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ÖZ
Bu araştırmada, turizm sektörünün moneter karakterli ekonomik
etkilerinden olan dış ödemeler dengesine etkisi üzerinde durulmuştur. Bu
kapsamda araştırmanın amacı, dış ödemeler dengesi içerisinde dış turizm
bilançosunun öneminin ortaya konulması ve revize edilen istatistiki veriler
çerçevesinde güncel
turizm gelir ve giderlerine ilişkin verilerin
açıklanması olarak belirlenmiştir. Buradan hareketle, 2003 – 2016 yılları
arasında Türkiye turizm gelirlerinin ihracata etkileri ve Türkiye turizm
giderlerinin ithalata etkileri tablolar ve grafikler aracılığıyla incelenmiş,
trend analizi yapılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, elde edilen
bulgular doğrultusunda çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
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In this research, the effect of the tourism sector on the balance of
payments, which is one of the economic effects that have a monetary
characteristic, has been addressed. Within this context, the purpose of the
study was identified as revealing the importance of the foreign travel
balance inside the balance of payments and explaining the data regarding
the current tourism revenues and expenditures within the scope of the
revised statistical data. From this point of view, the impacts of Turkey's
tourism revenues on the exports and the impacts of Turkey's tourism
expenditures on the imports between 2003 and 2016 have been analysed
and interpreted through tables and graphics as a trend analysis. Finally, the
suggestions for solutions were presented according to the findings that
were obtained as the result of the research..

