
İLK ÜÇ ÇEYREKTE YURTİÇİ SEYAHATLER YÜZDE 18 ARTIŞ GÖSTERDİ 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 yılı üçüncü çeyrek Temmuz, Ağustos ve Eylül 

aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 18 milyon 786 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate 

çıkanların sayısı 2020 yılının aynı dönemine göre %6,4 artarak 23 milyon 121 bin seyahat olarak 

gerçekleşti.  

 

İLK ÜÇ ÇEYREKTE SEYAHATE ÇIKANLARIN SAYISI  

TÜİK verilerine göre 2021 yılının ilk üç çeyreğinde seyahate çıkan kişi sayısı 34 milyon 736 bin kişiye 

çıkarken söz konusu dönemde seyahat sayısı 42 milyonu aştı. 2021 yılının ilk üç çeyreğinde seyahat 

sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 oranında büyüme gösterdi.  

İlk üç çeyrekte seyahat eden kişi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artarak 

29,4 milyondan 34,7 milyon kişiye yükselmiştir.  

ORTALAMA GECELEME SAYISI  

2021 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama geceleme sayısı 9,8 olurken, kişi başı ortalama harcama, 

1.289 TL oldu.  

 

Seyahate çıkan kişi, seyahat ve geceleme sayıları, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2021 

 
 

Seyahate çıkanlar, üçüncü çeyrekte 29 milyar 803 milyon 437 bin TL harcadı 

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı 

çeyreğine göre %58 artarak 29 milyar 803 milyon 437 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %89,1'ini 

26 milyar 559 milyon 725 bin TL ile kişisel harcamalar, %10,9'unu ise 3 milyar 243 milyon 711 bin TL ile 

paket tur harcamaları oluşturdu.  

 



2021 yılının ilk üç çeyreğinde 46,6 milyar TL harcama yapıldı  

Yerli turistler 2021 yılının Ocak-Eylül ayları arasını kapsayan ilk üç çeyreklik diliminde 46 milyar 606 milyon 

808 bin TL seyahat harcaması gerçekleştirdi. Bu harcamaların %90’6’sı 42 milyar 264 milyon 840 bin TL 

ile kişisel harcamalar, %9,4'ünü ise 4 milyar 341 milyon 967 bin TL ile paket tur harcamaları 

oluşturdu.  

 

Seyahate çıkan kişilerin seyahat harcamaları, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2021 

 

 

Üçüncü çeyrekte vatandaşlar en çok yakınlarını ziyaret etti 

2021 yılının üçüncü çeyreğinde yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler %53,8 ile ilk sırada yer aldı. 

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %39,9 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile %2,8 ile 

"sağlık" yer aldı. 

 

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı 

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 139 milyon 316 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" 

kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 50 milyon 790 bin geceleme ile "kendi 

evi" yer alırken, "otel" 18 milyon 626 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. 

 

 

 

 

 


