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2019 TURİZMDE 
REKOR YIL OLACAK

Turizm sektöründe kötü günler geride kaldı. Sektörde zorlu geçen iki 
yılın ardından 2018’de yükseliş trendinin başlamasıyla yüzler gülmeye 

başladı. 2018’de Türkiye’ye gelen turist sayısı 10 ayda yüzde 22 
artışla 35.5 milyon kişi olarak gerçekleşti. Turizm sektörü 2019’dan 
da oldukça umutlu. Sektör, Türkiye’nin turizmde asıl rekoru 2019’da 

kıracağı görüşünde. Ekovitrin, hazırladığı ‘Turizm Özel Dosyası’yla sektör 
temsilcilerinin 2019 ile ilgili görüşlerine yer verdi. Kültür ve Turizm 

Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da turizmle ilgili görüşlerini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy: “Rakamlar ciddi 

yükselişte. Bu gidişle 2018’deki 
benzer büyümeyi 2019’da da 

yakalayacağız gibi duruyor. Bu 
hızlı büyümeler devam edecekse 

bizim için önemli konu büyümeden 
kaynaklanacak kapasite 

sorunlarını karşılayabilmek.”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
(TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Firuz B. Bağlıkaya: “2018, turizm 

sektörü açısından her anlamda çok 
başarılı geçen bir yıl oldu. Türkiye 

turizmde asıl rekorunu 2019’da 
kıracak diye düşünüyoruz.”

Türkiye Otelciler Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Timur Bayındır: 

“2019 yılı için turizm sektöründe 
2018 yılında başlayan yükselme 
trendinin devamını ve yine çift 

haneli artış öngörüyoruz. Türkiye 
turizmde büyük oyuncu olarak 
yeniden sahaya indi. Turizmde 
uluslararası arenada pazarlık 

gücümüzü de yeniden kazanmaya 
başladık.” 

DOSYA I TURİZM
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Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy, turizm sek-
törünün 2018 yılında sayısal 
olarak çok güzel geçtiğini 

söyledi. Geçtiğimiz sezonun beklentilerin 
üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Mehmet 
Nuri Ersoy, 2019’un verilerinin de oldukça 

çarpıcı ve güzel olduğuna dikkat çekti. Ba-
kan Ersoy, “Rakamlar ciddi yükselişte. Bu 
gidişle 2018’deki benzer büyümeyi 2019’da 
da yakalayacağız gibi duruyor. Bu hızlı bü-
yümeler devam edecekse bizim için önemli 
konu büyümeden kaynaklanacak kapasite 
sorunlarını karşılayabilmek” dedi. 

“ÖNCE KİŞİ BAŞI 
GELİRE KONSANTRE 

OLMAMIZ GEREKİYOR” 
Turizmde sayısal gelirlerin konuşul-

maya başlandığı söyleyen Mehmet Nuri 
Ersoy, “En büyük sıkıntımız buydu. Kişi 
başı gecelik gelirimiz ne oldu? İlk sorul-
ması gereken soru bu olmalı. Önce kişi 
başı gelire konsantre olmamız gerekiyor. 
Nicelikli turistten nitelikli turiste başla-
mamız gerekiyor. Biz Türkiye olarak bu 
değişime fazlasıyla hazırız. Geçmişte ya-
pılanlar yanlış mıydı hayır doğruydu. Biz 
turizm maalesef geç bindik. En arka va-
gondan önlere doğru yavaş yavaş ilerleye-
rek gidiyoruz. Jeopolitik olarak bulundu-
ğumuz konumda bazen bize mehter marşı 
oluyor. Bir ileri iki geri yapmak durumun-
da kalıyoruz. Bu Türkiye’den kaynaklı bir 
durum değil, Türkiye’nin bulunduğu ko-
numdan dolayı. Bazen bize çok akıl veren 
turizmci dostlarımız oluyor. Ben de bazen 
soruyorum ‘komşularını bir saysana arka-
daş’. Komşularını saydığı zaman bizim 
komşularla onların komşuları çok çok 
farklı. Türkiye’yi her ortamda herkesle 
kıyaslamamız gerekiyor. Yerdeki ülkele-

            “TURİST SAYISINI   
ARTIRACAĞIZ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, “5 yıl içinde turist sayısını  
artıracağız. Hem turist sayısını 
artırmaya devam edeceğiz, hem de 
gelirimizi bin dolara getireceğiz. Çok 
iddialı bir hedef” dedi.

rin geldiği noktaları hedef almalıyız. İlk 
onlara yetişmeli daha sonra da onları geç-
meliyiz. Biz Türk insanı olarak hem çalış-
kan, hem de hırslıyız. Ama hırsı da bazen 
karıştırıyoruz” diye konuştu. 

“PEYNİR EKMEK FİYATINA 
OTEL VERİYORSUNUZ” 

Otel sahibi olmanın, çok fazla yatak 
kapasitesine sahip olmak anlamına gel-
mediğinin altını çizen Mehmet Nuri Er-
soy, “İşimizi doğru yapmak, başarı geti-
rir. Çok fazla yatağının olması sizi çok 
başarılı turizmci yapmaz. Turizmi doğru 
yapıyor olmanız lazım, nitelikli turizme 
dikkat ederek davranmanız lazım, söyle-
mesi çok kolay ama yapması meşakkatli 
ve uzun bir süreç. Bunu başarıyla yapmak 
için çok detaylı düşünmemiz ve detaylı 
çalışmanız gerekiyor. 5 yıllık program-
la bunu başarırsak zor bir işin altından 
kalkmış olacağız. 2019-2020 kış turizmi 
kontratlarını yapıyorsunuz değil mi? Ge-
rekli cesaretler oluştu sizde ve fiyatlarını-

zı yükselteceksiniz doğru mu? Bakacağız 
yanı kontratlarınıza tek tek. Gerçekten 
fiyatlarınızı bir artırın. Özellikle kışın 
peynir ekmek fiyatına otel veriyorsunuz. 
Olmaz o şekilde. Mutlaka fiyatlarınızı 
artırmanız gerekiyor. Ama fiyat artırmak 
güzel de fiyat aratırken sadece artırmakla 
olmuyor. Mutlaka konseptinize bir şeyler 
eklemeniz gerekiyor. Sadece fiyat artıra-
rak bir yere gelemezseniz. Konseptlere ve 
fiziki ortamınıza bazı ilaveler getirmeniz 
lazım. Geciktirdiğiniz tadilatlar varsa on-
ları yaptırmanız lazım. Şimdi diyeceksi-
niz ki, ‘Kazandığım parayı oraya yatırdı’ 
diyeceksiniz. Hiçbir şey kalmadıysa yatı-
rım yapmış olursunuz” şeklinde konuştu. 

“BUNU TERKETMEMİZ LAZIM” 
“Fonu güzel destekliyoruz ama otelcile-

rin ödeyeceği pay yüksek” diye söylemler 
aldıklarını kaydeden Ersoy, “Bunu terk et-
memiz lazım. ‘Ne yaparsa devlet yapsın, 
biz ondan nemalanalım’ diye düşünce var. 
Bu politika olabilir ama sonuçlarını çok 

geç alırız. Devletin sınırsız kaynağı yok. 
Bir yerde ışık görüyorsak bizim artık çok 
hızlı hareket etmemiz lazım. Çok vakit 
kaybettik hala vakit kaybediyoruz. Küçük 
hesaplar peşinde koşuyorsak, inanın ne 
benim bakanlığım sırasında görürüz ne de 
benim torunlarım görür” değerlendirmesi-
ni yaptı. 

“5 YIL İÇİNDE KİŞİ BAŞI BİN 
DOLARA GELECEĞİZ” 

Yüzde 1’lerin hesaplarının yapılarak 
yüzde 50 gelir artışının yapılmayacağına 
değinen Mehmet Nuri Ersoy, “Siz, hepi-
mizin konsantre olması gereken 630 do-
lar civarında olan gelirin nasıl bin dolara 
getiririz onu düşünmemiz lazım. En hızlı 
şekilde nasıl getiririz. Zaten biz iddialı 
hedef koyuyoruz, 5 yıl içinde bin dolara 
geleceğiz. Turist sayısını da arttıracağız. 
Hem turist sayısını arttırmaya devam ede-
ceğiz, hem de gelirimizi bin dolara getire-
ceğiz. Çok iddialı bir hedeftir. İmkansız 
mı? Kesinlikle değil” şeklinde konuştu. E

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörünün 2018 yılında 
sayısal olarak çok güzel geçtiğini söyledi. Geçtiğimiz sezonun beklentilerin 
üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Mehmet Nuri Ersoy, 2019’un verilerinin de 
oldukça çarpıcı ve güzel olduğuna dikkat çekti.

DOSYA I TURİZM
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DOSYA I TURİZM

Turizm sektöründe zorlu geçen 
iki yılın ardından 2018 yılında 
yükseliş trendi başladı. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı verilerine 

göre Türkiye’ye gelen turist sayısı 10 ayda 
yüzde 22 artışla 35.5 milyon kişi olarak ger-
çekleşti. 2019 yılı için de turizm sektörü için 
olumlu beklentiler hakim. Türkiye Otelciler 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Timur Ba-
yındır, turizm sektöründe 2018 yılı değer-
lendirmeleri ile 2019 yılı için öngörülerini 
Ekovitrin’e anlattı.

 Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ola-
rak turizm sektöründe 2018 yılını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?  

Türk turizmi 2 yıl zor ve engebeli bir dö-
nem geçirmesinin ardından 2018 yılıyla bir-
likte yeniden yükseliş trendine girdi. 2018 
yılına başlarken turist sayısında umutlu ol-
duğumuzu ve çift haneli artış beklediğimizi 
belirtmiştik. Sektörümüz açısından olumlu 
olarak nitelendirebileceğimiz bir yılı geride 
bıraktık. Kültür ve Turizm Bakanlığı veri-
lerine göre Türkiye’ye gelen turist sayısı 10 
ayda yüzde 22 artışla 35.5 milyon kişi olarak 
gerçekleşti. 

“YÜKSELİŞİN 2019’DA DEVAM 
ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

 Turizm sektöründe 2019 yılına yönelik 

beklentileriniz nelerdir?
2018’de yaşanan yükselişin 2019’da da 

devam etmesini bekliyoruz. Uluslararası bü-
yük fuarlardan edindiğimiz izlenimler 2019 
yılına yönelik de umutlarımızı artırıyor. 
Özellikle ana pazarımız durumunda olan ve 
Türk turizminin belkemiği diyebileceğimiz 

Avrupa pazarlarından gelen işaretler memnu-
niyet verici. Dolayısıyla 2018 yılında başla-
yan yükselme trendinin devamını ve yine çift 
haneli artış öngörüyoruz. Türkiye turizmde 
büyük oyuncu olarak yeniden sahaya indi. 
Turizmde uluslararası arenada pazarlık gü-
cümüzü de yeniden kazanmaya başladık. 

2018-2023 döneminde ülkemize gelecek turist sayısı ile elde edilecek gelire ilişkin tahminlerimiz şöyle: 

 Konaklama sektöründe yaşanan dolu-
luk oranları ne yönde gelişti?

Türk turizminin en önemli sacayakların-
dan konaklama sektöründe hem doluluklarda 
hem fiyatlardaki gelir artışı sevindiriyor. Tür-
kiye’nin Ekim 2018 otel dolulukları, 2017 
yılının aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak yüz-
de 69.4 olarak kaydedildi. 2017 yılının aynı 
ayında bu oran yüzde 64.5 olmuştu. Avrupa 
ülkeleri arasında en yüksek artış oranına Tür-
kiye ulaştı. Average Daily Rate (ADR) ola-
rak adlandırılan ortalama günlük satılan oda 
bedeli Ekim 2018’de 2017 yılının aynı ayına 
göre yüzde 21.8 artışla 74.0 Euro’ya, toplam 
oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen ge-
lirler ise (RevPAR) yüzde 31.1 artışla 51.4 
Euro’ya yükseldi. 2018 yılı ilk 10 aylık per-
formanslarda da Türkiye doluluk oranında 
en yüksek artışı yaşayan birinci ülke olurken, 
oda başı elde edilen gelirde 2017’ye göre en 
yüksek artış oranını yakalayan Rusya’dan 
sonra ikinci ülke oldu. 10 aylık dönemde 
Türkiye’nin doluluk oranları 2017’nin aynı 
dönemine göre yüzde 11.3 artışla yüzde 
67.1’e; ortalama günlük satılan oda bedeli 
yüzde 6.6 artışla 72.2 Euro’ya; toplam oda 
sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelir-
ler yüzde 18.6 artışla 48.4 Euro’ya ulaştı. 
Ocak-Ekim 2018 döneminde Avrupa ortala-
ması ise dolulukta yüzde 73.4, ortalama gün-
lük satılan oda bedelinde 112.6 Euro, toplam 
oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen ge-
lirlerde 82.7 Euro olarak gerçekleşti. 

İstanbul’un Ekim 2017’de yüzde 68.6 
olan doluluk oranı, Ekim 2018’de yüzde 7.2 
artarak yüzde 73.5 olarak ölçüldü. Ortala-
ma günlük satılan oda bedeli 90.8 Euro ile 
2017’ye göre yüzde 22.7 artış gösterdi. Ekim 
2017’de bu rakam 74.0 Euro olmuştu. Top-
lam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen 
gelirlerde ise 2017 yılına oranla yüzde 31.5 

artış yaşandı ve 66.7 Euro olarak ölçüldü. 
Ekim 2017’de bu rakam 50.7 Euro olmuş-
tu. Ocak-Ekim 2017’de yüzde 62.8 olan 
doluluk oranı Ocak-Ekim 2018’de yüzde 

“2019 YILINDAN ÜMİTLİYİZ”
Türkiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Timur 
Bayındır, “2019 yılı için turizm sektöründe 2018 yılında 
başlayan yükselme trendinin devamını ve yine çift haneli artış 
öngörüyoruz. Türkiye turizmde büyük oyuncu olarak yeniden 
sahaya indi. Turizmde uluslararası arenada pazarlık gücümüzü 
de yeniden kazanmaya başladık” dedi.

Türkiye Otelciler 
Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı Timur 
Bayındır, “Sektörümüz 

açısından olumlu olarak 
nitelendirebileceğimiz 

bir yılı geride bıraktık. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
verilerine göre Türkiye’ye 

gelen turist sayısı 10 
ayda yüzde 22 artışla 

35.5 milyon kişi olarak 
gerçekleşti” dedi.

TURİST SAYISI 
GELİR (Milyar USD)

İSTANBUL

Yıl fiyatı (Euro)
Oda başı ortalama gelir 

71.6’ya; ortalama günlük satılan oda bedeli 
75.8 Euro’dan  83.4 Euro’ya; oda başı elde 
edilen gelir ise 47.6 Euro’dan 59.7 Euro’ya 
yükseldi. 2018 yılı ilk 10 aylık performans-

TÜRKİYE 

Yıl fiyatı (Euro)
Oda başı ortalama gelir 

Otel doluluklarının ve fiyatların yıllara göre seyri:
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larda İstanbul doluluk oranında 2017 yılına 
göre en yüksek artış oranını yakalayan des-
tinasyon oldu. 

 2018 yılını turizm gelirleri anlamında 
değerlendirdiğimizde karşımıza nasıl bir 
tablo çıkıyor?

Fiyatlarda artış mevcut. Ama maalesef 
turist ve doluluk artışı kadar hızlı bir yük-
seliş gerçekleşmedi. Fiyatlardaki yükseliş 
trendinin de turist sayısındaki kadar hızlı 
olmasını beklemenin doğru olmadığını be-
lirtmiştik. Fiyat ve gelir artışının sürmesini 
bekliyoruz. Bu durum özellikle İstanbul’da 
pazar çeşitlenmesinin hızlanmaya başladığı-
nı gösteriyor. Avrupa ülkelerinden geri dönü-
şün başlamasını sevindirici. Ancak fiyatlarda 
2013-2014 yıllarının seviyelerine dönmek 
için birkaç yıl daha beklememiz gerekiyor. 

Mutlaka ve mutlaka kişi başı harcamayı, 
dolayısıyla gelirleri artırıcı uygulamaları 

devreye sokmak zorundayız. Belki turist 
sayısını beklentilerin üzerinde artırabiliriz 
ama asıl önemli olan geliri artırmak. Turist 
sayısındaki artıştan daha çok, fiyatlarda yük-
selme sağlamaya odaklanmak lazım. 2019 
yılının en önemli çalışması bu olmalı.

2017 yılını 26.2 milyar dolar turizm geli-
riyle kapatmıştık. Bu yıl ilk 9 ayda 22 milyar 
dolarlık turizm geliri elde edildi. Geçen yılın 
ilk 9 ayına göre yüzde 20’nin üzerinde artış 
yaşandı. Bu trendin devam etmesini, yıl sonu 
itibariyle de bu artış oranının gerçekleşmesi-
ni bekleyebiliriz. Kişi başı harcama bu yılın 
3. çeyreğinde 612 dolara geriledi. Maalesef 
gerileme sözkonusu. Geçen yıl bu rakam 684 
dolar olmuştu. 

İspanya’da turist başı harcama 1.050 Euro 
civarında, yani Türkiye’nin epey üstünde. 

İtalya’da 1.100 Euro ve Fransa’da ise kişi 
başı harcama 1.400 Euro’nun üzerine çıkı-
yor. Buradaki farkın en önemli sebeplerinden 

biri, turiste şehir içinde eğlence, gastronomi, 
kültür/sanat gibi alanlarda harcama yaptıra-
bilmek.

“ANADOLU’DAKİ YATIRIMLARDA 
ÖNEMLİ ARTIŞ VAR”

 Turizm sektöründe yatırımların sey-
ri nasıl gerçekleşiyor? Yatırımlar en çok 
hangi bölgelerde yoğunlaşıyor?

Konaklama sektöründe yatırımlar ya-
vaşlarken, Anadolu illerindeki yatırımlarda 
dikkat çekici artışlar yaşanıyor. 2018 yılının 
Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 aylık dö-
neminde toplam 48 şehirde toplam 22.081 
yataklı 143 yeni otel projesi teşvik belgesi 
aldı. Yeni yatırımlar toplamda 2 milyar 337 
milyon TL harcanarak tamamlanacak. Yeni 
yatırımlar sonrasında sektöre 6.515 yeni ek 
istihdam sağlanacak. 2017 yılında aynı dö-
nemde 46 ilde toplam 28.073 yataklı 153 
otel projesi 2 milyar 564 milyon TL yatırım 
teşviği almıştı. Buna göre proje sayısında 
yüzde 6.5, yatırım tutarında yüzde 8.8 geri-
leme meydana geldi. İller bazında Antalya 
toplam 3.628 yataklı 16 yeni otel projesi ile 
ilk sırada yer aldı. İstanbul 2.449 yataklı 15 
proje ile ikinci sırayı alırken, Trabzon 1.253 
yataklı 12 proje ile ilk iki sırayı zorlamaya 
başladı. Muğla 1.861 yataklı 10 proje ile dör-
düncü olurken, İzmir 855 yataklı 6 proje ile 
beşinci oldu. Bu yıl Van’da yatırımlar proje 
sayısında ciddi bir sıçrama yaptı. İl, toplam 
439 yataklı 5 otel projesi ile proje sayısı açı-
sından en fazla yatırım yapılan altıncı il oldu. 

İlk yarıda yatırımlarda gerileme eğili-
mi minimumda kaldı. Öngördüğümüz gibi 
ikinci yarıdan itibaren ekonomik koşullar 
doğrultusunda gerileme meydana geldi. 
Yatırımların Anadolu’ya yayılması eğilimi 
memnuniyet verici. Ancak planlı yatırımlar 
yapılmasına dikkat etmek gerek. Plansız ya-
tırımlar hızlanırsa önümüzdeki dönemlerde 
fazla kapasite riski ortaya çıkabilir. Antalya 
ve İstanbul’daki yeni yatırımlar arz fazlalı-
ğına rağmen artmaya devam ediyor. Yatak 
arzındaki aşırı artış turizmdeki sıkıntılardan 
biri haline gelmiş durumda. Bir planlama 
yapılması şart. Yenileme teşviklerinin yeterli 
değil. Bu konuda adımlar atılmalı. Antalya, 
İstanbul, Aydın ve Muğla’da yıpranma süre-
cine giren birçok otel bulunduğu göz önüne 
alınmalı ve bu illerimize verilecek teşvik 
belgelerinde yeni yatırımlar yerine, daha çok 
mevcut yatırımların modernizasyonu ve re-
novasyonu yönünde düzenleme yapılmalı. 

 Turizm sektörünün daha iyi yerlere ge-
lebilmesi için önerileriniz nelerdir?

Sektörümüzün süregelen sorunlarına kalı-
cı çözüm bulunması, turizm pazarlarımızın 
çeşitlendirilmesi, turizmin mevsimsellikten 
kurtarılarak tüm yıla ve ülkeye yaygınlaş-
tırılması halinde gerek turist sayısı gerekse 
turizm gelirinde önemli artış yakalanması 
aşikar.  Ülkemizin yakaladığı turist sayısının 
önemli bölümünü oluşturan deniz-kum-gü-
neş turizminin yanında görece daha nitelik-
li turist profili ve gelir grubuna hitap eden 
kongre, kültür, gastronomi, sağlık, alışveriş 
ve termal turizm gibi alanlarda çalışma ve 
teşvik uygulamaları hayata geçirilmeli.

Mevsimsellik, turizmin tüm yıla yaygınla-
şamaması
-Turizmin Antalya, İstanbul ve Ege destinas-
yonları dışında ülke geneline yayılamaması
-Sadece kitle turizmine (mass turizm) odak-
lanan algı, turizmin diğer türlerinin yeterince 
önemsenmemesi
-Türkiye’ye ulaşım konusunda alternatif 
yöntemlerin geliştirilememesi, örneğin ucuz 
maliyetli havayolu seferlerinin (low cost car-
riers) yok denilecek seviyede bulunması

Turizm sektöründe fiyat ve gelir artışının sürmesini 
bekliyoruz. Bu durum özellikle İstanbul’da pazar 

çeşitlenmesinin hızlanmaya başladığını gösteriyor. 
Avrupa ülkelerinden geri dönüşün başlaması sevindirici. 

Ancak fiyatlarda 2013-2014 yıllarının seviyelerine 
dönmek için birkaç yıl daha beklememiz gerekiyor.

-Türkiye’nin jeopolitik konumunun siyasi 
iniş/çıkışlara müsait olması sektörü olumsuz 
etkiliyor.
-Sıkıntıların aşılması yönünde kamu-özel 
sektör işbirliğinde başlatılan adımların ve 
çalışmaların fiiliyata geçirilmesi süreci hız-
landıracak.

“İSTANBUL’A GELEN HER 4 
TURİSTTEN 1’İ ARAP”

 2018 yılında Türkiye’ye hangi ülkeler-
den turistler geldi? Hedef pazarlar hangi-
leri?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verileri-
ne göre, 2018 yılının ilk 10 ayında en faz-
la turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk 
10’da sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere, 
Bulgaristan, Gürcistan, İran, Ukrayna, Irak, 
Hollanda ve Azerbaycan bulunuyor. Orta-
doğu kökenli turist sayısında da artış devam 
ediyor. Son yıllarda Türk turizminde önemli 
bir pay edinen Ortadoğu pazarı 2018 yılında 
da lokomotif olma özelliğini sürdürdü. Şu 
anda İstanbul’a gelen her 4 turistten 1’i Arap. 
Arap turistlerin rotalarındaki en önemli ve 
en çok rağbet gören ülke olan Türkiye. Son 

zamanlarda Arap turistler yeşil ve serin desti-
nasyon tercihlerinin yanı sıra Muğla, Antalya 
ve Marmaris gibi sıcak ve denize kıyısı olan 
destinasyonlara da ilgi göstermeye başladı. 

Son 2 yıldır İran pazarındaki artış dikkat 
çekici. Öte yandan 2018 yılında, son iki yıl-
dır gerileyen Avrupalı turist sayısında artış 
meydana gelmesi sevindirici. Rusya pazarı-
nın da eski fiyat düzeyini yakalayamasa da 
turist sayısında eski ritmini yakaladığını söy-
leyebiliriz. Bunun yanı sıra Güney ve Kuzey 
Amerika pazarlarında kişi sayısı az olsa da 
yüzde 75’i bulan oransal artış dikkat çekici. 
Asya pazarlarında da artışlar yaşanıyor. 

TÜROB olarak turizm sektöründe kısa 
ve uzun vadedeki hedeflerinizi paylaşır 
mısınız?

2018’in Ekim ayında Ukrayna pazarı için 
Kiev’de oldukça başarılı bir workshop ger-
çekleştirdik. 4 Aralık’ta yine Bakanlığımız 
destekleriyle Odessa’da ikinci bir workshop 
düzenledik. Bu tip etkinliklerin çok faydalı 
olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla benzer 
organizasyonları 2019 yılında, Balkanlar, 
Çin ve Rusya’da planlıyoruz. E

Türkiye’nin Ekim 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak 
yüzde 69.4 olarak kaydedildi. 2017 yılının aynı ayında bu oran yüzde 64.5 olmuştu. 

Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranına Türkiye ulaştı.

DOSYA I TURİZM
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DOSYA I TURİZM

Türkiye Seyahat Acentaları Birli-
ği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, 
turizm sektörüyle ilgili Ekovit-

rin’in sorularını yanıtladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
(TÜRSAB) olarak turizm sektöründe 
2018 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?  

2018 yılı her anlamda turizm sektörü açı-
sından çok başarılı geçen bir yıl oldu. Se-
zon güzel başlayınca 2018 yılının başında 
hedeflediğimiz ziyaretçi sayısı ve turizm 
geliri iki kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ta-
rafından revize edildi. 2018 yılı sonunda 40 
milyon yabancı ziyaretçi, 32 milyar dolar 
turizm gelirine ulaşmak hedef olarak belir-
lendi. 2018’in Ocak-Ekim döneminde ülke-

mize gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4’lük bir 
artışla 35,5 milyona çıktı. 10 ayda Türki-
ye’ye gelen ziyaretçi sayısı, rekor yıl kabul 
edilen 2015’in aynı dönemine göre yaklaşık 
yüzde 7 oranında artış gösterdi. 

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin 

yüzde 43’ünü ana pazarlarımız olan Avrupa 
ülkeleri, yüzde 31’ini Rusya’nın da içinde 
bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu 
ülkeleri oluşturuyor. 2018’in ilk 10 aylık 
döneminde Rusya’dan 5,7, Almanya’dan 
4,1, İngiltere’den ise 2,1 milyon ziyaretçi 
ağırladık. 

“ASIL REKOR 
2019’DA KIRILACAK”

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya:

Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Firuz 
B. Bağlıkaya, 2018’in 

turizm sektörü açısından 
her anlamda çok başarılı 

geçen bir yıl olduğunu 
söyledi. Bağlıkaya, “Türkiye 

turizmde asıl rekorunu 
2019’da kıracak diye 

düşünüyoruz” dedi.
Turizm gelirlerimizde de artış yaşadık. 

Türkiye Ocak-Eylül 2018 dönemini kapsa-
yan ilk 9 aylık dönemde 2017 yılının aynı 
dönemine göre yaklaşık yüzde 14 artışla 23 
milyar dolar turizm geliri elde etti. Bütün bu 
rakamlar değerlendirildiğinde 2018 yılının 
turizmin altın yılı oldu diyebiliriz. 

“2019 HEDEFİMİZ 50 MİLYON 
YABANCI ZİYARETÇİ”

Turizm sektörünün genel değerlendir-
mesini yaparsak nasıl bir tablo karşımıza 
çıkıyor? 2019 yılına yönelik beklentileri-
niz nelerdir?

Türkiye turizmde asıl rekorunu 2019’da 
kıracak diye düşünüyoruz. Edindiğimiz ilk 
izlenimler bunu gösteriyor. Bu yıl kaynak 
pazarı Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayıların-
da ciddi oranda artış yakalandı. 2019’un ilk 
sinyallerini aldığımız Kasım ayında Lond-
ra’da gerçekleştirilen WTM Fuarı’ndan ol-
dukça iyi izlenimlerle döndük. 2018 yılında 
yüzde 35 seviyesinde artış yakaladığımız İn-
giltere pazarındaki yükselişin 2019 yılında 
da sürmesini bekliyoruz. Diğer Avrupa ül-
kelerinde de benzer tablo hakim görünüyor. 

6-8 Aralık 2018 tarihleri arasında İzmir’de 
İZFAŞ ile ortak düzenlediğimiz Travel Tur-
key Fuarı’nda da 2019‘un sezonunun ilk 
satışları gerçekleşti. Fuarda 10 bine yakın iş 
görüşmesi yapıldı. Bu görüşmelerden gayet 
iyi dönüşler oldu. Bir rakam telaffuz etmek 
gerekirse 2019 yılı hedefimiz, 2018’e göre 
yüzde 20’nin üzerinde bir artışla 50 milyon 
yabancı ziyaretçi sayısına ulaşmak. 

2023 HEDEFİ 70 MİLYON 
TURİST, 70 MİLYAR

 DOLAR TURİZM GELİRİ
TÜRSAB olarak turizm sektöründe 

kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi pay-
laşır mısınız?

Turizm sektöründe yaşanan büyüme sek-
tördeki uzun vadeli hedeflerimizi de revize 
etmemizi sağladı. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın 2023 hedefi 70 milyon turist, 70 
milyar dolar turizm geliri oldu. Ancak bura-
da Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un 
da dile getirdiği gibi rakamlardan çok Tür-
kiye’nin turizmde elde ettiği turizm gelirine 
odaklanmamız gerekiyor. Özellikle kişi başı 
turizm gelirimizi artırmanın gerekliliğine 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. 
Bağlıkaya, “2018 yılı her anlamda turizm sektörü açısından çok başarılı geçen bir yıl 
oldu. 2018’in Ocak-Ekim döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4’lük bir artışla 35,5 milyona çıktı” dedi.

inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
açıkladığı Yeni Ekonomi Planı’nda yer alan 
turizmde sezon süresini uzatacak ve kişi 
başı harcama tutarını artıracak Turizm Ana 
Planı’nında yer alan hedeflere odaklanaca-
ğız. Uzakdoğu’dan Çin, Hindistan, Güney 
Kore, Japonya pazarlarından gelen turist 
sayısını artırmak için çalışacağız. Tahmin-
lerimize göre bu yıl GSYH’mızın yaklaşık 
yüzde 4’ünü turizm gelirleri oluşturacak. 
Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri 
Ersoy’un belirttiği gibi bizim de öncelikli 
hedefimiz 5 yıl içerisinde yüzde 4 olan bu 
rakamı yüzde 8’lere taşımak olacak. 

Turizm gelirlerimizi artırmanın yolu 
yüksek gelir grubunda yer alan turistleri 
ülkemize çekmekten geçiyor. MICE, gast-
ronomi, sağlık, golf, spor, kruvaziyer, yat 
turizmi gibi turizm çeşitlerimizi geliştire-
rek bu pazarlardan daha yüksek pay alma-
ya odaklanmalıyız. TÜRSAB olarak biz de 
hem turizm çeşitlendirilmesi noktasında 
hem de turizm gelirini artırmaya yönelik ya-
pılacak çalışmalara destek veriyoruz. Genel 
olarak hedefimiz, Türk turizminin çıtasını 
daha üst noktalara taşımak diyebiliriz. E

Türkiye Seyahat 
Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Firuz 
B. Bağlıkaya ve 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2023 hedefi 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm 
geliri oldu. Ancak burada Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un da dile getirdiği gibi 

rakamlardan çok Türkiye’nin turizmde elde ettiği turizm gelirine odaklanmamız gerekiyor. 
Özellikle kişi başı turizm gelirimizi artırmanın gerekliliğine inanıyoruz.


