 -1,3 1,5 -11,3 

Yunanistan 17,466 17,284 17,897 17,213 14,072 

 -1,1 3,5 -3,9 -18,3 

Ġtalya 62,702 66,353 70,271 70,719 67,107 

 5,8 5,9 0,6 -5,2 

Slovenya 63,580 58,274 61,293 61,640 54,438 

 -8,4 5,1 0,5 -11,7 

Ġspanya 74,580 96,152 98,907 97,847 87,430 

 28,9 2,8 -1,1 -10,3 

Kaynak:  WTTC, http://www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Economic_Data_Search_Tool/ 

      TTYD, http://www.ttyd.org.tr/tr/page.aspx?id=10 

 

Hırvatistan’a 2000 yılında gelen turist sayısı 37,226 milyon kiĢi iken 2006 yılında bu sayı 

47,733 milyona yükselmiĢtir. Son küresel ekonomik krizin baĢladığı 2008 senesinde de artıĢ 

düĢük bir oranla devam etmektedir. Fakat 2009 yılına gelindiğinde %3,2 oranında bir azalıĢ 

olduğu görülmektedir.  

Fas’a gelen turist sayısında yıllar itibariyle bir artıĢ olduğu görülmektedir. Bu artıĢ 2009 

yılında da devam etmektedir. 2009 yılında gelen turist sayısı 2008 yılına göre % 4,4 oranında 

artıĢ göstererek 8,572 milyon kiĢi sayısına yükselmiĢtir. 

Tunus’a gelen turist sayısı 2000 yılında 5,244 milyon kiĢi iken bu sayı 2006 yılında 7,176 

milyona yükselmiĢtir. 2009 yılında gelen turist sayısı ise 2008 yılında gelen turist sayısına 

göre %2,5 oranında azalarak 7,588 milyon kiĢiye düĢmüĢtür. 
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Fransa’ya gelen turist sayısında yıllar itibariyle dalgalanmalar olduğu görülmektedir. Fakat 

2009 yılında gelen turist sayısında 2008 yılında gelen turist sayısına göre büyük bir düĢüĢ 

vardır. %11,3 oranındaki bu azalıĢla gelen turist sayısı 176,553 milyon kiĢiye düĢmüĢtür.  

Yunanistan’a 2000 yılında gelen turist sayısı 17,466 milyon kiĢi iken 2006 yılında bu rakam 

17,284 milyon kiĢiye düĢmüĢtür. 2007 yılında gelen turist sayısı bir önceki yıla göre artıĢ 

göstermiĢtir. Fakat 2008 yılında gelen turist sayısında bir düĢüĢ olduğu görülmektedir. Bu 

düĢüĢ 2009 yılında da devam etmiĢtir ve 2009 yılında gelen turist sayısı 2008 yılına göre 

%18,3 oranında azalarak 14,072 milyon kiĢiye düĢtüğü görülmektedir. 

Ġtalya’ya gelen turist miktarında yıllar itibariyle bir artıĢ olduğu görülmektedir. Fakat 2009 

yılında gelen turist sayısı 2008 yılına göre %5,2 oranında azalmıĢ ve gelen turist sayısı da 

67,107 milyon kiĢiye düĢmüĢtür.  

2006 yılında Slovenya’ya gelen turist sayısı 2000 yılı verilerine göre azalmıĢtır. 2007 ve 2008 

yılında ise gelen turist sayısında bir artıĢ varken 2009 yılında %11,7 oranında bir azalıĢ 

olduğu görülmektedir. 2009 yılında gelen turist sayısı ise 54,438 milyon kiĢiye düĢmüĢtür. 

Ġspanya’ya gelen turist miktarı 2000 yılına göre 2006 yılında büyük bir yükseliĢ göstererek 

96,152 milyon kiĢiye yükselmiĢtir. 2007 yılında da bu artıĢ devam etmektedir. Fakat 2008 

yılında %1,1 oranında ve 2009 yılında %10,3 oranında bir azalmanın olduğu görülmektedir. 

Bu azalmaların sonucunda 2009 yılında gelen turist sayısı 87,430 milyon kiĢidir.  

5.2. Akdeniz Çanağındaki Ülkelerin Yıllara Göre Turizm Gelirleri 

Bu bölümde Akdeniz Çanağındaki incelen ülkelerin yıllar itibariyle elde ettiği turizm gelirleri 

incelenmiĢtir.  

Tablo 3’te görüldüğü gibi Akdeniz Çanağındaki ülkelerin elde ettiği turizm gelirleri 2009 yılı 

hariç sürekli bir artıĢ göstermektedir. 2009 yılında ise Slovenya ve Mısır hariç diğer bütün 

Akdeniz Çanağı ülkelerinin turizm gelirleri azalmıĢtır. Slovenya ve Mısır’ın turizm 

gelirindeki artıĢ ise krize rağmen devam etmektedir. 2009 yılında en büyük turizm geliri 

kaybının Ġspanya’da olduğu görülmektedir. 2008 yılında 61,6 milyar dolar gelir elde eden 

Ġspanya, 2009 yılında turizmden 54,1 milyar dolar gelir elde etmiĢtir. Turizm gelirinde büyük 

bir düĢüĢ yaĢayan diğer bir ülke de Fransa’dır. Fransa 2008 yılında 59,3 milyar dolar gelir 

elde ederken, 2009 yılında bu rakam 53,2 milyar dolara düĢmüĢtür.  
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  Tablo 3. Akdeniz Çanağı Ülkelerinin Yıllar Ġtibariyle Turizm Gelirleri(Milyar $)  

 ve DeğiĢim Oranları(%) 

 

Ülkeler 

             Turizm Gelirleri ve Değişim Oranları  

2000 2006 2007 2008 2009 

Türkiye 7,6 16,9 18,5 21,9 21,2 

  122,4 9,5 18,4 -3,2 

Mısır 4,3 7,6 9,3 10,9 12,6 

  76,7 22,4 17,2 15,6 

Hırvatistan 4,8 8,0 9,2 10,1 9,4 

 
      66,7  15 9,8 6,9 

Fas 2,8 7,9 9,2 10,9 9,3 

  182,1 27,8 18,5 -14,7 

Tunus 1,6 2,3 2,5 2,9 2,8 

  43,8 8,7 16 -3,5 

Fransa 30,8 46,3 54,3 59,3 53,2 

  50,3 17,3 9,2 -10,3 

Yunanistan 9,2 14,3 15,5 17,1 16,1 

  55,4 8,4 10,3 -5,9 

Ġtalya 27,5 38,1 42,7 45,7 43,5 

  38,5 12,1 7,0 -4,9 

Slovenya 1,6 1,8 2,2 2,7 2,8 

  12,5 22,2 22,7 3,7 

Ġspanya 30,0 51,1 57,6 61,6 54,1 

  70,3 12,7 6,9 -12,2 

            Kaynak: UNWTO World Tourism Barometer  

                            TTYD, http://www.ttyd.org.tr/tr/page.aspx?id=10 
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Türkiye’nin turizm gelirleri incelendiğinde, yıllar itibariyle sürekli artıĢ göstermiĢ olduğu 

görülmektedir. 2008 yılında Türkiye’nin turizm gelirinde bir artıĢ (%18,4) vardır. Fakat 2009 

yılında turizm gelirinde -%3,2 oranında bir düĢüĢ olduğu görülmektedir. 

5.3. Akdeniz Çanağındaki Ülkelerin Yıllara Göre Turizm Harcamaları                        

Bu bölümde Akdeniz Çanağındaki incelenen ülkelere gelen turistlerin yaptıkları turizm 

harcamaları yıllar itibariyle incelenmiĢtir.  

Tablo 4’te yıllar itibariyle Akdeniz Çanağındaki ülkelerin turizm harcamaları ele alınmıĢtır. 

Tablo 4’te de görüldüğü gibi ülkelerin turizm harcamaları yıllar itibariyle sürekli bir artıĢ 

göstermektedir. Fakat 2009 yılında ülkelerin turizm harcamalarındaki artıĢın 2008 yılıyla aynı 

kaldığı veya azaldığı görülmektedir. 2009 yılında turizm harcamalarında artıĢ gösteren ülkeler 

Mısır, Türkiye, Slovenya, Yunanistan ve Ġspanya’dır.  

2009 Yılında turizm harcamalarının 2008 yılı ile aynı kaldığı ülkeler Hırvatistan, Fas ve 

Tunus’tur. 2009 yılındaki turizm harcamalarında azalma olan ülkeler ise Fransa ve Ġtalya’dır.  

Yıllar itibariyle Türkiye’nin turizm harcamalarında sürekli bir artıĢ söz konusudur. Bu artıĢın 

küresel ekonomik krizin etkisini gösterdiği 2008 ve 2009 yılında da devam ettiği 

görülmektedir.  

Son küresel ekonomik krizde Türkiye’ye gelen turist sayısında ve turizm harcamasında bir 

artıĢ olmasına rağmen turizm gelirinde bir düĢüĢ olduğu görülmektedir. Küresel ekonomik 

krizde Türkiye turizm açısından olumsuz yönde etkilenmemiĢ olsa da gelen turistlerin 

harcamalarında azalıĢ olduğu görülmektedir. 
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             Tablo 4. Akdeniz Çanağındaki Ülkelerin Yıllar Ġtibariyle Turizm Harcamaları 

(Milyar $) ve DeğiĢim Oranları (%) 

 

Ülkeler 

Turizm Harcamaları ve Değişim Oranları 

2000 2006 2007 2008 2009 

Türkiye  1,7 2,7 3,3 3,5 4,1 

  58,8 22,2 6,1 17,1 

Mısır 0,72 0,88 1,00 1,20 1,43 

  22,2 13,6 20 19,2 

Hırvatistan 0,13 0,12 0,15 0,17 0,17 

 
 -7,7 25,0 13,3  

Fas 0,24 0,43 0,49 0,55 0,55 

  79,2 14,0 12,2  

Tunus 0,21 0,33 0,37 0,42 0,42 

  57,1 12,1 13,5  

Fransa 9,32 15,97 18,39 20,21 19,75 

  71,6 15,2 9,9 -2,3 

Yunanistan 1,23 3,02 3,71 4,19 4,54 

  145,5 22,8 12,9 8,4 

Ġtalya 7,47 13,65 15,47 17,19 17,03 

  82,7 13,3 11,1 -0,9 

Slovenya 0,15 0,31 0,35 0,41 0,42 

  106,7 12,9 17,1 2,4 

Ġspanya 6,60 14,47 17,57 20,39 20,50 

  119,2 21,4 16,1 0,5 

            Kaynak: WTTC, http://www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Economic_Data_Search_Tool/ 

                          TTYD, http://www.ttyd.org.tr/tr/page.aspx?id=10 
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6. Sonuç 

Akdeniz Çanağındaki ülkeler genel olarak değerlendirildiğinde, krizin gerçekleĢtiği 2008 

senesinde, gelen turist sayısı, turizm geliri ve turizm harcamaları açısından fazla 

etkilenmedikleri görülmektedir. Fakat krizin etkisinin devam ettiği 2009 senesinde gelen 

turist sayısı, turizm geliri ve turizm harcamaları açısından büyük düĢüĢ olduğu görülmektedir.  

2008 yılında yaĢanan ve tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz, bu bölgedeki ülkelere giden 

turist sayısında genel olarak bir azalmaya neden olmuĢtur. 2007 yılında Akdeniz Çanağı 

ülkelerine gelen toplam turist sayısı 543,6 milyon iken 2008 yılında bu rakam, 551,4’e 

yükselmiĢtir. Fakat gelen turist sayısının 2009 yılında 503,7 milyona düĢtüğü görülmektedir.  

2007 yılında Akdeniz Çanağındaki ülkelerin toplam turizm geliri 221 milyar dolarken bu oran 

2008 yılında 243,1 milyar dolara yükselmiĢtir. 2009 yılında ise Akdeniz Çanağındaki 

ülkelerde toplam turizm gelirinin 225 milyar dolara düĢtüğü görülmektedir.  

Akdeniz Çanağındaki ülkelerin 2007 yılında toplam turizm harcaması 75,5 milyar dolar iken 

2008 yılında bu rakam 84,3 milyar dolara yükselmiĢtir. 2009 yılındaki turizm harcaması ise 

84,1 milyar dolara düĢmüĢtür. Turizm harcamaları 2008 yılında artmıĢ, 2009’da azalıĢ 

göstermiĢtir. 

Ülkelere ait veriler incelendiğinde 2008 yılındaki krizden en çok etkilenen ülkenin 

Yunanistan olduğu görülmektedir. Yunanistan’a gelen turist sayısında 2009’da %18,3 

oranında azalıĢ vardır. Fakat turizm geliri ve turizm harcamaları açısından Yunanistan diğer 

Akdeniz Çanağı ülkelerine göre fazla bir kayıp yaĢamamıĢtır. Turizm geliri açısından en 

büyük düĢüĢ Ġspanya’da olmuĢtur. 2009 yılında turizm geliri %12,3 oranında düĢerek 54 

milyar dolar gelir elde etmiĢtir.  

2008 yılında meydana gelen küresel ekonomik krizden en az etkilenen Akdeniz Çanağı 

ülkesinin Slovenya olduğu görülmektedir. Her ne kadar Slovenya’ya gelen turist sayısında bir 

azalıĢ olsa da, turizm gelirleri açısından bir yükselme vardır. Slovenya’nın turizm gelirinin 

yüksek olması, ülke ekonomisini olumlu yönde etkilemiĢtir. 

Türkiye ise turizm açısından 2008 küresel ekonomik krizinden fazla etkilenmemiĢtir. Gelen 

turist sayısı bakımından artıĢ gösteren nadir Akdeniz Çanağı ülkelerinden birisidir. Ülkemiz 

için kriz döneminde elde edilen bu avantajlı durumun sürdürülmesi önemlidir. Fakat turizm 

geliri açısından %3,2 oranında azalıĢla 21 milyar dolar gelir elde ettiği görülmektedir. 
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Türkiye açısından kriz süresince diğer olumlu rakamlara rağmen, azalan turizm gelirlerini 

arttırma noktasında, fazla harcama yapan yüksek gelirli turist gruplarını hedef alan tanıtım ve 

pazarlama çalıĢmalarına ağırlık verilmesine ihtiyaç vardır.  

Türkiye’nin turizm açısından krizden fazla etkilenmemesinin çeĢitli nedenleri olduğu 

söylenebilir. Türkiye’de turistlere fiyat düzeyi ve fiyatlandırma uygulamaları bakımından 

Akdeniz Çanağında bulunan diğer ülkelere nazaran daha ucuz seçenekler sunulmaktadır. 

Özellikle kriz nedeniyle daha kısıtlı bütçelerle tatil ve seyahat arayıĢı içinde olan turistlerin 

beklentilerine uygun olduğu söylenebilir.  

Türkiye’nin Akdeniz Çanağındaki destinasyonlara hem kapasite, hem de kalite açısından 

üstünlük sağlaması ve Türkiye’deki destinasyonların Akdeniz bölgesindeki diğer 

destinasyonlara kıyasla daha yeni ve keĢfedilmemiĢ olması da nedenler arasında sayılabilir. 

Türkiye’deki otel yaĢının Akdeniz Çanağındaki ülkelere nazaran düĢük olması da önemli bir 

rekabet unsurudur.  

Turizm iĢletmelerinde sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalıĢmaların yapılması 

Türkiye turizmini olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

son yıllarda daha çok önem verilmeye baĢlanan tanıtım faaliyetlerinin geniĢletilerek 

sürdürülmesi, Türkiye’nin daha fazla tanınmasına ve diğer ülkelerdeki olumsuz imajını 

değiĢmesine katkı sağlayacaktır.  

Kriz döneminde elde edilen rekabet avantajını sürekli kılmak bakımından Türkiye’nin iklim, 

doğal kaynaklar ve bozulmamıĢ çevre düzeni, zengin tarih ve kültür, örf ve adet, 

misafirperverlik, gastronomideki çeĢitlilik, coğrafi konum nedeniyle ana turist pazarlarına 

olan yakınlık, son on yılda geliĢmiĢ destinasyonlar arasına girmesi, rakip destinasyonlara göre 

suç oranının düĢüklüğü, yabancı dil konuĢabilen insanların turistleri ağırlaması, deniz-kum-

güneĢ üçlüsünün güçlü olması gibi üstünlüklerini vurgulayan tanıtım çalıĢmaları yararlı 

olacaktır.          
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