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Tur operatörlerinin ta
[ttfil turizm cephesin~en sürekli iyi haberler geli'y?r.

Oe1en haberler, hem tunst sayilari hem de turizm gelirin

~tnceki yila oranla önemli artislar yasanacagina isaret
'gdiyor. Bunun üzerine yilin basinda 16 milyon olan tu
rist hedefi önce 18, ardindan 20 milyona çikarildi.

Turizmde isler iyi gidiyorken, sirketlerin geçen yil
ki performanslari ve bu yilki hedefleri, basta bankacilar
olmak üzere birçok kesim tarafindan merak ediliyor.
Meraklari gidermeye yönelik, önceki çalismalarimizda
oldugu gibi, yeni bir arastirma yaptik. Hedefimiz, geç
mis son 3 yilin rakamlarina bakarak, en çok turist geti
ren tur operatörlerini belirlemek.
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(,): Öger'in tasidigi gurbetçi Türk isçilerle yillik ortalama

yolcu sayisi 1 milyonu asiyor.
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ÖGER, GEÇEN YIL 725 BiN GURBETÇi TASiDi
TÜRKIYE'ye en fazla turist getirenlerin rakamlari konusulurken, çogu kez

tasinan gurbetçiler de "turist" olarak sayiliyor. Bu durumda, Türkiye'ye
yilda ortalama 700 bin gurbetçi tasiyan Öger Tours'un rakamlari 1 milyon
kisiyi asiyor. Yillardir Almanya'dan Türkiye'ye isçi tasimaciligi yapan Öger

Grubu bünyesindeki
Öger Türk Tur, geçen yil toplam 725 bin gurbetçiyi tasidi. Öger'in

Türkiye'ye getirdigi toplam turist sayisi ise 310 bin olarak gerçeklesti.
Buna göre, geçen yil tasinan gurbetçilerle turist sayilarinin toplamda 1
milyon kisiyi astigi görülüyor.

Sirket, 2002'de 690 bin, geçen yil ise 725 bin gurbetçi Türk isçisini
Türkiye'ye tasidi. Sirket yönetimi bu yil, Almanya'dan 800 bin, Hollanda
ve Belçika'dan da 100 bin olmak üzere toplam 900 bin Türk isçisini

Türkiye'ye tasimayi hedefliyor. Buna göre, Öger'in bu yil Türkiye'ye 900
bini gurbetçi, 350 bini de turist olmak üzere toplam 1 milyon 250 bin
kisiyi tasiyacagi tahmin ediliyor.

,sima yarisi

önemli bir kisminin Antalya rakamlannin Türkiye'ye ge
tirdikleri toplam turistler içindeki payinin yüzde 90, hatta
bazilarinda yüzde ioO'lük bir paya ulastigi görülüyor.

Resort'ta yayimlanan arastirma, Antalya Havaalani
Dis Hatlar Terminal giris istatistikleri verilerine dayani

yor. Gerek sirketlerden istegimiz üzerine gelen rakam
lar, gerekse söz konusu dergide yayimlanan derleme so
nuçlari, Antalya odakli bir çalismanin önemli olduguna
isaret ediyor.

Türkiye'ye paket turla gelen turistin

kaçmi hangi tur operatörünün getirdigi

hep merak ediliyor. Konuya iliskin

yaptigimiz arastirma, ilk 10 sirketin

TUI- Tantur, Thomas Cook-Diana, Öger

Tours, GTI-Kayitur, Bronce-Oranmed,

Alltours-Novum, Nazar Holiday, Tez Tur,

LTU-Mastur ve Gulet-Vasco seklinde

siralandigmi ortaya koydu. Sektörde

GTI-Kayitur'un bu yil ciddi bir atak içinde

olmasi dikkat çekiyor.

Bir örnek vermek gerekirse, en fazla turist getiren
sirketler arastirmasinda ilk siraya otiiran TUI ve Türki
ye'deki ortagi Tantiir, geçen yil Türkiye'de agirladigi
toplam 595 bin turistin 424 binini Antalya'ya tasidi.
Benzer durum, ikinci Thomas Cook-Diana Tur ve üçün
cü Öger Tours içiri de geçerli.

Kayitur'un atagi
Bu yilin ilk 5 aylik döneminde Antalya'ya en fazla

turist getiren sirketlerin rakamlari incelendiginde,
2003 'ün birincisi TUI- Tantiir' daki bir önceki yilin es
dönemine göre artis yüzde 3 i.18 olarak gerçeklesirken,
ikinci Thomas Cook-Diana' daki artis yüzde 90.20'ye
ulasiyor.

2004'ün ilk 5 aylik döneminde Antalya'ya getirdigi
tiirist sayisini bir önceki yila göre hizla artiran diger 3 sir
ket ise yüzde 79.95 ile Aquasun, yüzde 71.68 ile LTU
Mastur ve yüzde 65.27 ile GTI-Kayitur seklinde siralani
yor. Bu artis trendinin devam etmesi halinde GTI-Kayi
tur'un bu yil Türkiye'ye getirecegi tiirist sayisini 2'ye
katlayip toplamda 500 birie ulastiracagi tahmin ediliyor.

Pazarlar ve liderleri incelendi

ginde Almanya'da TUI-Tantiir,

AYUstiirya pazarinda müsteri kay
betmesirie ragmen, Gulet -Vasco 'nun

yüzde 60'lik payla bu pazarin lideri
oldugu görülüyor. Hollanda pazari
nin liderleri ise Corendon, Birce ve

Limit/Oad seklinde siralaniyor.

Iskandinav pazarinin lideri ise

2002' de oldugu gibi, geçen yil da Bas

tiyali oldu. Polonya pazarinin lideri de
Odeon Tours oldu. Geçen yil Rus

ya' dan en fazla turist getiren Tu:tess
Mostravel'in hisselerinin önemli bir
bölümünün Alman turizm devi TU!

tarafindan satin alindigi belirtiliyor.
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