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T
urizm sektörü 2019 yılına büyük 
umutlarla girdi. Turizmciler, iyi 
geçen ve beklentileri karşılayan 
2018 yılının ardından 2019 yılı 

için de oldukça umutlu. Turizm sektöründe 
3-4 yıl yaşanan sıkıntılı dönemden sonra 
2018 yılından itibaren yeniden yükseliş dö-
nemi başladı. TÜİK verilerine göre 2019 yı-
lının ilk çeyreğinde turizm geliri yüzde 4.6 
artışla 4 milyar 629 milyon dolar seviyesine 
ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, 
turizm sektörüyle ilgili Ekovitrin’in sorula-
rını yanıtladı.  

 Turizm sektörü 2019 yılında nasıl bir 
seyir izliyor? Turizm sektörü, sizce 2019 
yılını hangi rakamlarla kapatacak?

Sektördeki 3-4 yıllık çok sıkıntılı bir dö-
nemin ardından geçen yıldan itibaren ye-
niden yükseliş dönemi başladı. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 3 
ayında Türkiye’ye yüzde 7 artışla 6 milyon 
859 bin turist geldi. Özellikle Avrupa pazar-
larının hemen hemen hepsinin artıda olması 
memnuniyet verici. Ancak en aktif pazar-
larımız olan Körfez ülkelerinden düşüşler 
dikkat çekici. 

TÜİK verilerine göre de ilk çeyrek turizm 

geliri yüzde 4.6 artışla 4 milyar 629 milyon 
dolar oldu. Bu yükseliş döneminin yeniden 
başlaması elbette ki tüm sorunlarımızın çö-
züldüğü anlamına gelmiyor. Rakamlarımıza 
bakıldığında kitle turizminde ve yurtdışı 
pazarlardan beslenen merkezlerde artış-
lar oldukça yüksek gözüküyor. Ancak geri 
kalan kısımlarda, özellikle de iç turizm ve 
normal yurtiçi kaynak pazarlardan beslenen 
şehirlerde maalesef durumlar o derece par-
lak gözükmüyor. Bazı desteklerin verilmesi 
ihtiyacı var ancak her şeye rağmen, TÜ-
ROB olarak 2018’in iyi geçtiğini, 2019’un 
iyi geçeceğini ve hatta 2020’nin de Türkiye 
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TURİZM GELİRİ
YÜZDE 4.6 ARTTI

“İlk çeyrek turizm geliri 
yüzde 4.6 artışla 4 milyar 629 milyon 

dolar oldu. Bu yükseliş döneminin 
yeniden başlaması elbette ki

tüm sorunlarımızın çözüldüğü
anlamına gelmiyor. Rakamlarımıza

bakıldığında kitle turizminde ve 
yurtdışı pazarlardan beslenen 

merkezlerde artışlar
oldukça yüksek gözüküyor.”

için çok önemli bir turizm yılı olacağını dü-
şünüyoruz. 

Önümüzdeki yıldan itibaren canlanacak 
olan cruise ve kongre turizmiyle biraz daha 
hareketleneceği umudumuz var. Bu yıla yö-
nelik beklentilerimiz 2018 yılının üzerinde. 
2019 yılına girerken bu öngörü ve beklenti-
mizi dile getirmiştik. 2019 yılında hem oda 
fiyatlarında hem doluluk oranlarında mini-
mum yüzde 10-15’lerde artış bekliyoruz. İs-
tanbul Havalimanı’nın tam olarak devreye 
girmesiyle birlikte turizmde orta ve uzun 
vadede büyük bir potansiyel harekete geçe-
cektir. Aynı zamanda halihazırda sağlanmış 

olan güvenli ortamının kesintisiz devamı 
turizm için hayati önemdedir.

“52 SEKTÖRE KAZANÇ 
SAĞLIYORUZ”

 Turizm, Türkiye ekonomisi açısından 
nasıl bir role sahip?   

Çok uzun zamandır savunduğumuz bir 
şey var. Türkiye’de Türk ekonomisine katkı 
sağlayacak yegane ve birincil sektör ola-
rak turizmi görüyoruz. Turizm sektörü bir-
çok ekonomik katkı sağlamakla birlikte en 
önemli özelliği bütün know-how’ın, bütün 

kullanılan ürünlerin, malzemelerin, insan 
gücünün tamamının Türkiye’den sağlanma-
sıdır. Yurtdışına hiçbir parasal çıkışı yok. 52 
sektöre direkt kazanç sağlayan, besleyen bir 
sektör. İnsan gücü olmadan çalışma imkanı 
olmayan bir sektör. Robotlarla işletilemeye-
cek olan tek sektör. Yani istihdama en bü-
yük katkıyı sağlayacak sektör. 

MART AYINDA DOLULUKLAR 
AZALDI, FİYATLAR ARTTI

 Otel doluluk oranlarına baktığımızda 
karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor?
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Türkiye’nin Mart 2019 otel dolulukları 
2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5 aza-
larak yüzde 64.2 olarak kaydedildi. Mart 
2018’de bu oran yüzde 67.5 olmuştu. Mart 
2019’da Türkiye’nin ortalama günlük sa-
tılan oda bedeli ise yüzde 4.6 artışla 63.3 
Euro olarak gerçekleşti. Mart 2019’da Av-
rupa destinasyonları doluluk ortalaması 
yüzde 68.6 olurken, ortalama günlük satı-
lan oda bedeli ise 104.3 Euro olarak tespit 
edildi. 

İstanbul’un Mart 2018’de yüzde 73.6 olan 
doluluk oranı, Mart 2019’da yüzde 2.5 aza-
larak yüzde 71.8 olarak ölçüldü. İstanbul’da 
Mart 2019’da, Average Daily Rate (ADR) 
olarak adlandırılan ortalama günlük satılan 
oda bedeli 77.3 Euro’ya çıkarak 2018’e 
göre yüzde 4.6 artış gösterdi. Mart 2018’de 
bu rakam 73.9 Euro olmuştu. Toplam oda 
sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelir-
lerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 
2 artış yaşandı ve 55.5 Euro olarak ölçüldü. 

Mart 2018’de bu rakam 54.4 Euro olmuş-
tu. Yılın ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı 
dönemiyle kıyaslandığında doluluk oranı 
yüzde 68.2’den 67.3’e gerilerken, ortalama 
günlük satılan oda bedeli 71.2 Euro’dan 
76.0 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir 48.5 
Euro’dan 51.1 Euro’ya yükseldi.

Antalya’da Mart 2019 otel dolulukları bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 
azalarak, yüzde 58.4 oldu. Mart 2018’de bu 
oran yüzde 60.2 olmuştu. Ortalama günlük 
satılan oda bedeli 47.8 Euro olarak Mart 
2018 ile aynı kaldı. Toplam oda sayısı üze-
rinden odabaşı elde edilen gelirler geçen 
yıla oranla yüzde 3.1 düşüşle ve 27.9 Euro 
olarak gerçekleşti. Mart 2018’de bu rakam 
28.8 Euro olmuştu. Yılın ilk çeyreğinde ise 
geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 
doluluk oranı 57.7’den yüzde 59.4’e yük-
seldi. Ortalama günlük satılan oda bedeli 
45.5 Euro’dan 44.7 Euro’ya gerilerken, oda 
başı elde edilen gelir çok hafif artışla 26.2 

Euro’dan 26.5 Euro’ya yükseldi. 

“KALİFİYE ELEMAN 
BULAMIYORUZ”

 Türkiye’nin bacasız sanayii olan tu-
rizm sektöründe en belirgin sorunlar 
nelerdir? Sorunların çözümü için neler 
yapılması gerekiyor?

2013’ten bu yana Türkiye ve İstanbul’da 
yaşanan birçok olumsuz hadisenin sonu-
cunda otel dolulukları büyük oranlarda aşa-
ğı doğru düşünce, oteller de maalesef çok 
çalışanı işten çıkarmak zorunda kaldı. Eski 
çalışanlar maalesef sektöre geri dönmediler. 
Şu anda turizm sektöründe ana problem ka-
lifiye personel bulmak. Özellikle orta seviye 
çalışan bulmakta sıkıntı var. Maalesef önü-
müzdeki yıl için orta kademe yönetici ve alt 
kademe kadro açısından şehir otellerinde 
personel bulma sıkıntısı var. 

Meslek liseleri bize çok fayda sağlaya-
cak. MEB ile TÜROB olarak eğitim prog-
ramları düzenliyoruz. Protokoller yaptık fa-
kat bunların sonuçları geleceği güne kadar 
nereden baksanız bir yıl geçecek. 

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ 
SEKTÖRÜ RAHATLATIR

Bu konuda yeni bir düzenleme bu sezon 
sektörü büyük ölçüde rahatlatacaktır. Hem 
işveren hem çalışanın faydasına olacaktır. 
Öğrencilerin, kadınların çalışmasında çok 
avantajlı olur. Mesela bir öğrenci günde iki 
saat istihdam edilebilir. Düğün oluyor me-
sela. Sadece o düğün için artı 20 garsona 
daha ihtiyaç olabiliyor. Ancak düğün sonra-
sı gerek olmayabiliyor. 

MAYIS AYI VE BAYRAM DÖNEMİ 
İSTANBUL’DA SAKİN

 Ramazan ayı ve bayram, turizmi nasıl 
etkiledi?

Nisan ayında yerel seçimlerin bir miktar 
olumsuz etkisini yaşadık, ancak Paskalya 
bayramının olumlu etkileri oldu. İstan-
bul’da bölgesel olarak Taksim bölgesi, Ha-
liç gibi bazı yerlerde ortalamanın üzerinde 
doluluklar yaşandı. Mayıs ayında ise biraz 
daha yavaş. Ramazan ayının da etkisiyle 
İstanbul’da özellikle iç turizmde yavaşlama 
bekliyoruz. 

Zaten Ramazan ayında genellikle şehir 
otelleri sakin geçer, etkinlikler azalır. Dik-
kati çekmek istediğim bir husus da otellerde 
düzenlenen iftar organizasyonlarının nere-
deyse yok denecek kadar azalması. Rama-
zan Bayramı döneminde de resort bölgeler 
elbette olumlu etkilenecektir. Bayram tatili-

TÜROB’un Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy ile bir araya geldi.
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nin 9 güne çıkarılması kararının erken açık-
lanması yerinde oldu. Herkes planını, prog-
ramını ona göre yapabilecek. Ancak her 
zaman söylediğimiz gibi bayram dönemleri 
şehir otellerindeki doluluklarda kayda değer 
bir artış sağlamaz. Yani resortlar dolu geçe-
cek, şehirler daha sakin olacak. 

“TURİZM İSTİHDAMINDA 
KONAKLAMA LOKOMOTİF 

NİTELİĞİ TAŞIYOR”

 Turizm istihdamında lokomotif niteliği 
taşıyan konaklama sektöründe istihdam 
nasıl bir seyir izliyor? 

Turizm istihdamında konaklama sektö-
rü lokomotif niteliğinde ve özellikle şehir 
otelciliğinde en istikrarlı alanı ifade eder. 
2015 yılı rakamlarına göre turizmde direkt 
istihdam 600 bin kişi civarındaydı. Bunun 
219 bini konaklama sektöründeydi. Turizm 
sektöründe konaklama, yiyecek-içecek hiz-
metleri ve seyahat acenteliği faaliyetlerini 
kapsayan üç alanda toplam istihdam 2018 
yılı itibariyle yaklaşık 1 milyon kişi. Bunun 
665 bini yiyecek-içecek, 260 bini konakla-
ma, 50 bini seyahat acenteliği alanlarında. 

Konaklama sektöründe kayıtlı istihdam 
2016 yılında 192 bin, 2017 yılında 205 bin 
oldu. Yani iki yılda 20 bin civarında bir 
istihdam kaybı söz konusu. Bu durum ko-
naklama sektörünün, özellikle de şehir otel-
lerinin 2016 ve 2017 yıllarında çok zor bir 
iki yıl geçirmesine rağmen çalışan sayısını 
muhafaza etmek için gösterdiği çabayı çok 
net bir biçimde gösteriyor. 

2018 yılına geldiğimizde konaklama sek-
törünün istihdam kayıplarını geri almakla 
kalmadığını, istihdamını 260 bine çıkardığı-
nı görüyoruz. Yani 2018 yılında, 2017 yılına 
göre 55 binlik artış söz konusu. Bu yıl da 
bu düzeyde bir artış sürpriz olmaz. Ancak 
temkinli olmak gerekirse, yüzde 10-15’lik 
bir istihdam artışıyla konaklama sektöründe 
bu rakamın 300 bini aşmasını bekliyoruz.

KADIN İSTİHDAMINA BÜYÜK 
ÖNEM

 Turizm sektöründe kadın istihdamın-
da Türkiye hangi seviyede? Sektörde 
kadın istihdamı hakkında bilgi verir mi-
siniz? 

Turizm sektöründe kadın istihdamı 

OECD ülkeleri ortalaması yüzde 33.8, Tür-
kiye’de yüzde 32. Ancak Türkiye’de tu-
rizmde kadın istihdamı diğer sektörlerden 
4.9 puan daha yüksek. Türkiye’de çalışan-
ların cinsiyet ve sektörlere göre dağılımında 
turizmde kadın çalışan oranı diğer sektör-
lerden daha yüksek. Türkiye genelinde ça-
lışanlar içinde kadınların oranı yüzde 27.6 
iken turizmde kadın çalışan oranı yüzde 
32.1. Hedefimiz sektörde yüzde 51 kadın 
istihdamına ulaşmak olmalı.

“ÜYE SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ”

 TÜROB’un ilk kadın yönetim kurulu 
başkanısınız. Yönetimde bundan sonra 
hangi stratejileri uygulayacaksınız ve ön-
celikleriniz neler olacak? TÜROB olarak 
Türkiye turizminin gelişmesi için kısa ve 
uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir?

Biz senelerdir şehir otellerinin bir arada 
olan, güncel konuları birlikte takip eden, so-
runları birlikte izleyip çözüp gerekli desteği 
vermeye çalışan bir STK’yız. Dolayısıyla 
birincil hedefimiz Türkiye’deki şehir otel-
leri üye sayımızı yukarıya çıkarmak. Ulus-
lararası markaların, zincir otellerin tamamı 
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bizde üye. Tüm otellere aynı mesafede du-
ruyoruz ve aynı şekilde her biri için fayda 
sağlamaya çalışıyoruz. Üye sayısını artır-
mak konusunda kesinlikle hedefimiz var. 
Büyük şehirlerde hemen her otel bize üye 
zaten, orada bir sıkıntı yok. Onun yanında 
bölgesel gelişimlerde daha aktif çalışıyor 
olacağız. Bölgesel gelişimlere de daha fazla 
eğiliyor olacağız.

HEDEF PAZARLARDAN OLUMLU 
İŞARETLER

 Turizm sektörünün hedef pazarları 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Almanya: Pozitif beklentilerimiz sürü-
yor. Ancak Türkiye’ye yoğun seferleri olan 
iki havayolu şirketi battı. Bu gelişmenin et-
kilerine dikkat edilmeli. Bu uçuşların boş-
luğunu doldurmak gerekiyor. Almanya hem 
şehir hem resort otelleri için bizim vazge-
çilmez pazarlarımızdan biri. Şehir otellerine 
daha çok geleceklerini düşünüyoruz. Yine 
büyük pazarlarımızdan biri olmaya devam 
edecek.

Çin: Ana beklentimiz Çin’den daha fazla 
turist alabilmek. Bütün dünya zaten o paza-
rın peşinde. Bizim yaptığımız çalışmalar so-
nunda iki önemli havayolu şirketi İstanbul’a 
tekrar sefer başlattı. Bu iki havayolunun uç-
ması zaten çok çok önemli bir sonuç. Bazı 
mevzuat sorunları var ama zaman içinde 

çözüleceğini düşünüyoruz. Zaten çözemez-
sek Çin pazarından bir beklentimiz olması 
imkansız. 

Japonya: Japonya pazarından çok fazla 
beklentimiz var. Geçtiğimiz yıllarda önemli 
düşüş kaydetti bu pazar. Kültür turizmi için 
geliyorlar. Türkiye zaten kültürel turlar için 
vazgeçilmez bir destinasyon. Yavaş yavaş 
tekrar yukarı gidiyor. 

Hollanda: Yeniden 1 milyon barajını 
aştı. Yükseliş sürecektir. Beklentilerimiz 
olumlu.

İngiltere: Bu pazardaki durgunluk 2018 
itibariyle pozitife geçti. 2019’da da aynı 
trendin devamını bekliyoruz. İngiltere 
Brexit nedeniyle biraz kendi derdine düş-
müş durumda. Ama yine de İngiliz paza-
rında da Türkiye satışları açıldı. Özellikle 
şehir otellerinden bahsediyorum. Bir takım 
broşürlere girdi. Daha da artacaktır.

Ukrayna: Antalya’nın yanı sıra İstan-
bul, Kayseri ve Kapadokya’ya başlayan ilgi 
dikkat çekiyor. Kayseri’ye charter uçuşları 
başladı.

Yunanistan: En fazla gelişme gösteren 
pazarlarımızın başında geliyor. Yükseliş 
sürecektir. 

Rusya: Geçen yıl talepte önemli artış 
oldu.  Bu yıl artış aynı oranda olmasa da 
canlı bir pazar olmaya devam edecektir. 

İtalya: Önemli artışlar var. İtalya paza-
rında çok büyük bir hareket görüyoruz. Ne-

redeyse sıfırlamış bir pazardı. Birden bire 
önemli bir hareket başladı. 

İspanya: İspanyollar daha yavaş, daha 
temkinli.  Bu pazar da yavaş yavaş açılıyor.

Güney Amerika: Kişi sayısı henüz düşük 
olsa da Brezilya ve Arjantin gibi ülkeler-
den talepde ciddi artışlar söz konusu. Latin 
Amerika pazarı THY’nin birçok pazarda 
olduğu gibi uçuş sayılarının artırılmasıyla 
ivme kazandı. Çok büyük rakamlar değil 
belki ama sıfırdan gelen bir pazar. Ayrıca 
sadece yaz sezonunda değil bütün bir yıl 
geliyorlar. Bu da Latin Amerika pazarını 
önemli kılıyor.

Ortadoğu-Körfez: Vazgeçilmez pazarı-
mız. Zaten yıllardır varolan bir pazar, hâlâ 
da artarak devam ediyor. Genel olarak Or-
tadoğu turistinin seyahat ettiği dönem Ra-
mazan Bayramı’ndan başlıyor, okulların 
açıldığı Eylül başına kadar devam ediyor. 
Şehir otellerimizde Ortadoğu hareketi de bu 
dönemde gerçekleşiyor. 

Daha çok seyahat eden Avrupalı turist 
genellikle şehir otellerinde pek temmuz, 
ağustos aylarında seyahat etmiyorlar. Şu 
anda özellikle 15 Mart’tan itibaren Rama-
zan Bayramı’nın başlamasına kadar şehir-
lerde Ortadoğu ağırlıklı demek pek doğru 
olmaz. Çinli var, Japon var, Hindistan var. 
Yani pazar çeşitlenmesini yeniden sağlama-
ya çalışıyoruz. E
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E
konomik bir darboğazdan geçen 
Türkiye için turizm önemli bir can 
suyu olmaktadır. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “Üzerinde 

yaşadığımız bu toprakların eşi bulunmaz bir 
tarih kültür ve medeniyetler beşiği olduğu 
zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır. Hede-
fimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırak-
mak, 2023’te de 70 milyon turist hedefine 
ulaşmak” diyerek konuya yakın ilgi göster-
mektedir.  Türkiye dünyada turist sayısında 
8. sırada, turizm gelirinde 14. sırada yer al-
maktadır. 

Aslında sadece Türkiye için değil dünyada 
turizm gelişme trendinde devam etmektedir. 
BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) veri-
lerine göre 2018’de yüzde 6 artışla 1.4 mil-
yar uluslararası turist, farklı bir yerde tatilini 
yapmıştır. Avrupa’ya gelen uluslararası turist 
sayısı yüzde 6 artarak 713 milyona ulaştı. 
Kuzey Amerika’ya giden sayısı yüzde 4 arttı. 

Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı ise 
2017’de yüzde 27.8 artarken 2018’de yüz-
de 21.9 artarak 39.5 milyona ulaşmıştır. 6.6 
milyon yurtdışında ikamet eden Türk’ün de 
dahil edilmesiyle 46.1 milyon kişi ülkemizde 
tatil yapmıştır.  Temmuz 6,5 milyon tatilci ile 
en yoğun ay olmuştur.  2019 yılının ilk çey-
reğinde de turist sayısı yüzde 7’lik bir artışla 
geri kalan dönem için iyi sinyaller vermiştir. 

Gelen turistlerin dağılımına baktığımızda 
Rusların 6 milyon ile kendi rekorlarını kır-
dıkları görülüyor. Komşumuz Yunanistan da 
2018 yılında turist rekoru kırmış ve 30 mil-
yon turist ağırlamıştır. Ancak Rus ziyaretçi 
sayısı 0.5 milyon olmuştur. Çünkü AB-Rus-
ya arasında vize var. Bu, bizim için ciddi bir 
avantaj olmaktadır.  Almanlar 4.5 milyon, 
Bulgarlar 2.4 milyon, İngilizler 2.2 milyon, 
Gürcüler 2.1 milyon ile diğer büyük konuk-
larımız oldular. 

2018 yılında; 7 milyar doları paket turlar-
dan olmak üzere toplam 29,5 milyar dolar tu-
rizm geliri elde edilmiştir. Turizm gelirinin; 
yüzde 81,41’lik kısmı yabancı ziyaretçiler-
den yüzde 18,11’lik kısmı Yurtdışında ika-
met eden vatandaşlardan elde edilmiştir. Kişi 
başı ortalama turizm harcaması 647 dolar ol-
muştur. Yurtdışında ikamet eden vatandaşlar 
801 dolar ile daha cömert harcarken turistler 
ortalama 617 dolar harcamıştır.

Bu noktada Türkiye’den yurt dışını ziyaret 
eden vatandaş sayımız ne oldu sorusu gün-
deme geliyor.  Bu rakam 2018’de yüzde 5.7 
azalarak 8.38 milyona geriledi. Yurtdışına 
çıkanların yaklaşık 5 milyar dolar (kişi başı 
584 dolar) harcadığı bunun 1 milyar doları-
nın paket turlara gittiği açıklanmıştır.

Türkiye’de en çok turist gelen ilimiz yıl-
larca Antalya iken son dönemde İstanbul’un 

atağı dikkat çekmektedir. 2018’de Türki-
ye’ye gelen turistlerin yüzde 34’ü yani 13.4 
milyonu tarihi metropol İstanbul’a gelmiştir. 
Antalya 12.4 milyon ile yüzde 32 pay almış-
tır. 

BİR DÖNEM DÜNYANIN BAŞKENTİ 
İSTANBUL ZİYARETÇİ ÇEKİYOR

Bu noktada İstanbul’a biraz dikkat çekmek 
istiyorum. İstanbul’un en önemli avantajı 
coğrafi konumudur. Asya ve Avrupa Kıtasını 
birleştiren noktada Karadeniz’den Akdeniz’e 
geçiş turnikesidir. 400,000 yıl öncesinde Ya-
rımburgaz Mağarası’nda insanlar yaşamıştır. 
Marmaray kazılarında Yenikapı’da 8,500 yıl 
öncesi yerleşim bulundu. Antik Yunan şe-
hir devletleri olarak Khalkedon MÖ 675 ve 
Bzantion MÖ 667’de kuruldu. Bu iki şehre 
sahip olan “boğaza” (Bosphorus) sahip oldu-
ğundan hep gözde oldular. Grekler, Persler, 
Büyük İskender’le Makedonlar, Bitinyalılar 
ve MÖ 146’dan sonra Roma İmparatorluğu.  
Büyük Konstantin, 11 Mayıs 330’da şehri 
Roma İmparatorluğu’nun yeni başkenti ola-
rak ilan etti.  Artık dünya, İstanbul’dan yö-
netiliyordu. 

İstanbul, 29 Mayıs 1453’te 21 yaşındaki 
Fatih Sultan Mehmet liderliğinde Osmanlılar 
tarafında fethedildi. Şehir, Osmanlı İmpara-

Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 2017’de yüzde 27.8 artarken 2018’de 
yüzde 21.9 artarak 39.5 milyona ulaştı. 6.6 milyon yurtdışında ikamet eden 

Türk’ün de dahil edilmesiyle 46.1 milyon kişi ülkemizde tatil yaptı.
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