
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRSAB AITF BAKÜ 2017 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU 

Siyasi ve ekonomik ilişkiler açısından Türkiye’nin en olumlu diyaloğa sahip bulunduğu ülkeler 

arasında yer alan Azerbaycan, Türkiye’ye gönderdiği turist sayısı itibariyle de giderek artan bir 

öneme sahip bulunuyor. 2016 yılsonu itibariyle Türkiye’ye en çok misafir gönderen 9’uncu ülke 

konumunda bulunan Azerbaycan’da turizmin nabzı, bu yıl 5-8 Nisan tarihleri arasında 16’ıncı 

kez gerçekleştirilen “Aitf – Azerbaycan Uluslararası Turizm Fuarı”nda attı. Türk turizmcilerin 

ilgisinin yüksek olduğu fuarda Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye’ye yönelik talebinin 2017 

yılında yükseleceğine ilişkin beklentiler öne çıktı.  

AZERBAYCAN EKONOMİSİ 

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu 1991 yılında bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan 

dünyanın en önemli petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip ülkeleri arasında bulunuyor. 2016 

yılı itibariyle 9,7 milyon nüfusu bulunan Azerbaycan’ın başlıca ihraç ürünlerini petrol, doğalgaz, 

şeker, işlenmemiş alüminyum oluştururken yurtdışından ithal edilen ürünler ise makine ve 

makine ekipmanları, otomotiv ve buğday oluşturuyor. 

Azerbaycan İstatistik Komitesi tarafından açıklanan 2016 yılına ilişkin istatistiklerde; geçtiğimiz 

yıl ülkedeki gayri safi yurtiçi hasılanın %34,3’lük kısmının petrol ve petrol türevi sanayi ve 

ticaret işlemlerinden kaynaklandığı belirtilmiş durumda.  

Türkiye ile önemli bir ticaret potansiyeline sahip bulunan Azerbaycan’da, Türkiye menşeli 

olarak gerçekleştirilen toplam yatırım miktarı 9 milyar dolar iken Azerbaycan’ın ülkemizdeki 

yatırımları 4 milyar doların üzerinde bulunuyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında Bakü-Tiflis-

Ceyhan Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesi gibi önemli yatırımlar da 

bulunuyor.  

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre; Azerbaycan 2016 yılında 37,5 milyar Dolarlık Gayri 

Safi Yurtiçi Hasıla’ya sahip bulunuyor. IMF verilerine göre; 2016 yılında Azerbaycan’da kişi 

başına düşen ortalama milli gelir ise 3 bin 956 Dolar seviyesinde gerçekleşti. Buna göre 

Azerbaycan vatandaşları kişi başı ortalama gelir bakımından dünyada 106’ıncı sırada 

bulunuyor. 

 

GSYH (2016)* KİŞİBAŞINA DÜŞEN GELİR (2016)* İŞSİZLİK ORANI (2015)** 

37 556 000 000 $ 3 956 $ % 5,3 

*IMF ** Azerbaycan İstatistik Komitesi 

KİŞİ BAŞI GELİR DEVALÜASYON NEDENİYLE 4 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ 

Petrol, doğalgaz fiyatlarında son yıllarda global düzeyde yaşanan gerileme, ekonomisi önemli 

oranda bu ürünlere dayalı olan Azerbaycan 

ekonomisini de negatif yönde etkiledi. İhracat 

gelirleri büyük ölçüde düşen ve gerçekleşen iki 

devalüasyonun ardından 2015 yılı sonunda  

Merkez Bankası'nın kararıyla dalgalı kur sistemine 

geçen Azerbaycan’da kişi başı gelir, dolar bazında 

önemli oranda gerileme gösterdi. 2015 yılında 5 



bin 739 Dolar olan kişi başı ortalama gelir düzeyi 2016 yılında yaşanan devalüasyonlar ve 

ekonomideki küçülme nedeniyle 3 bin 956 Dolara geriledi. 

*Kaynak: Dünya Bankası 

Dünya Bankası tarafından 2017 yılı başında yayınlanan “Global Ekonomik Beklentiler 

Raporu”na göre 2016 yılında Azerbaycan ekonomisinde yaşanan küçülme %3 seviyesinde 

gerçekleşti. Dünya Bankası tarafından açıklanan tahminler; Azerbaycan ekonomisinin 2017 

yılında ve sonrasındaki iki yıllık süreçte büyüyeceğini öngörüyor. Buna göre Azerbaycan 

ekonomisi için 2017 yılında %1,2 oranında büyüme beklenirken 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin 

büyüme beklentisi % 2,3 seviyesinde bulunuyor.  

AZERBAYCAN EKONOMİSİ VE TURİZM 

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC) verilerine 

göre 2016 yılında Azerbaycan’da turizm sektörünün 

oluşturduğu ekonomik büyüklük ülke ekonomisinin 

yüzde 4,1’ine karşılık geldi. Turizm sektörünün 

Azerbaycan’da oluşturduğu istihdam hacmi ise 

ülkedeki toplam istihdamın yüzde 3,7’sine karşılık 

geliyor. 

 

 
* Kaynak: Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi 

Azerbaycan’a giriş yapan yabancı ülke vatandaşlarının sayısı 2013 yılında 2.5 milyon 

seviyesinin üzerindeyken sonraki iki yıllık süreçte önemli oranda gerileme gösterdi. 

Azerbaycan İstatistik Komitesi tarafından açıklanan verilere göre; 2015 yılında Azerbaycan sınır 

kapılarından giriş yapan yabancı uyruklu kişi sayısı 2 milyon 6 bin 176 kişi oldu. 
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% 1,1 - %3 % 1,2 % 2,3 



 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen 

ziyaretçi sayısı 2014 yılında 657 bin ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken 2015 yılında 

kaydedilen yüzde 8,39’luk düşüşle 602 bine gerilemişti. Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen 

ziyaretçi sayısı 2016 yılında ise yüzde 0,62 oranında artarak 606 binin üzerine çıktı. 

 
* Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 

AZERBAYCAN VATANDAŞLARI TÜRKİYE’DE 15,1 GECE KALDI 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Çıkış Yapan Ziyaretçi” Araştırmasına 

göre; Türkiye’ye gelen Azerbaycan vatandaşları 2016 yılında ülkemizde ortalama 15,1 gece 

konaklama gerçekleştirdiler.  

TATİL AMAÇLI SEYAHATLER YÜZDE 40’A YAKIN  

Türkiye İstatistik Kurumu Çıkış Yapan Ziyaretçi Araştırması’nın sonuçlarına göre Azerbaycan 

vatandaşlarının % 40’a yakın kısmı Türkiye’ye tatil amaçlı olarak gelirken akraba ve arkadaş 

ziyareti amaçlı seyahatlerin oranı %26 oldu. İş seyahatlerinin oranı %9, sağlık amaçlı 

seyahatlerin oranı ise yüzde 8 olarak gerçekleşti. 

 

0

5

2006 2008 2010 2012
2014

2015

1,262 1,898 1,962
2,484

2,297
2,006

* Kaynak: Azerbaycan İstatistik Komitesi
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TÜRKİYE’DEKİ ORTALAMA HARCAMALARI 704 DOLAR 

Türkiye İstatistik Kurumu Çıkış Yapan Ziyaretçi Araştırması’nın sonuçlarına göre Azerbaycan 

vatandaşlarının geçtiğimiz yıl Türkiye’de gerçekleştirdikleri kişi başı ortalama harcama ise 704 

Dolar oldu. 

2016’DA AZERBAYCAN’A GİDEN TÜRK VATANDAŞLARININ SAYISI 

2012 yılında 400 bini aşan Türkiye’den Azerbaycan’a giden ziyaretçi sayısı sonrasındaki yıllarda 

yaşanan gerileme ile yüzde 50 oranında gerileme gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından açıklanan verilere göre 2016 yılında Azerbaycan’a giden Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarının sayısı 2015 yılı ile aynı seviyede gerçekleşerek 212 bin 274 oldu. 
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BAKÜ TURİZM FUARI 

Bu yıl 6 – 8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen AITF Bakü Turizm Fuarı, kapılarını 16’inci 

kez ziyaretçilerine açmış oldu. Fuar Yönetimi tarafından yapılan açıklamada; fuara 22 ülkeden 

272 kurumun iştirak ettiği belirtildi.  

 

Türkiye; 16’ıncı AITF Bakü Uluslararası Turizm Fuarı’na Bakü Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin 

organizasyonundaki stand ile katıldı. Türkiye standında; aralarında TÜRSAB’ın da bulunduğu 

turizm sektörünü temsil eden kurum ve kuruluşlar yer aldı.  

 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği; AITF Bakü Fuarı’nda Türkiye standında yer alırken fuara 

TÜRSAB’ı temsilen Ar- Ge Departmanı’ndan Fatih Gönül katıldı. 

Fuar süresince; TÜRSAB standında ziyaretçilerle TÜRSAB dergisinin çeşitli sayıları, Travel 

Turkey İzmir 2017 Fuarı broşürleri, Türkiye tanıtım videolarını içeren CD’ler ile Türkiye’deki 

tüm seyahat acentalarının sınıflandırılmış şekilde listesini barındıran TÜRSAB CD’leri paylaşıldı. 

 

 

 

 

 

 

 



2017 YILI AZERBAYCAN PAZAR BEKLENTİLERİ 

- Geçtiğimiz yıllarda yaşanan devalüasyonların ardından dalgalı kur rejimine geçen 

Azerbaycan’da, Manat’ın Dolar başta olmak üzere diğer para birimlerine karşı göstereceği 

performans, Azerbaycan vatandaşlarının yurtdışı çıkışlarını da doğrudan etkileyecek. 

- 2015’te yaşanan ilk devalüasyon öncesinde Dolar / Manat paritesinin 0,78 seviyesinde 

iken Dolar’ın Manat karşısında 2017 Şubat döneminde 1,95’e kadar yükselmesi parite ile ilgili 

endişeleri arttırdı. Nisan ayı itibariyle Dolar / Manat paritesi 1,6 – 1,7 arasında bir seviyede 

bulunuyor. 

- Her şeye rağmen Türkiye Azerbaycan vatandaşları için en önemli yurtdışı 

destinasyonlardan biri olmayı 2017 yılında da sürdürecek. 

- Nitekim, 2017 yılını ilk 2 aylık döneminde Türkiye’ye gelen Azerbaycan vatandaşlarının 

sayısında %25’in üzerinde artış kaydedilmiş durumda. 

- Bununla birlikte Azerbaycan pazarında tüketicilerin fiyat hassasiyetinin yüksek 

seviyede bulunduğu söylenebilir. 

- Fiyat hassasiyetinin öne çıkması nedeniyle Azerbaycan’dan Türkiye’ye yönelik yaz 

sezonu rezervasyonlarında “son dakika” eğiliminin öne çıkması bekleniyor. 

 

 

 


