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18 Ocak 2022

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) açıkladığı verilere göre; uluslararası
seyahat sayısı 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 4 oranında artış gösterdi. Açıklanan
verilere göre 2021 yılında gerçekleşen uluslararası seyahat sayısı 400 milyon seviyesinden 415
milyona yükseldi. Yaşanan artışa rağmen uluslararası seyahat sayısı, pandemi öncesi dönem
olan 2019 yılının %72 altında kaldı.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından yapılan değerlendirmeye göre; 2022 yılında
yaşanan

artışta;

aşılanma

oranlarındaki

yükseliş,

uluslararası

seyahati

kolaylaştıran

koordinasyon ve anlaşmaların katkısı oldu. 2021 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinde
yaşanan kısmi toparlanma geçtiğimiz yılın artıda kapatılması noktasında etkili oldu. Ancak yılın
son iki çeyreğinde kaydedilen toparlanmaya rağmen uluslararası seyahat sayısı, söz konusu
dönemlerde 2019 yılının %62 altındaki verilerle geçildi. 2021’in son ayı olan Aralık dönemi ise
2019 yılı verilerine göre %65’lik düşüşle kapatıldı.
Toparlanma Bölgelere Göre Farklılık Gösterdi
Dünya genelinde farklılık
gösteren

seyahat

sınırlamaları,

aşılanma

oranları ve tüketici güveni
nedeniyle

toparlanma

süreçleri

de

değişiklikler

bölgesel
gösterdi.

Avrupa kıtası 2020’e göre
%19’luk

yükselişle

tamamlarken
kıtasında
uluslararası

yılı

Amerika
gerçekleşen
seyahat

sayısındaki artış %17 oldu.

Avrupa kıtasındaki yükselişte Akdeniz kıyısındaki ülkelerin elde ettiği %57’lik yükseliş en önemli
etken oldu. Karayipler %63 oranında yükselirken Orta Amerika’daki yükseliş %54 seviyesinde
gerçekleşti.

Kişi Başı Harcamalar 2021’de 1500 $ Seviyesine Yükseldi
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, 2020 yılında 1300 dolar düzeyinde olan uluslararası
seyahatlerdeki kişi başı ortalama harcamanın 1500 dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı.
Yaşanan bu artış; tatil sürelerinin uzamasının yanı sıra ulaşım ve konaklama maliyetlerindeki
artıştan kaynaklandı.
Dünya Genelinde Turizmcilerin Beklentileri
UNWTO’nun dünya genelinde turizm sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirdiği
araştırmaya göre, turizmciler 2022’in geçtiğimiz yıldan daha iyi geçeceğine inanıyor. Ancak
2019 yılı seviyelerine ulaşılması noktasındaki beklentilerde 2024 yılı sonrası öne çıkıyor. Dünya
genelindeki turizmcilerin %4’ü 2019 yılı seviyelerine 2022’de ulaşılacağını öngörürken %32’lik
kesim bu beklentisini 2023 yılı olarak açıkladı. Turizmcilerin %63’ü ise pandemi öncesindeki
seviyelere 2024 yılı veya sonrasında ulaşılacağı öngörüsünde bulundu.

