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M
astercard’ın gelenekselleşen He-

def Şehirler Endeksi raporunun 

10.’suna ait sonuçlar yayımlandı. 

Dünyanın en çok seyahat edilen 

162 şehri için, turistik ziyaret ve harcama trend-

lerini inceleyen raporda; İstanbul, Avrupa yatılı 

ziyaretçi sayısı sıralamasında üçüncülüğünü 

korurken, dünyada ise bir basamak yükselerek 

dokuzuncu sıraya çıktı. Bir önceki yıl yayınlanan 

araştırmaya göre 2017 yılı sonunda 9.5 milyon 

yatılı ziyaretçi öngörülen İstanbul, beklentilerin 

de ötesine çıkarak 10.7 milyon ziyaretçiye ulaştı.

Antalya ise 2016 yılında 5.89 milyon ziya-

retçiyi ağırlarken, 2017 yılında ise büyük bir 

sıçrama yaparak 9.42 milyon ziyaretçiye ulaştı. 

Rapora göre Antalya, 2018 yılında yatılı ziyaret-

çide yüzde 19.66 artış beklentisi ile ilk 20 şehir 

arasında en yüksek orana sahip.

Harcamalar arttı 

6.5 milyar doları geçti

Rapor ayrıca İstanbul’u ziyaret eden seya-

hat severlerin 2016 yılında toplamda 5.8 milyar 

dolara yakın harcama yaptıklarını, 2017 yılında 

ise bu rakamın 6.7. milyar dolara yükseldiğini 

ortaya koydu. Antalya’da ise bu rakam 2017 

verilerine göre 5.94 milyar dolara çıkarken bir 

önceki yıla göre 2.2 milyar dolar artış tespit 

edildi.

 “Hedef Şehirler Endeksi 2018”e göre İstan-

bul’a en çok turist gönderen ülkeler sırasıyla 

Rusya, İran ve Almanya olurken, Antalya’da 

Ruslar birinci sırada yer aldı. Rusya’yı Almanya 

ve Ukrayna’nın izlediği Antalya aynı zamanda, 

Mekke’nin ardından 14 gün ile en uzun kalınan 

ülkeler sıralamasında dünyada ikinci sırada yer 

aldı.

Dünyada ziyaretçilerin günlük ortalama 

harcama miktarı hesaplandığında Dubai, 537 

dolar ile en yakın rakibi Paris’e (301 dolar) fark 

atarken, İstanbul ve Antalya ilk 20 şehir arasında 

en az harcama yapılan şehirler oldu. Raporda 

ziyaretçilerin günlük ortalama harcama mik-

tarlarının İstanbul’da 108 dolar, Antalya’da ise 

45 dolar olduğu belirtilirken, bu durumun aynı 

zamanda ziyaretçilere maliyet avantajı sağladığı 

ifade ediliyor.

İstanbul beşinci

Londra ilk sırada

Avrupa’da ziyaretçilerin toplam harcama 

miktarı hesaplandığında ise İstanbul 6.5 milyar 

dolar ile beşinci sırada, Antalya 5.9 milyar dolar 

ile yedinci sırada yer alıyor. Listenin başındaki 

Londra için ise bu toplam harcama rakamı 17 
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edeceğini yansıtıyor. Beklentilere göre iki 

şehir ayrı ayrı yüzde 20’ye yakın rekor bir 

büyüme gösterecek. Sıralamada yer alan 

bir sonraki beklenti oranı ise yüzde 6 ile 

İspanya’nın Palma de Mallorca şehrine ait.

İstanbul, Küresel Güçlü 

Şehir Endeksi sıralamasına girdi

Diğer yandan her yıl düzenli olarak 

hazırlanan Küresel Güçlü Şehir Endeksi'nin 

2017 yılı verileri açıklanırken, Türkiye'den 

sadece İstanbul yer aldı. Medya takibi ku-

rumlarından Ajans Press, dünyanın en 

güçlü şehirlerini konu alan araştırmayı 

inceledi. Ajans Press'in Mori Memorial 

Vakfı verilerinden ve medya yansımaların-

dan derlediği bilgilere göre Küresel Güçlü 

Şehir Endeksi sıralamasına Türkiye'den 

sadece İstanbul'un girdiği görüldü. Böy-

lelikle İstanbul'un geçen yılki puan oranı 

926.2 olarak tespit edilirken, 2016 yılında 

959.4 olması dikkat çekti. Verilerin şehir-

lerin ekonomiden, yaşam standartlarına 

milyar dolar. 2018 raporunda dünya sıra-

lamasında 20 milyon ziyaretçi ile Bangkok 

ilk sıradaki yerini korurken, ilk 10 şehir sıra-

laması Londra, Paris, Dubai, Singapur, New 

York, Kuala Lumpur, Tokyo, İstanbul ve 

Seul şeklinde oldu. Geçtiğimiz yıl yedinci 

sırada yer alan Seul’un ziyaretçi sayısında 

bir yılda büyük bir düşüş yaşayarak 10. 

sıraya gerilemesi dikkat çekerken, dünya 

listesine 11. sıradan, Avrupa listesine ise 

dördüncü  sıradan giren Antalya, Phukhet, 

Palma de Mallorca, Barcelona, Pattaya, 

Bali gibi turizm şehirlerini de geride bı-

raktı. Antalya ayrıca potansiyel ziyaretçi 

açısından da 2018 yılında en fazla artış 

öngörülen şehir oldu.

Büyümede rekor bekleniyor

Bu arada 2016 yılında turizmin olum-

suz etkilenmesine rağmen, 2017 yılında 

yeniden toparlanma sağlandığı vurgula-

nıyor. Rapor ayrıca, 2018 yılı için turizm-

de bu toparlanmanın güçlenerek devam 

kadar birçok farklı unsurun ele alınmasıyla 

oluşturulduğu saptandı. 

Listenin başında Londra yer alıyor

Araştırmada 44 şehir yer alırken, listenin 

başına ise 1560.1 oranla Londra'nın yer-

leştiği görüldü. Londra'yı da ikinci sıradan 

New York takip ederken, 1386,3 puan aldığı 

belirlendi. Üçüncü sıraya ise 1354.7 oranla 

Tokyo'nun oturduğu saptandı. Buna karşın 

dünyanın en güçlü şehirleri listesinin son 

sırasına 593 oranla Johannesburg yerleştiği 

kaydedildi. ITS Medya ve Ajans Press'in ger-

çekleştirdiği medya incelemesinde konuyla 

ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri 

belli oldu. 2017-2018 yılları arasında ger-

çekleştirilen incelemede, İstanbul'la alakalı 

bir milyona yakın haber çıkışı tespit edildi. 

Medyaya yansıyan haber başlıkları olay 

kronolojisine göre incelendiğinde turizm, 

ulaşım, mülteci ve pahalılık gibi unsurların 

haberler içerisinde en çok konuşulan baş-

lıklar olduğu tespit edildi.


