RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI – TOPLANTI TUTANAĞI
RİP Konu Başlığı:

Paket Tur Harcamalarının Alt Bileşenlerinin Dağıtılması

Toplantı Tarihi/Saati:

07/03/2014-09:30

Toplantı No:

1

Toplantı Yeri:

TÜİK-125 nolu toplantı salonu

1. Toplantının Amacı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), giriş ve çıkış yapan ziyaretçilerin tespiti ve ülkemizin
turizm gelir/gider göstergelerini üretmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Ancak
günümüzde turizme ilişkin göstergeler bununla da kalmamakta, turizmin yarattığı endüstri
ve istihdam bilgileri gibi turizm arz ve talebini içeren hesapların (Turizm Uydu Hesapları)
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda turizm uydu hesaplamalarında
kullanılmak üzere inbound turizm ve yurtiçi turizm içinde yer alan paket turların iç
bileşenlerini dağıtabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) ve Türkiye Seyahat
Acenteleleri Birliği (TURSAB) yetkililerinden görüş almak amacıyla toplantı yapılmıştır.

2. Katılımcılar
Adı Soyadı

Çalıştığı Birim/Ünvanı

e-posta

Telefon

Cengiz ERDOĞAN

TÜİK/D. Başkanı

cengizerdogan@tuik.gov.tr

4100609

Emel URAL

TÜİK/G. Sorumlusu

emelural@tuik.gov.tr

4100617

Sevim TANRIKULU

TÜİK/Uzman

sevimtanrikulu@tuik.gov.tr

4100638

Arzu TOKDEMİR

TÜİK/Uzman

arzutokdemir@tuik.gov.tr

4100627

Hıdır ALTINBULAK

TÜİK/Uzman

hidiraltinbudak@tuik.gov.tr

4100627

Cem KOLAMAZ

TÜİK/Uzman

cemkolamz@tuik.gov.tr

4100619

Peter LAIMER

STAT

peter.laimer@statistica.gv.al

Ali RENDAN

TURSAB/Danışman

ali.rendan@tursab.org.tr

2128333

Serpil GÜNEY AKKOYUN

KTB/Uzman Yrd.

serpil.guney@kulturturizm.gov.
tr

2128300/24
35

Hakan COŞKUN

KTB/Uzman Yrd.

hakan.coskun@kulturturizm.go
v.tr

2128300/24
35

Aybüke Ece ULUTAŞ

KTB/Uzman Yrd.

ece.ulutas@kulturturizm.gov.tr

2128300/28
12
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3. Toplantı Gündemi
Turizm uydu hesabının (TUH) amacı, nasıl hesaplandığı konusunda kısa bir bilgi verildi.
Daha sonra Peter Laimer TUH hakkında bir sunum yapmış ve Avusturya örneğini
vermiştir. Turizm uydu hesabına ilişkin tablolar aşağıda listesi verilmiş olan değişkenleri
baz alarak olusturulmaktadır.
A.1 Turizm ürünleri
1 – Konaklama hizmetleri
2 – Gıda ve içecek hizmetleri
3 – Demiryolu yolcu taşımacılığı hizmetleri
4 – Karayolu yolcu taşımacılığı hizmetleri
5 – Denizyolu yolcu taşımacılığı hizmetleri
6 – Havayolu yolcu taşımacılığı hizmetleri
7 – Ulaşım araçları kiralama hizmetleri
8 – Seyahat acenteleri ve diğer rezervasyon hizmetleri
9 – Kültürel hizmetleri
10 – Spor ve eğlence hizmetleri
11 – Ülkeye özgü turizm ürünleri
12 – Ülkeye özgü turizm hizmetleri
A.2 Diğer tüketim ürünleri
Bu toplantının asıl konusu paket turdan Türkiye’ye kalan pay değil, Türkiye’ye kalan payın
alt bileşenlerinin dağıtılmasıdır. Paket turlar ziyaretçiye bir bütün olarak satıldığından, alt
bileşen (konaklama, yeme-içme, yerli ulaşım vb.) ayrımlarını ziyaretçiler anketlerde
sorulduğunda bilememektedirler. Ancak yukarıdaki listede görüldüğü üzere turizm uydu
hesabında bu alt bileşenlerin ayrı ayrı değerleri gerekmektedir. TÜİK, Türkiye’ye kalan
toplam paket tur değerlerinin alt bileşenlerinin konaklama, yeme-içme, seyahat acentası,
yerli ulaşım v.b. bazında dağılım oranları hakkında KTB ve TURSAB yetkilerinden görüş
almak istediğini belirtmiştir.
KTB ve TURSAB yetkilileri bu oranların dönemlere, bölgelere göre değişebildiği gibi geliş
amacına göre de değişebildiğini belirtmiştir. TURSAB yetkilisi paket turu ulaştıma ve
konaklama kalemlerinin yanında 2 kalemin daha yer aldığı ve 24 saati geçen turlar olarak
tanımlandığını ifade etmiştir.
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4. Sorunlar

5. Alınan Kararlar
•

KTB ve TURSAB yetkilileri paket tur dağılımlarının kendi kurumları tarafından
verilmesinin çok doğru olamayacağını çünkü paket turların özel tur operatörleri
tarafından oluşturulduğunu ifade etmişlerdir.

•

KTB ve TURSAB büyük tur operatörlerinin katılacağı bir toplantıda bu oranların bu
tur operatörleri tarafından belirlenmesinin daha doğru olacağını belirtmişlerdir.

•

TURSAB, toplantının İstanbul’da kendileri tarafından organize edilebileceğini ifade
etmiştir.
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