
 

 

2019 YILINDA TOPLAM 78.2 MİLYON SEYAHAT GERÇEKLEŞTİ 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında toplam seyahat sayısı, bir önceki yıla göre 

%0,4 azalarak 78 milyon 202 bin olarak gerçekleşti.  

2019 yılında seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre %0,5 artarak 637 

milyon 70 bin olarak gerçekleşti. 2019 yılında ortalama geceleme sayısı 8,1 gece oldu. 

 

YURT İÇİNDE 4. ÇEYREKTE 10 MİLYON 501 BİN SEYAHAT GERÇEKLEŞTİ 

TÜİK verilerine göre Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 2019 yılının 4. Çeyreğinde ise yurt içinde 

ikamet eden 10 milyon 501 bin vatandaş, 12 milyon 846 bin seyahat gerçekleştirdi. Bu dönemde 

vatandaşların yurt içinde gerçekleştirdikleri seyahat sayısında yüzde 9,9 oranında artış yaşandı.  

Dördüncü çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam 

seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,3 oranında artarak 90 milyon 840 bin 

geceleme olarak gerçekleşti. 

 

 

 

 



 

YURTİÇİ HARCAMALAR 2019 YILINDA %21,5 ARTIŞLA 48.9 MİLYONU AŞTI 

2019 yılında yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları, geçen yıla göre %21,5 artarak 

48 milyar 910 milyon 856 bin TL oldu. Bu harcamaların %91,9'unu 44 milyar 945 milyon 860 bin TL ile 

kişisel harcamalar oluşturdu. Paket tur harcamaları ise %8,1'lik pay ile 3 milyar 964 milyon 996 bin TL 

oldu. Seyahat başına ortalama harcama ise 625 TL oldu. 

4. ÇEYREKTE SEYAHAT HARCAMALARI %43,7 ORANINDA ARTTI  

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2019 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı 

çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 7 milyar 837 milyon 481 bin TL olarak gerçekleşti.  

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların %94.0'ını 7 milyar 

368 milyon 927 bin TL ile kişisel harcamalar, %6,0'ını ise 468 milyon 553 bin TL ile paket tur harcamaları 

oluşturdu.  

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 90 milyon 840 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,1 gece, 

seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 610 TL oldu. 

 

Seyahate çıkan kişilerin seyahat harcamaları, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2019 

 

EN ÇOK AKRABA EVİNDE KALINDI 

TÜİK verilerine göre, konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 435 milyon 

347 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 115 milyon 366 bin 

geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 42 milyon 713 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. 

 


