
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nisan ayı sınır giriş istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Nisan ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi 
sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %28,3 artarak 2 milyon 656 bin oldu. Bu rakam, Nisan aylarında kaydedilmiş en yüksek ziya-
retçi sayısını ifade ediyor ve turizmde yakalanan ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Son 12 ay göz önünde bulundurularak hesapla-
nan yabancı ziyaretçi sayısı 34,3 milyona ulaştı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nisan ayı rakamları bölgeler bazında incelendiğinde ilk sırayı %44,6 ile Avrupa’nın, ikinci sırayı %26,2 ile Bağımsız Devletler Toplulu-
ğu’nun ve üçüncü sırayı %21,8 ile Asya’nın aldığı görüldü. Detaylara inildiğinde, 293 bin ziyaretçi ile ülkeler arasında ilk sırada yer 
alan Rusya pazarında yıllık bazda %61 gibi önemli yükseliş mevcut. Ayrıca önemli pazarlar arasında yer alan İngiltere, Hollanda ve 
Fransa’da gördüğümüz sırasıyla %26, %39 ve %52 oranındaki artışlar dikkat çekici. En büyük ikinci pazar konumundaki Almanya’da 
ise Nisan ayında yıllık bazda %3 düşüş kaydedildi. Avrupa’dan gelen ziyaretçi rakamında gördüğümüz %25 artış, turizm gelirlerinde 
beklenen toparlanmayı destekler nitelikte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiz şirketi STR’nin hazırladığı Nisan 2018 Ülke Performans Raporu’na göre otel doluluk oranları Nisan’da önceki yılın aynı dönemi-
ne göre 12 puan artışla %72,6’ya ulaştı. Doluluk oranı, bir önceki aya göre ise 4,8 puan arttı. Türkiye’de geçen yılın Nisan ayında 
62,70 euro olan ortalama günlük satılan oda bedeli 67,45 euro olarak gerçekleşti. 
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2017 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için 

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel 

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka 

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle 

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul 

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere 

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki 

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans 

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin 

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de 

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul 

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de 

verebilirler. 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi 

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar 

tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 

tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım 

kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 


