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ürk turizmi 2016’da yaşanan 
krizle daraldı, bu yıl ise elde 
edilen yüzde 28’lik büyümeyle 

sıkıntılar kısmen aşıldı. Sektör temsilci-
leri, 2018’de yükseliş olmasını bekliyor. 
Bu beklenti, Antalya’da gerçekleştirilen 
7’nci Uluslararası Resort Turizm Kong-
resi’nde katılımcılarla yapılan anketten 
çıkan sonuca da yansıdı. Nitekim anke-
te katılan turizmcilerin Avrupa’daki ge-
nel iktisadi durum ve bazı sosyo-politik 
kaygılardan dolayı, 2018 için temkinli 
bir iyimserlik içinde olduğu görülüyor. 

Anketten birkaç soru ve yanıtı pay-

laşmakta yarar görüyoruz. 2018 yılı için 
Avrupa pazarı hakkında ne düşünüyor-
sunuz? sorusuna katılımcıların yüzde 
38’i yüzde 10 ve üzeri artar, yüzde 
36’sı ise yüzde 10 artar yanıtını verdi. 
2018 yılı için işletmenizde ekonomik 
beklentiniz nasıl olacak? sorusuna 
daha iyi olacak diyenlerin oranı yüzde 
86’ya ulaştı. 2018 yılında Türk turizmi 
için en önemli risk hangisidir? soru-
sunu katılımcıların yüzde 57’si böl-
gemizdeki siyasi gelişmeler şeklinde 
yanıtladı. 

2018’de Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Türkiye Çinli turist için 
hazırlanıyor
 Avrupa’dan gelen turistin azalmasıyla 
birlikte turizmciler yüzünü Çinli turiste 
çevirip, bu pazarla yakından ilgilenmeye 
başladı. Özellikle 2018’in Çin’de 
Türkiye Turizm Yılı olarak kutlanacak 
olmasından dolayı ülkemize daha 
fazla Çinli turistin gelmesi bekleniyor. 
Çin'in diğer pazarlardan farklı ve derin 
bir kültüre sahip olduğunu hatırlatan 
Çince Rehberler Derneği (ÇİRED) Çinli 

turisti memnun edecek çalışmalara 
başladıklarını ifade ediyor. 
Çin'in ekonomisi ve nüfusu kadar turisti 
de ülkelerin ilgi odağında. 2018’in 
Çin’de Türkiye Turizm Yılı olarak 
kutlanacak olması Türkiye'nin bu yıl 
için avantajı olabilir. Çince Rehberler 
Derneği (ÇİRED), Çin'den gelen turistin 
Avrupa, Ortadoğu ya da Rusya'dan 
gelen turistten farklı olduğu için hazırlıklı 
olmak gerektiğini savunuyor. Bu amaçla 
Türk ve Çinli yetkililerin bir arada 
olduğu toplantı, İstanbul'da Taksim 

Point Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya 
katılanlar arasında Çin Halk Cumhuriyeti 
Başkonsolos Yardımcısı Zhong Hongnuo 
ve Konsolos Zhu Xiufeng da vardı. 

Rehber açığını gidermek 
gerekiyor 
 Çinlileri tanımadan Çinli turistin 
memnun edilemeyeceğini belirten ÇİRED 
Başkanı A. Kadir Tanrıdağlı, Türkiye'de 
183 Çince bilen kokartlı rehber olduğunu 
söylüyor. Tanrıdağlı, “Bunların yaklaşık 
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Sıkıntılı geçen birkaç 
yıldan sonra, 2018’de 
Türk turizmi yeniden 
yükselişe geçecek. Sektör 
temsilcilerinin umutlu 
açıklamalarının yanı sıra 
şu anki mevcut veriler 
de turizmde yıl içerisinde 
yüzlerin güleceğini 
gösteriyor. Özellikle 2018’in 
Çin’de Türkiye Turizm Yılı 
kabul edilmesi ardından 
bu ülkeden gelecek turist 
sayısının artacak olması 
yanı sıra İngilizler başta 
olmak üzere Avrupalı 
turistin yeniden Türkiye 
tercihi ve iç turizm 
potansiyeli; sektörün 
yeniden hareketlenmesine 
yol açacak.  Dolayısıyla 
hükümet tarafından 
açıklanan 36 milyon turist 
ve 28 milyar dolar hedefine 
ulaşmak hiç de hayal değil. 
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belgeli yatak sayısının 954 bine, bele-
diye belgeli yatak sayısı da 496 bine 
ulaşması bekleniyor. Yatırım aşamasın-
daki 253 bin yatakla Türkiye’nin toplam 
yatak kapasitenin 1,7 milyonu aşacağı 
tahmin ediliyor. 2018’de Türkiye’nin 
ana pazarlarından Avrupa ve Rusya’da 
şimdilik ciddi bir tehlike görülmüyor. 
Rus turist sayısındaki artış önümüzde-
ki yıl da sürecek. Ayrıca, yapılan tüm 
araştırmalar Alman, İngiliz ve İskandi-
nav turistlerin Türkiye ilgisinin yeniden 
canlanacağına işaret ediyor. 

TÜRKİYE EN UCUZ ÜLKELER 
ARASINDA 
Turizm açısından zengin seçenekler 

sunan Türkiye, yurtdışından gelecek 
turist için fiyat bakımında son derece 
ucuz ülkeler arasında bulunuyor. Döviz 
fiyatlarındaki artış Türkiye’de yurttaşlar 
için sıkıntılara neden olurken turistler 
için avantaj oluşturuyor. Ekonomik İş-
birliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 
37 ülke arasında yaptığı araştırmaya 
göre, AB ülkelerinde 100 Avro karşılığı 
satın alınan mal ve hizmet sepetin 
Türkiye'de 52 Euro karşılığı TL ile satın 
alınabiliyor. Satınalma Gücü Paritesi 
(SGP) turistlerin gittikleri ülkelerde, 
paket tura yaptıkları ödeme dışında 
o ülkede iken satın aldıkları mal ve 

hizmetlerden oluşan bir sepet için kaç 
lira ödediklerinin belirlenmesinden 
oluşuyor. Bu noktada Türkiye 37 OECD 
üyesi ülke içinde turistler için en ucuz 
ülkeler arasında 9. sırada bulunuyor. 

İç turizm potansiyeli çok yüksek 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 

belirlemelerine göre, geçen yıl hane 
halkı yurt içi seyahatlerde 28 milyar TL 
para harcadı. Yılda bazıları birkaç kez 
olmak üzere ortalama 70 milyon seya-
hat gerçekleştiriliyor. Ancak, bu seya-
hatlerin Sadece 14 milyonu tatil, gezi, 
eğlence seyahati. 45 milyon seyahat 

ise akraba, yakın ziyareti için yapılıyor. 
Yollara çıkan 100 kişinin 65’i akraba 
ziyaretine gidiyor. Bu da Türkiye’de 
hala iç turizm potansiyelinden yeterin-
ce yararlanılmadığını gösteriyor.

Dünyada turizmde istikrarı yakalayan 
ülkelere baktığımızda, iç turizm hare-
ketlerinin dış turizmden daha güçlü 
olduğunu görüyoruz. Yurtiçi turizm 
hareketlerinin güçlü olması, turizmi 
canlandırdığı gibi,  otelleri doldurup 
turizmciye önünü net olarak görme-
sine yol açıyor. Bu yüzden turizmciler, 
iç turizme ‘sigorta’ gözüyle bakıyor. 
Son yıllarda giderek kabul gören tatili 
erkenden almayı teşvik eden erken re-
zervasyon kampanyalarının, iç turizmin 
canlanmasında önemli bir rol oyna-
dığına inanılıyor. Turizmciler, ilk olarak 
2009’da başlattıkları erken rezervas-
yon kampanyalarıyla 4 milyonu aşkın 
kişiyi tatile çıkardıklarını, bu rakamın 
2018 itibariyle 5,5 milyona ulaşmasının 
beklendiğini açıklıyor. Erken rezervas-
yonla birlikte daha da canlanacak iç 
turizmde 2018 yılında 35 milyar liralık 
bir harcama yapılacağı tahmin ediliyor. 
Seyahatlerin sadece hane halkı geli-
rinin artmasından dolayı değil, artık 
tatilin bir ihtiyaç olduğu gerçeğinin 
giderek kabul görmesine bağlı olarak 
artması öngörülüyor.

50'si piyasadaki istikrarsızlık ve 
acentelerin yanlış fiyat politikalarından 
dolayı mesleğini yapmaktan vazgeçti. 
Günümüzde piyasada aktif olarak 
çalışan 134 Çince rehber bulunuyor. 
Bunlar şimdilik yılda 185 bin Çinli 
turiste hizmet verebilir. 2018 yılında 
Türk Hava Yolları'nın ek sefer 
koymayıp, sadece mevcut seferleri ve 
diğer havayolu şirketlerinin aktarmalı 
seferleriyle Türkiye’ye en fazla 500 
bin Çinli turist taşınabilir. Tüm bunlar 
ortada ciddi bir Çince bilen rehber 

açığı olduğunu gösteriyor” ifadesiyle 
hayalci olmamak gerektiği mesajını da 
veriyor. 

Çinli turist için Türkiye 
yabancı bir ülke
 Bu yıl Türkiye'ye gelecek Çinli 
turistler için Çin Başkonsolos 
Yardımcısı Zhong Hongniu'nun da 
önerileri var. Turist güvenliğinin önemli 
olduğunu hatırlatıyor ve "Türkiye’ye 
gelecek vatandaşlarımızın emniyeti, 

talepleri, gıda, mal ve can güvenlikleri 
konusunda da özen göstermelerini 
talep ediyoruz” diye belirtiyor. 
Toplantıda hazır bulunan Beyoğlu 
İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, 
Hongniu'nun talebini önemsediklerini 
belirterek “Güvenlik konusunda çok 
iyi durumdayız. Ancak Çin’den gelen 
turistler açısından Türkiye yabancı 
bir ülke. Bu noktada rehberin onları 
doğru yönlendirip, güvenliğe de dikkat 
etmeleri gerekiyor” şeklinde uyarılarda 
bulunuyor. 
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YENİ PAZARLAR VE ÇİN
Gerek kamu gerekse de özel sektör 

turizmin geleceğini konuşurken, sıkça, 
Türkiye’nin yeni ürün geliştirip, yeni 
pazarlara yönelmesi gerektiğine vurgu 
yapıyor. Bu noktada adı geçen ülkeler 
arasında Çin açık ara önde gidiyor. 
Bu durum, bazen ortalıkta dolaşan 
rakamlar, bazen de sadece niyetlere 
bağlı söylemlerden kaynaklanıyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü’nün (UNWTO) Çin’in turizm 
potansiyeli ile ilgili açıkladığı rakamlar, 
iştah kabartacak cinsten.  UNWTO’ya 
göre, 2016 yılında 135 milyon Çinli 
turist dünyayı gezerek, toplamda 261 
milyar dolarlık harcama yaptı. Çin’e 
yönelik yapılan tüm araştırmalara 
baktığımızda, günümüzde dünya-
yı gezen beş kişiden biri olan Çinli 
turist sayısında önümüzdeki yıllarda 
yılda ortalama yüzde 5’lik artışlar 
olması bekleniyor. Türkiye'ye gelen 
Çinli turistler harcamalar konusunda 
Arap turistlerle de rekabet halinde. 
İstanbul'daki lüks markaları barındıran 
alışveriş merkezlerine ve organize 
perakendenin yaygın olduğu cadde 
mağazaları ile lüks tüketim mekânları-
na rağbet gösteren Çinliler, en çok gi-
yim ve aksesuar satın alıyor. Türkiye'ye 
gelen yabancı ziyaretçilere KDV iade 
(tax free) hizmeti veren Global Blue 
Türkiye'nin verilerine göre, bu yılın 

haziran-eylül döneminde turistlerin 
yaptığı alışverişlerden en büyük payı 
yüzde 20 ile Suudi Arabistan alırken, 
Çinliler’in payı yüzde 180 artışla yüzde 
3’ten yüzde 7’ye yükseldi.   

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 
verilerine göre, Türkiye’yi ziyaret eden 
Çinli turistlerin 2016’nın ilk 9 aylık 
döneminde 91,2 milyon TL olan kartlı 
harcamaları bu yılın aynı dönemin-
de 192 milyon TL’ye ulaştı. Çinlilerin 
yabancı harcamalarındaki payı aynı 
dönemde binde 8’den binde 11’e çıktı. 
Çinli turistler ödemelerinin yüzde 80-
90’nı kredi kartı ile yapıyor.

Tüm bu gelişmeler karşısında, 
ülkemizde veya yakın coğrafyamızda 
olağanüstü bir durum yaşanmaması 
halinde, hükümetin 2018 yılı için belir-
lediği 36 milyon turist, 28 milyar dolar 
gelir hedefinin yakalanabileceğini 
tahmin ediyoruz. 

Talepte yüzde 70 artış var, 
2018 Türkiye’nin diriliş 
yılı olacak 

  TUI Group CEO'su Friedrich 
Joussen, “Türkiye'de çok güçlü bir 
iyileşme gözlemliyoruz. Gelecek 
yaz için Türkiye'deki otellerle 
sözleşmeleri uzatma kararı 
aldık" dedi. TUI, gelecek yaz için 
Türkiye'ye yönelik talepte yüzde 70 
artış yaşandığını açıkladı. Bununla 
beraber İngiliz turistlerin 
sayısındaki artışla beraber 
Türkiye turizmindeki iyileşmenin, 
otellerdeki kapasitenin talebi 
karşılayamamasına yol açabileceği 
de belirtiliyor.
 TUI Group CEO'su Friedrich Joussen, 
şirketin dördüncü çeyrek verileriyle 
ilgili düzenlenen toplantıda, 
“Türkiye'de çok güçlü bir iyileşme 
gözlemliyoruz. Gelecek yaz için 
Türkiye'ye yönelik talepte yüzde 70 
artış var. Yerel otellerle sözleşmeleri 
uzatma kararı aldık” ifadelerini 
kullanarak talepte yaşanan artış 
sonucu Türkiye'deki arzın yetersiz 
kalabileceği uyarısında da bulunuyor. 

İngiliz turistlerin dönüşü 
etkili oldu

  Bedbank Hotelbeds de, Türkiye 
turizmindeki yükselişe dikkat çekerek, 
Türkiye'de otellerdeki rezervasyonların 
1 Ekim'den bu yana yüzde 40 arttığını 
açıkladı. Türkiye, EMEA bölgesinde en 
fazla rezervasyonun yapıldığı ülkeler 
arasında da, 11'inci sıradan 9'uncu 
sıraya yükseldi. Hotelbeds, Türkiye'yi 
tercih eden İngiliz turist sayısındaki 
artışın Türkiye'nin yükselişinde etkili 
olduğunu kaydederek, Türkiye'ye 
rezervasyonlarda İngiltere'nin 
başı çektiğini, Almanya ve Suudi 
Arabistan'ın ise ikinci ve üçüncü 
sırada yer aldığını açıkladı. TUI 
ve Hotelbeds, gelecek yaz için 
Türkiye'ye yönelik talebi karşılamak 
amacıyla, gelecek aylarda 400 
otelle daha sözleşme imzalamayı 
planladığını da ifade etti. 

Türkiye'ye gelen Çinli turistler 
harcamalar konusunda Arap 
turistlerle de rekabet halinde. 
İstanbul'daki lüks markaları 
barındıran alışveriş merkezlerine 
ve organize perakendenin yaygın 
olduğu cadde mağazaları ile lüks 
tüketim mekânlarına rağbet 
gösteren Çinliler, en çok giyim ve 
aksesuar satın alıyor


