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Abstract
Tourism sector is a highly important source for emerging economies. It provides a significant
contribution to the national economy and other sectors by generating both income and
employment and providing foreign currency. Tourism is not a vital necessity, so it is affected
very quickly by social, political and psychological factors. Since the tourists’ purpose of visit
is to explore new places, to recreate and to relax, it is inevitable to establish a trusty environment
in the country to attract tourists. Civil war and/or terrorist attacks are the main factors that affect
tourism sector negatively. The countries where civil war and terrorist attacks are experienced
are not preferred by foreign tourists, and this causes a decrease in the inflow of receipts. The
purpose of this study is to examine the effect of terrorist attacks which is experienced in Turkey
on the tourism economy. For this purpose, the importance of tourism in Turkish economy will
be discussed, the terrorist attacks which carried out in Turkey will be explained and how the
terror attacks affected the tourism industry will be revealed. In the study, the first 10 European
OECD nationality (Germany, Britain, the Netherlands, Greece, France, Belgium, Poland,
Sweden, Austria and Denmark) which are sending the greatest number of tourists to Turkey
will be examined by using panel data.
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Terör Olaylarının Türk Turizmine Etkisi

Öz
Turizm sektörü gelişmekte olan ekonomiler için oldukça önemli bir kaynaktır. Gerek gelir ve
istihdam yaratıcı etkisiyle gerekse döviz girişi sağlamasıyla ülke ekonomisine ve diğer
sektörlere ciddi katkılar sağlamaktadır. Turizm zorunlu bir gereksinim olmadığından sosyal,
siyasi ve psikolojik faktörlerden çok hızlı bir şekilde etkilenir. Turistlerin seyahat etmelerindeki
temel amacın yeni yerler görme, eğlenme ve dinlenme olduğu göz önünde bulundurulduğunda,
turist çekebilmek için ülkede güven ortamının sağlanması kaçınılmazdır. Turizm sektörünü
olumsuz etkileyen faktörlerin başında savaş ve terör olayları gelmektedir. İç savaşın olduğu
ve/veya terör olaylarının yaşandığı ülkeler yabancı turistler tarafından tercih edilmemekte bu
da ülkeye giren döviz miktarında düşüşe neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de
yaşanan terör olaylarının turizm ekonomisindeki etkilerini incelemektir. Bu amaçla turizmin
Türkiye ekonomisindeki öneminden bahsedilecek, Türkiye’de gerçekleştirilen terör olaylarına
yer verilecek ve terör olaylarının turizm sektörünü ne şekilde etkilediği analiz edilecektir.
Çalışma kapsamında Türkiye’ye en çok turist gönderen 10 Avrupa OECD ülkesi (Almanya,
İngiltere, Hollanda, Yunanistan, Fransa, Belçika, Polonya, İsveç, Avusturya ve Danimarka)
panel veri kullanılarak incelenecektir.
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