
 

 

2017’DE YURT İÇİNDE SEYAHAT SAYISI 77 MİLYONU AŞTI  
  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak-Aralık 2017 döneminde yurt içinde gerçekleştirilen 

seyahat sayısı 2016 yılına göre yüzde 12,8 oranında artış göstererek, 77 milyon 179 bine çıkmıştır. 2017 

yılında yurt içi seyahatlere 35,3 milyar TL harcanmıştır. 

 

Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 773 bin kişi 

seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam 

seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %28,8 artarak 13 milyon 770 bin seyahat olarak 

gerçekleşti. 

   

Seyahate çıkanlar, ortalama 403 TL harcadı 

 

TÜİK verilerine göre 2017 yılında seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla 

göre %9,8 artarak 665 milyon 194 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 2017 yılında 8,6 gece, 

seyahat başına ortalama harcama ise 457 TL oldu.  

  

Seyahate çıkanlar, 5 milyar 548 milyon 416 bin TL harcadı  

Yerli turistler, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre %25,9 

artarak 35 milyar 305 milyon 804 bin TL oldu. 

 

Seyahate çıkan kişi, geceleme sayısı ve harcamalar, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2017 

 

 
 

Yıllık olarak değerlendirildiğinde yurt içi turizm harcamasının %91,8’ini 32 milyar 405 milyon 882 bin TL 

ile kişisel harcamalar, %8,2’sini ise 2 milyar 899 milyon 922 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.  

  

 

 



Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler %67,5 ile ilk sırada yer aldı 

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, %67,5 ile “yakınları ziyaret’ birinci sırada yer 

alırken, ikinci sırada %20,7 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise %5,8 ile “sağlık” amacıyla yapılan 

seyahatler yer aldı. 

  

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı 

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 477 milyon 322 bin geceleme sayısı 

ile en çok “arkadaş, akraba evinde” kaldı. İkinci sırada 104 milyon 726 bin geceleme ile “kendi evi” yer 

alırken, “otel” 43 milyon 214 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. 

 


