
Turizm Databank kimdir?

Turizm Databank, turizm sektörünü 

ilgilendiren alanlardan derlenen 

verilerin, detaylı olarak sunulduğu 

bir veri daposusur.

Amacı, turizm sektörüne ve bu 

sektörle iş yapan şirketlere, 

veri sunarak onların karar alma 

süreçlerine yardımcı olmaktır.

Portföyünde, her ay güncellenen 

100’ün üzerinde turizm sektörü veri 

tablosu ile rapor ve araştırmalar 

bulunan Turizm Databank, 

güncel verilerin yanı sıra uzun 

zaman serilerine de sahiptir. 

Turizmdatabank, yıllık abonelik 

esasında çalışır.

Turizmdatabank’ta cevabını 
bulabileceğiniz bazı sorular:

-Güncel turist sayısı, geçmişe göre 
nasıl seyrediyor?

-Turizm gelirinin gelişimi, turist 
sayısıyla paralel gelişim gösteriyor 
mu?

-Kişibaşı Turizm gelirinde ne 
durumdayız,  rakiplere göre gelişim 
var mı?

-Otellerde doluluk ve geceleme 
artışı, otel gelirlerine yansıyor mu?

-Otel yatırımları hangi sınıf 
tesislere yoğunlaşıyor ve yatırıma 
ayrılan bütçeler ne?

-Turizmdeki gelişme, otellerde 
istihdam artışına yol açıyor mu?

-Otellerin bankalardan kullandığı 
kredilerde gelişim ne?
-Kredi kartı ile yapılan turizm 
harcamaları artıyor mu?

-Online yapılan turizm harcamaları 
artıyor mu?

-Otellerde maliyet artışları ve 
enflasyon ilişkisi değişti m? 

-Turizmde ciro artışları, karlara 
yansıyor mu?

-Yurtiçi paket tur seyahat pazarı 
hangi alanlarda büyüyor?

-Turistleri ülkeye geliş amaçlarında 
değişm oluyor mu?

-Otellerde dolulukları en çok hangi 
ülke turistleri sağlıyor?

Vb …
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Who is Tourism Databank and 
what does it offer?

Tourism Databank is a 
datawarehouse where data 
compiled from the fields of tourism 
sector are presented in details.

Its aim is to assist the tourism 
industry and companies doing 
business with it in their decision-
making processes by presenting 
data.

Tourism Databank, which has more 
than 100 tourism sector data tables, 
reports and researches updated 
every month in its portfolio, has long 
time series as well as up-to-date 
data.

Turizmdatabank works on an annual 
subscription basis.

Some questions you can find 
answers to at Turizmdatabank:

-How does the current number of 
tourists compare to the past?
-Does the development of 
tourism income show a parallel 
development with the number of 
tourists?

-How are we in Personal Tourism 
revenue, is there any improvement 
compared to competitors?

-Does the increase in occupancy 
and overnight stays in hotels reflect 
on hotel revenues?

-What class of facilities do hotel 
investments focus on and what 
are the budgets allocated for 
investment?

-Does the development in tourism 
lead to an increase in employment 
in hotels?

-What are the development trends 
in the loans used by the hotels from 
banks?

-Are tourism expenditures made 
with credit cards increasing?

-Is online tourism spending 
increasing?

-Has the relationship between cost 
increases and inflation in hotels 
changed?

-Does the turnover increase in 
tourism reflect on profits?

-In which areas does the domestic 
package tour travel market grow?

-Is there a change in the purpose of 
tourists coming to the country?

-Which country provides the most 
occupancy in hotels?

Etc...
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Turizmdatabank’tan bir bölüm (A section from Turizmdatabank)
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FINANCIAL ANALYSIS CONSULTANCY
-Publication and Research Consultancy
-ECONOMIST 
-DATA PROCESSING SPECIALIST

Istanbul Uni. Faculty of Economics in English  
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