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Turist sayısı artıyor ama turizm gelirinde
artış yok
Geçen yılın ilk 6 ayında 12.5 milyon turist ağırlamıştık. 8.9 milyar dolar turizm
geliri elde etmiştik. Bu yılın ilk 6 ayında turist sayısı 13.7 milyona yükseldi ama
turizm geliri 8.9 milyar dolardan 8.7 milyar dolara geriledi. Çünkü turist başı
harcama 696 dolardan 611 dolara düştü.
Ağırladığımız turistlerin 11.4 milyonu yabancı ziyaretçiler. 2.2 milyonu ise yurt
dışında yaşayan Türkler. Yurt dışında yaşayan Türklerin kişi başı döviz harcamaları
yabancıların harcamalarının üzerinde.
Turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 80’ini yabancı turistlerden, yüzde 20 dolayındaki
kısmını Türkiye’yi ziyaret eden yurt dışında yaşayan Türklerden elde ediyoruz.
Havaalanlarındaki yolcu trafiği, yabancı ziyaretçi sayısındaki artışı gösteriyor.
Antalya hava alanının yılın ilk 6 ayındaki yolcu trafiği geçen yıl 3.9 milyona kadar
gerilemişti. Bu yıl 5.9 milyon oldu.

Antalya iyileşiyor
Yılın ilk 6 ayında Antalya’ya geçen yıl sadece 1.8 milyon turist gelmişti. Bu yıl 2.8
milyon yabancı turist geldi. Ruslar 1.1 milyon ile ilk sırada.
Antalya için Ruslardan sonra Alman turistler de önemli.
Yılın ilk yarısında Almanya’dan 645 bin turist geldi. Alman turist sayısında 2016’ya
göre yüzde 24, 2015’e göre yüzde 46 oranında azalma var.
Benzer şekilde Hollanda’dan gelen turist sayısında yüzde 40 gerileme oldu. 58 bin
turist geldi. İsveç’ten gelen turist sayısı yüzde 56, Norveç’ten gelen turist sayısı
yüzde 53 azaldı.
Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) açıklamalarına göre; Ocak-Haziran
dönemine kapsayan yılın ilk yarısında Türkiye genelinde otellerin doluluk oranları
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50.8’den yüzde 53.3’e yükseldi. Otellerin
doluluk oranları yükselirken, oda başı gelirler 39.4 euro’dan 32.7 euro’ya geriledi.
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Türkiye, Haziran 2017’de oda başı gelire göre Avrupa ülkeleri arasında en ucuz oda
fiyatıyla misafir ağırlayan ülke durumunda.
İstanbul kötü...
İstanbul’da ise Haziran 2016’da yüzde 39.9 olan doluluk oranı Haziran 2017’de
yüzde 8.5 artarak, yüzde 43.2 oldu. Ne var ki ortalama günlük satılan oda bedeli
86.2 euro’dan 71.1 euro’ya düştü.
TÜROB Başkanı Timur Bayındır’a göre, İstanbul’da oda gelirleri kaybı yaklaşık 1
milyar euro’yu buluyor.
Bu rakama yüksek sezon olarak adlandırılan ikinci yarı dahil değil. O da dahil
edildiğinde kayıp katlanacak.
Timur Bayındır’ın açıklamalarına göre, Antalya’da Haziran 2017 otel doluluk
oranları yüzde 55.3 oranında. Ortalama günlük satılan oda bedeli 101.2 euro’ya göre
yüzde 19.2 artış gösterdi. Geçen haziran bu fiyat 84.9 euro’ya gerilemişti.
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