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DOSYA NO : 81 

Meryem SEZGİN | UGSAM Araştırmacısı | TEMMUZ 2020 

 

TÜRKİYE ÜLKE RAPORU 

Resmi Adı Türkiye Cumhuriyeti 

Başkenti Ankara 

Dili Resmi dili Türkçedir. Azınlık dillerinin en büyüğü Kürtçe, ondan sonra Arapçadır. 

Dini %99,2 İslam (çoğunluğu Hanefi), %0,8 başta Hristiyanlık ve Yahudilik olmak üzere diğer dinler 

Nüfus 83.154.997 

Nüfusun Etnik 
Dağılımı 

%72,5 Türk, %12,7 Kürt, %4 Zaza Kürdü, %3,3 Çerkez, %2,6 Boşnak, %1,3 Gürcü, %1,2 Arnavut, %1,1 
Arap, %0,8 Pomak, %0,5 Diğer 

Yüz Ölçümü 785,347 km2 

Komşu Ülkeler 
Azerbaycan -Nahcivan-  (9 km), Yunanistan (203 km), Bulgaristan (239 km), Gürcistan (252 km), 
Ermenistan (267 km), Irak (331 km), İran (498 km), Suriye (822 km) 
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Para Birimi Türk Lirası 

İhracat 180.849 milyon dolar 

İhracat Ortakları Almanya, İtalya, İngiltere, Irak, ABD 

İthalat 210,344 milyar dolar 

İthalat Ortakları Rusya, Çin, Almanya, ABD, İtalya 

Yönetim Şekli Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 

Hükûmet 
Cumhurbaşkanı : Recep Tayyip Erdoğan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı : Fuat Oktay 

 

COĞRAFİ KONUMU VE ÖZELLİKLERİ 

Türkiye, iki kıta arasında köprü vazifesi gören nadir ülkelerdendir. Üç tarafı denizlerle –Karadeniz, Ege Denizi 
ve Akdeniz- çevrili olan Türkiye; kuzeybatıda Bulgaristan ve Yunanistan; doğuda Gürcistan, Ermenistan, 
Nahcivan Özerk Bölgesi (Azerbaycan) ve İran; güneydoğuda Irak ve Suriye ile komşudur. Asya, Avrupa, 
Akdeniz, Ortadoğu ve Kafkasya’nın kavşak noktası olan Türkiye, hiç şüphesiz eşsiz bir konuma sahiptir. 

Türkiye topraklarının yükseltisi çoktur. Ülkenin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı 5,167 metre yüksekliği ile 
dünyadaki yüksek dağlar arasında yerini almaktadır. Fırat, Dicle ve Kızılırmak gibi önemli ırmaklara da ev 
sahipliği yapan ülkede Van ve Tuz Gölü gibi göller de bulunmaktadır. 

Türkiye’de yer şekillerinin farklılığı neticesinde farklı iklimler görülür. Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında 
Akdeniz iklimi, Karadeniz kıyıları boyunca ılıman okyanusal iklim ve Anadolu’nun iç kısımları ile Trakya’nın bir 
kısmında da karasal iklim görülür. Ülkede en çok yağış alan bölge Karadeniz, en az yağış alan bölge ise 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. 

Türkiye’nin eşsiz konumu ülkeye pek çok avantaj kazandırmıştır. Sahip olduğu İstanbul ve Çanakkale 
Boğazları tarih boyunca pek çok devletin rüyası olmuştur. Bu boğazlar, uluslararası ticarette önemli bir rol 
oynamaktadır. Ayrıca Asya ve Avrupa’yı bağlayan bir köprü niteliğindeki toprakları gerek İpek Yolu gibi tarihi 
yollar üzerinden gerekse de günümüz ticari kanalları üzerinden yapılan ticaretin can damarı olagelmiştir. 
Bunun yanında hem Doğu Akdeniz hem de Ortadoğu politikalarında önemli rol oynar.  

DEMOGRAFİK YAPISI 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık 2019’da açıkladığı verilere göre Türkiye’nin nüfusu 83.154.997’dir. 
En kalabalık şehir olan İstanbul’un nüfusu yaklaşık 16 milyon olup toplam ülke nüfusunun %18’ine tekabül 
etmektedir. Türkiye’deki en kalabalık şehirler İstanbul (15,5 milyon), Ankara (5,6 milyon), İzmir (4,3 milyon), 
Bursa (3 milyon), Antalya’dır (2,5 milyon). 
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Nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini de kadınlar oluşturur. Türkiye’nin nüfus artış hızı %1,39’dur. Nüfusun 
ortalama yaşı ise erkeklerde 31,7; kadınlarda 33,1; toplamda ise 32,4’tür.Türkiye’de ortalama yaşam süresi 
erkeklerde 75,6 yıl, kadınlarda 81 yıl, nüfusun genelinde ise 78,3 yıldır. 

Türkiye nüfusunun %92,8’i şehirlerde ikamet etmektedir. Kilometrekare başına düşen kişi sayısı ise 109 
olarak hesaplanmıştır. Sanılanın aksine Türkiye’deki Türk nüfus %90’lı oranlara sahip değildir. Nüfusun 
%72,5’i Türk ve %12,7’si de Kürt’tür. Kalan %14,2’lik pay da muhtelif etnik unsurlardan oluşmaktadır. Kürt nüfus 
genellikle doğu ve güneydoğuda yaşamaktadır. %1’lik Arap nüfusun çoğu güneydoğuda, Suriye-Irak sınırında 
yaşar. 

2011’den beri kendi ülkelerinden göçe mecbur bırakılan Suriyeli nüfus, 2020’ye gelindiğinde 5 milyonu 
bulmuştur fakat bu nüfusun çoğunluğunun vatandaşlığı olmadığından Türkiye nüfusuna dâhil değildir. 
Suriyeli nüfus yine güneydoğuda yoğun olsa da tüm Türkiye’de yerleşim alanına sahiptir. Türkiye’nin resmi 
dili Türkçedir. Türkçenin yanında Kürtçe, Arapça ve diğer azınlık dilleri de konuşulur. En yaygın yabancı dil 
İngilizcedir. Okuryazarlık oranı %96,97’dir. 

TARİHİ 

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya Hititlerden Osmanlı’ya kadar pek çok medeniyete ev sahipliği 
yapmıştır. Günümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi ise 29 Ekim 1923’tür. Ülkenin milli kahramanı 
kabul edilen Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra TBMM’yi açmış ve cumhuriyeti kurmuştur. 
İlk T.C. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, ilk başbakan ise İsmet İnönü’dür. Başbakanlık makamı 
2017’de kaldırılmış ve son T.C. Başbakanı Binali Yıldırım olmuştur. 

Ülkeyi 15 yıl yöneten Atatürk’ü takiben cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü ülkeyi 12 yıl daha yönetmiştir. 
1923’ten 1950’ye kadar olan bu dönem Tek Parti dönemi olarak adlandırılır. 1950’de Demokrat Parti’nin iş 
başına gelmesiyle çoğulcu demokrasiye geçiş tamamlanmıştır. 
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27 Mayıs 1960’da gerçekleştirilen askeri darbe neticesinde DP’li başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı 
Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu idam edilmiştir. 

1961’de tekrar sivil hükûmete iade edilen yönetim, 1971’de iktidarda bulunan Adalet Partisi hükûmetine karşı 
yapılan muhtıra ile tekrar generallere geçmiş, AP’li başbakan Süleyman Demirel’in yerini Nihat Erim almıştır. 

12 Eylül 1980, Türk siyasi tarihinde meydana gelen üçüncü darbenin tarihi olmuştur. Sağ sol kutuplaşması 
gibi pek çok sebebin yanında görünür son sebebi Başbakan Necmettin Erbakan’ın Konya’da gerçekleştirdiği 
Büyük Kudüs Mitingi olarak gösterilen darbe sonucunda başta Milli Selamet Partisi (MSP) ve Milliyetçi 
Çalışma Partisi (MÇP) olmak üzere birçok parti mensubu tutuklanmıştır. Darbe sonucu açılan davalarda 517 
idam kararı verilmiş ve bunlardan 50’si uygulanmıştır. 

 

Çok geçmeden Türkiye, bir “post modern darbe”ye maruz kalmıştır. Dönemin koalisyon hükûmeti Refahyol 
iktidarı 1996’da kurulmuş ve sık sık “irtica” iddialarıyla itham edilmiştir. Başbakan Erbakan’ın mensubu 
olduğu Refah Partili Sincan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kudüs Gecesi, postmodern darbeye 
bahane olarak öne sürülmüş ve asker, Sincan’dan geçirilen bir askeri konvoy ile “demokrasiye balans ayarı” 
yapmıştır. 

O dönem toplanan ve 8 saat 45 dakika ile Türkiye tarihindeki en uzun MGK toplantısı olan toplantı sonucu 
belirlenen kararlar başbakan Necmettin Erbakan’a gönderilmiştir. Erbakan kararların yumuşatılmasını talep 
ederek kararları imzalamamıştır. MGK baskısı sonucu kararları imzalayan Erbakan, başbakanlıktan istifa 
etmiştir. Erbakan’ın mensup olduğu Refah Partisi, “laik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri” gerekçesiyle 
Yargıtay tarafından açılan dava neticesinde kapatılmıştır. 
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“Etkileri bin yıl sürecek” denilen 28 Şubat postmodern darbesi, “laiklik ilkesini koruma” amacıyla başörtüsü, 
sakal ve İmam Hatip okulları gibi İslam’la bağdaştırılabilecek her olguya savaş açılmasıyla sonuçlandı. Etkisi 
bin yıl sürmediyse de Türk milletinin hatırından silinmedi. 

Sıkıntılı geçen yıllardan sonra 3 Kasım 2002’de yapılan seçimle iktidara gelen AK Parti, hâlâ iktidarını 
sürdürmektedir. Abdullah Gül’ün kısa süren başbakanlığından sonra 2014’e kadar başbakanlık görevini 
yürüten Erdoğan, 2014’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucu Cumhurbaşkanı olmuştur. 2017 
anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçilmiş ve Erdoğan iki dönem 
daha cumhurbaşkanlığı yapmaya hak kazanmıştır. 

SİYASİ YAPISI 

Türkiye’nin resmi adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Parlamenter demokrasi ile yönetilir. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı da Fuat Oktay’dır. 600 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
başkanlığını Mustafa Şentop yürütmektedir. 

16 Nisan 2017’de yapılan referandum ile Türkiye’nin eskiden parlamenter demokrasi olan yönetim biçimi 
cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ile değiştirildi. Bu sistemde başbakanlık makamı kaldırılmış, yetkileri 
Cumhurbaşkanına verilmiştir. Cumhurbaşkanı halk tarafından 5 yıllığına mutlak çoğunluk usulüyle ve 
milletvekilleriyle aynı günde seçilir. Eğer ilk turda adaylardan hiçbiri mutlak çoğunluğu sağlayamazsa on 
beş gün içinde en çok oyu alan iki aday ikinci tura gider ve bu suretle Cumhurbaşkanı seçilir. Cumhurbaşkanı 
adayları 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenimini tamamlamış olmak zorundadır. 

Bu sistemle Cumhurbaşkanının partili olmasına izin verilmiştir.  Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı tarafından 
atanır ve meclis dışından olmak zorundadır. Bir cumhurbaşkanı sadece iki dönem boyunca görevde kalabilir. 
Eski sistemde 25 olan milletvekili seçilme yaşı alt sınırı 18’e çekildi ve ilkokul mezunu olmak yeterli sayıldı. 
Ayrıca 550 olan toplam sandalye sayısı da 600’e çıkarıldı. 

16 Nisan referandumundaki maddelerden biri seçimin 3 Kasım 2019’da yapılarak uygulamanın başlaması 
idiyse de seçim öne alınarak 24 Haziran 2019’da yeni sistem uygulamaya kondu. Seçimi Milliyetçi Hareket 
Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %52,59 
oyla kazandı. Onu Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı adayı Muharrem İnce 
%30,64 ile takip etti. Seçime katılım oranı ise %86,22 olarak kaydedildi. 
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Türkiye’de kayıtlı 84 siyasi parti bulunmaktadır ve bu partiler arasında en aktif olanlar şunlardır: Adalet ve 
Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP), İYİ Parti (İYİ), Saadet Partisi (SAADET), Vatan Partisi (VATAN), Büyük Birlik Partisi (BBP), Türkiye 
Komünist Partisi (TKP), Hür Dava Partisi (HÜDAPAR). 

Bir siyasi partinin TBMM’de temsil hakkını kazanabilmesi için tüm oyların %10’una sahip olması 
gerekmektedir. Türkiye’de seçime katılım oranları genellikle yüksek seyretmektedir. En son yapılan 31 Mart 
2019 mahalli idareler seçiminde seçime katılım oranı %83,99 olarak ölçülmüştür. 

Türkiye’nin siyasi görünümü başta yabancı kaynaklar tarafından sıklıkla eleştirilmekte ve“antidemokratik” 
olmakla suçlanmaktadır. Nitekim Freedom House demokrasi sıralamalarında Türkiye, 2019’da ölçümü 
yapılan 209 ülke içerisinde 164. sırayı alarak özgür olmayan ülkeler arasında yer aldı. Bu durum Türkiye’yi 
Avrupa’da özgür olmayan tek ülke haline getirdi. 

EKONOMİK YAPISI 

GSYİH 4.280.381.000 TL - 755 milyar ABD doları 

Kişi Başı GSYİH 51,834 TL - 9,127 ABD doları 

GSYİH Büyüme Hızı %14,9 

Milli Gelir 759,55 milyar dolar 

Kişi Başı Milli Gelir 9.127 ABD Doları 

Enflasyon %11,84 
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İşsizlik Oranı %13,4 

Genç İşsizlik Oranı %24,5 

İş Gücü 33.368.909 

Yoksulluk Oranı %13,9 

Reel Büyüme %0,9 

Kaynak: TÜİK, Dünya Bankası 

Türkiye ekonomisi, kurulduğu yıllarda büyük oranda tarım üzerinde ilerlemekte iken günümüzde diğer 
sektörler tarımın yerini almış bulunmaktadır. Türkiye ekonomisinde öne çıkan sektörlerden biri imalat 
sektörüdür. Yiyecek maddelerinin üretim, işlem ve ihracı noktasında Avrupa ve Ortadoğu piyasalarında aktif 
rol oynamaktadır. Aynı şekilde otomobil imalatı ve montajında da öne çıkan ülkelerdendir. 

Türkiye ekonomisi coğrafi konumu ve doğal kaynakları gibi pek çok avantajı sayesinde gelecek vaat eden 
bir ekonomidir. Fakat dış politikadaki pozisyonun, yükselen enflasyon ve işsizliğin sebep olduğu belirsizlik 
bu potansiyeli gölgelemektedir. Özellikle dış ilişkiler Türkiye ekonomisinin kırılganlığının ana temelini 
oluşturmaktadır. ABD ile Türkiye arasında yaşanan Rahip Brunson krizi buna en uygun örnektir. 

15 Temmuz 2016’da meydana gelen darbe girişiminin arka planını aydınlatmak amacıyla açılan 
soruşturmalardaki sanıklardan biri de Türkiye’de yaşayan ABD’li papaz Andrew Craig Brunson’du. Brunson’a 
verilen hapis cezası ABD’yi ayağa kaldırdı. İki ülkenin devlet adamları arasında meydana gelen tartışma 
ilişkileri hayli zedeledi ve “ya serbest bırakırsınız, ya da sonuçlarına katlanırsınız” açıklaması yapılacak kadar 
ileri gidildi. 

Krizin gerçekleştiği 2018, Türk lirasının ABD doları karşısında son 10 yıl içerisinde en çok değer kaybettiği 
dönem oldu. Dolar 7 TL eşiğine dayandı. Kriz sona erdiğinde ise 5 TL civarına düştü. 

2002 yılından günümüze ülkeyi yönetmekte olan AKP iktidarının ekonomi politikası özelleştirme üzerinden 
ilerlemektedir. Eski hükûmetler döneminden beri faaliyette olan fabrikaların ihaleyle satımı ve inşa edilen 
köprü, yol ve hastane gibi yapıların Yap-İşlet-Devret yöntemiyle özelleştirilmesi bu politika gereğince yapılır. 

Türkiye ekonomisi 2018’in üçüncü çeyreğinde %1,6 ve dördüncü çeyreğinde de %3 oranında daralma yaşadı. 
Bir ekonomi ardı ardına iki üç aylık döneminde daralma yaşadığında bu bir resesyon (ekonomik durgunluk) 
başlangıcı sayılıyor. Bu durumda Türkiye, 2008 Dünya Ekonomik Buhranı sonrası 2009’da yaşanan 
resesyondan bu yana ilk kez teknik resesyon sürecine girmiş oldu. 2019’da döviz kurları başta olmak üzere 
piyasa etkilemesi beklenmektedir. 
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SEKTÖRLER 

Türkiye GSYH’sinin Sektörlere Göre Dağılımı 

 

Türkiye İşgücünün Sektörlere Göre Dağılımı 
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1) Tarım ve Hayvancılık 

Türkiye toprakları toprak çeşidi ve iklim özellikleri bakımından oldukça farklı bölgeleri bünyesinde 
barındırmaktadır. Bu gibi avantajlar ülkenin tarım potansiyelini artırmaktadır. Tarım sektöründen elde 
edilen gelir Türkiye GSYH’nin %3,3’ünü karşılamaktadır. Tarım istihdamı ise toplam iş gücünün %19,2’sine 
tekabül etmektedir. Türkiye tarımında yetiştirilen ürünlerden bazıları buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, 
ayçiçeği, pirinç, üzüm, muz, incir, zeytin, şeker pancarı, patates, tütün, haşhaş, pamuk, keten olarak 
listelenebilir. 

Dünya fındık üretiminin yüzde 67’sini, kiraz üretiminin yüzde 26’sını, incir üretiminin yüzde 27’sini ve kayısı 
üretiminin yüzde 23’ünü sağlayan Türkiye, bu ürünlerin üretiminde dünyada ilk sıradadır. Türkiye; fındık, 
kiraz, incir ve kayısı üretiminde dünyada birinci; ayva, haşhaş tohumu, kavun ve karpuz üretiminde ikinci; 
mercimek, Antep fıstığı, kestane, vişne ve salatalık üretiminde üçüncü; ceviz, zeytin, elma, domates, 
patlıcan, ıspanak ve biber üretiminde ise dördüncü sırada yer alıyor. 

Bu rahatlatan sıralamalara rağmen Türkiye tarım sektöründe gerilemektedir. Tarım sektörünün büyüme hızı 
sanayi ve hizmet sektörlerine göre çok düşüktür. Yakın zamana kadar tarımda kendi kendine yeten bir ülke 
olarak bilinen Türkiye’nin tarımsal ithalatı artık ihracatına çok yaklaşmıştır. Gübre, mazot gibi çiftçinin 
kullandığı kaynakların pahalanması, Türk Lirasının değer kaybetmesi ve çiftçiye önemli ölçüde etki eden 
diğer sorunlar piyasaya sürülen ürünlerin pahalı olmasına sebep olmakta, pahalılığı düşürmek için alınan 
ithalatın artırılması ve tanzim satış gibi önlemler de sadece kısa vadede yarar sağlamaktadır. 

Tarım gibi hayvancılık da Türkiye’de potansiyeli yeterince değerlendirilemeyen sektörlerdendir. Hayvan 
türleri arasında önde gelen türler sığır, koyun, keçi, manda, arı ve ipekböceğidir. 2018 yılı itibari ile Türkiye 
büyükbaş hayvan varlığı 16 milyon, küçükbaş hayvan varlığı 44 milyon baştır. Bu miktar nüfusun artmasına 
rağmen her yıl düşmektedir. Bu düşüşün ana sebebi, hayvan yetiştiricilerinin sektörden birer birer 
ayrılmaları ve sektöre olan ilginin azalmasıdır. Üreticilerin sektörden ayrılmaları da genel olarak üretimden 
beklenen karşılığı alamamalarından kaynaklanıyor. 
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Bu durumda artan nüfusun büyüyen et ihtiyacını karşılamak için canlı hayvan ithalatına gidilmektedir. Canlı 
hayvan ithalatının zirve noktasına ulaştığı 2018 yılında; toplam 1 milyon 460 bin 563 baş büyük baş ve 
toplam 425 bin 507 baş küçükbaş hayvan ithal edilmiştir. Büyükbaş hayvan ithalatına 1 milyar 692 milyon 
dolar, küçükbaş hayvan ithalatına 62 milyon 539 bin dolar olmak üzere toplam 1 milyar 755 milyon dolar 
ödenmiştir. (Et ve Süt Kurumu) İthal edilen hayvanlar yüzünden kendi hayvanını satamayıp sektörden 
ayrılan üreticilerin sayıları artmaktadır. Bu kısır döngüyü durdurmak için sendikalar ve akademisyenler 
tarafından verilen öneriler üreticiye daha fazla destek verilmesi ve ithalatların durdurulmasıdır. Böylece 
ithalatla başka ülkelerin üreticilerine destek olmak yerine Türk üreticisine destek olunmuş olacaktır. 

2) Sanayi 

Sanayi sektörü Türk ihracatının önemli bir kısmının kaynağını oluşturmaktadır. Türkiye GSYH’sinin %22,2’si ve 
istihdamın da %19,6’sı sanayi sektörünce karşılanmaktadır. Türkiye’de aktif faaliyette olan sanayiler cam, 
çimento, demir-çelik, elektrik-elektronik, ilaç, kimya, makine, otomotiv, seramik, tekstil, mobilya, gıda ve 
içecek sanayileridir. 

Türkiye otomotiv sanayiinde öncü ülkelerdendir. Başta Ford, Hyundai, Honda, Mercedes, Isuzu olmak üzere 
pek çok otomobil markası Türkiye’deki fabrikalarda üretim yapmaktadır. Her ne kadar Türkiye’deki otomotiv 
sanayii parça birleştirme ve montajdan ibaretse de 2019’da tanıtımı yapılan yerli otomobil TOGG’un 2022 yılı 
sonunda satışa sunulması bekleniyor. Bundan önce Prof. Dr. Necmettin Erbakan öncülüğünde 1961’de 
üretilen yerli otomobil “Devrim” bazı kesimlerin muhalefeti sebebiyle atalete terk edilmişti. 

 

Tekstil sanayii, Türkiye’nin en büyük sanayiidir. Türkiye, 2018 yılı dünya tekstil ihracatından aldığı %3,6’lık pay 
ile ülke bazlı sıralamada 6’ncı, dünya hazır giyim ihracatından aldığı %3,2’lik pay ile yine 7’nci büyük ihracatçı 
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konumundadır. Deri ürünleri ihracatında ise ülkemiz %0,6 paya sahip olup ülke bazlı sıralamada 24’üncü 
ihracatçı konumundadır. 

3) Turizm 

Turizm, Türkiye’nin gelirlerinin ve özellikle döviz girdilerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Üç denize 
kıyıdaş olması sayesinde deniz turizmi, tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapması sayesinde kültür 
turizmi, Ağrı Dağı başta olmak üzere birçok yüksek kar bölgesine sahip olması sayesinde kış turizmi gibi pek 
çok turizm türüyle Türkiye ekonomisine katkı sağlanmaktadır. 

Türkiye’ye gelen turist sayısı ve dolayısıyla turizm gelirleri son üç yıldır artış göstermektedir. 2019’da 51 
milyon 860 bin turist Türkiye’yi ziyaret etmiş ve 34 milyar 520 milyon dolarlık gelir sağlanmıştır. Böylece, 
2019’da Türkiye’nin turizm geliri 2018’e göre yaklaşık yüzde 17’lik artış kaydederek Cumhuriyet tarihinin turist 
ve turizm gelirleri rekorunu kırdı. 

4) Madencilik  

Türkiye toprakları yer üstünde olduğu gibi yer altında da verimli ve zengindir. 3 milyar 66 milyon 300 bin ton 
bor rezervi (görünür+muhtemel) ile Türkiye, dünya bor rezervlerinin %73’ünden fazlasına sahiptir. Kaya tuzu, 
feldspat, mermer, zımpara, kireç taşı, taş kömürü, lüle taşı ve linyit Türkiye topraklarının sahip olduğu 
minerallerdendir. (MTA) 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bor minerali kullanılarak üretilen Borel el dezenfektanı raflardaki yerini 
aldı. Fakat “sanayinin tuzu” olarak ifade edilen bu mineralin ve Türkiye’de rezervi bulunan diğer minerallerin 
çok daha aktif bir şekilde kullanılması elzemdir. 2019 yılında madencilik sektöründe yapılan ihracat 3 milyar 
366 milyon dolar, ithalat ise 18 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.(Madencilik ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü) 

DIŞ TİCARET 

Türkiye’nin Dış Ticaret Verileri (milyon $) 

 2017 2018 2019 

İhracat 164.495 177.169 180.849 

İthalat 238.715 231.152 210.344 

Hacim 403.210 408.321 391.193 

Denge -74.221 -53.984 -29,496 

İhracat/İthalat(%) 68,9 76,6 86,0 

Kaynak: TÜİK 
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Son üç yılın verilerine bakıldığında ihracat artış, ithalat azalış göstermiştir, dolayısıyla dış ticaret açığı da 
azalmıştır. 2019 yılı itibariyle Türkiye’nin ihracatı 180 milyar dolar, ithalatı 210 milyar dolar ve dış ticaret açığı 
da yaklaşık olarak 30 milyar dolardır. 

Türkiye tarafından en çok ihraç edilen ürünler demiryolu harici araçlar, makinalar, demir/çelik, örme giyim 
eşyaları, elektrikli makinelerdir. En büyük ihracat ortakları ise Almanya, İtalya, İngiltere, Irak ve ABD’dir.  (ITC 
Trademap) 

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2018 2019 

Toplam 167.923.862 171.098.411 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 26.758.524 26.175.170 

Makinalar, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler ve kazanlar; ve aksamları 15.827.680 16.453.863 

Demir ve çelik 11.546.435 9.939.444 

Örme giyim eşyası ve aksesuarları 9.043.113 9.089.251 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 8.722.854 8.729.310 
 

Türkiye’nin en çok ithal ettiği ürünler ise mineral yakıtlar, makinalar, elektrikli makineler, demir/çelik ve 
değerli taşlardır. En büyük ithalat ortakları ise Rusya, Çin, Almanya, ABD ve İtalya’dır. (ITC Trademap) 

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2018 2019 

Toplam 223.046.879 200.658.596 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 43.005.619 41.184.553 

Makinalar, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler ve kazanlar ve aksamları 25.769.824 21.525.138 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 16.569.507 14.993.011 

Demir ve çelik 18.401.452 14.680,676 

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, değerli taşlar ve metaller 12.556.742 13.312.235 
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