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TURİZMDE 2017 YILI BEKLENTİLERİ

2016 yılında küresel ekonomide yaşanan daralmanın yanı sıra, ülkemizde yaşanan terör olayları, 

Suriye ile Irak’taki çatışmalar, Rusya ile yaşanılan gerginlikler, 15 Temmuz başarısız darbe girişimi gibi 

olumsuz gelişmeler nedeniyle Türkiye turizmi, tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. Doluluk oranları ve 

elde edilen gelir açısından en çok kayıp Antalya’da oldu. Bunun nedeni ise uçak krizi sonrası 

Rusya’nın paket turları yasaklamasıydı. Sonuç olarak 2016 turizm açısından kayıp bir yıl oldu. 

Avrupalı turistler, Türkiye’yi fiyat, yeme-içme kalitesi, iklim olarak çok beğendiklerini ancak güvenlik, 

demokrasi ve insanların kanunlarla korunmasının tatil için belirleyici unsurlar olduğunu belirtmektedirler. 

Olumsuz Türkiye algısını düzeltmek adına gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve adımlar atılması 

beklenmektedir. 2017 yılında, Batı Avrupa’dan bir önceki yıla göre daha az turist beklenmektedir.

2000'li yılların başında İslami kesime hitap eden otel sayısı beş iken 2014 yılında 27'ye, 2015 yılı 

itibariyle 50'ye ulaştığı belirtilmektedir.  Muhafazakâr ailelere alternatif tatil olarak sunulan İslami 

otellerin Türkiye'nin bir çok tatil beldesinde hizmet vermektedir. Bu oteller; Alanya, Manavgat, 

Kumluca, Marmaris, Fethiye, Bodrum, Yalova, Kuşadası, Çeşme, Altınoluk ve Silivri'de bulunmaktadır. 

Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı plaj ve havuz kullandığı, alkolsüz olarak hizmet veren muhafazakâr 

otellerde menüler İslami şartlara uygun hazırlanmaktadır. 2017 yılında, talebin fazla olması sebebiyle 

muhafazakar otel sayılarında artış beklenmektedir.

Son yıllarda, Airbnb veya internet aracılığıyla günlük ev kiralamaları popülerliği artmaktadır. 

Bu tip evlerin kayıt dışı günlük veya kısa süreliğine kiraya verilmesi güvenlik ve ekonomik açıdan 

olumsuzluklar taşımaktadır. Bu konuya 2017’de devletin el atması beklenmektedir.

2016 yılında çok sayıda otelin kapandığı, birçok turizm çalışanının işsiz kaldığı, dolulukların ve oda 

başına gelirin dibe vurduğu İstanbul'a, bir yandan da yeni oteller yapılmaya devam etmektedir. 

İstanbul’da talebin çok üzerinde artış gösteren otel yatırımları konaklama sektöründe fazla kapasite 

oluşmasına ve otel odalarının boş kalmasına neden olmaktadır. İstanbul'da 4 ve 5 yıldız ekseninde 

sıkışan otel stoğu, pazarın ihtiyaçlarının tamamına cevap vermemenin yanında otel 

fiyatlandırılmasında da ciddi sorunlara neden olmaktadır. 



İstanbul’un ihtiyacının yüksek kapasiteli 5 yıldızlı otellerden ziyade, nitelikli 2, 3 ve 4 yıldızlı oteller 

olduğu ve 2017’de bu otellere yatırım yapılması gerekmektedir.

Dünyanın Önde Gelen Veri ve Analiz Şirketlerinden STR Global'in hazırladığı Ekim 2016 Ülke 

Performans Raporu incelendiğinde, 2016 yılının ilk on aylık döneminde, Türkiye, doluluk 

oranlarındaki %20,8'lik düşüş ile tüm Avrupa'da en büyük düşüş oranı gösteren ve %50,4 doluluk 

ile en düşük doluluk oranına sahip ülke olmuştur. (2015 ilk 10 ay %63,7 ) (2014 ilk 10 ay %62,7). 

2015-2016 yılları arası ülkelere göre gelen turist sayılarındaki değişim incelendiğinde, 

Rusya Federasyonu’ndan gelenlerin %83,55 azaldığı görülmektedir. Rusya’nın, Türkiye’ye koyduğu 

ambargoyu kaldırmasıyla, 2017’de Rusya’dan ortalama 3 milyon turist beklenmektedir. Böylece, 

2016’ya göre biraz daha iyi bir sezon olacaktır.

2016 ilk 10 aylık dönemde günlük satılan oda bedeli 124.18 Euro’dan 93,37 Euro’ya, oda başı elde 

edilen gelir (Rev Par) 83,45 Euro’dan 45.80 Euro’ya gerilediği belirtilmektedir. İlk 10 ayda oda 

gelirlerindeki yüzde 45,80 düşüş ile İstanbul, Avrupa destinasyonları arasından en yüksek gelir 

kaybı yaşayan destinasyon olmaktadır. 2017’de artan kurlardan dolayı turizm yatırımcısını bir miktar 

karlılık beklemektedir. Ancak enflasyonun maliyetleri arttırmasıyla bu karlılıklarda azalacaktır.

Turizm sektöründe, 2017 yılında 30-32 Milyar $ tutarında bir geliri ekonomiye kazandırması 

beklenmektedir. Art arda gelen iki sezonluk kayıp sektör için ciddi sorunlar yaratacaktır.

2000’li yıllardan günümüze, Türk turizmi dünya ortalamasının iki katı kadar hızlı büyümüştür. 

Planlarını büyümeye göre yapan ve borçlanan yatırımcıları sıkıntı beklemektedir.

Yeni otel yatırımlarının Anadolu illerine yaygınlaştırılması önem kazanmaktadır. İstanbul başta 

olmak üzere Antalya, Muğla ve Aydın illerindeki otel stoğunun yeterliliği ve yıpranma süreci 

dikkate alınarak bu illerimizde yeni yatırımlar yerine renovasyon teşviği verilmesi öncelikli 

ve gereklidir. Turizmde yaşanacak pazar kaybının 3. bir sezona kaymasının, daha ciddi problemleri 

beraberinde getirmesi beklenmektedir.


