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2016 yılında yurt içi seyahatlere 28 milyar 33 milyon 83 bin TL harcandı
Yurt içinde seyahate çıkanlar 68 milyon 450 bin seyahatte 605 milyon 608 bin geceleme yaptı. Ortalama
geceleme sayısı 8,8 oldu. Bu seyahatlerde 28 milyar 33 milyon 83 bin TL harcandı, seyahat başı ortalama
harcama ise 410 TL olarak gerçekleşti.

Yurt içi seyahatlerde en çok yeme içme
harcaması yapıldı

Seyahat harcamalarının, harcama türlerine göre
dağılımı incelendiğinde, 2016 yılında en çok harcama
%30,8 ile yeme-içmeye, %27,7 ile ulaştırmaya ve
%11,1 ile konaklamaya yapıldı. Bu harcamaları %11
ile "giyecek ve hediyelik eşya", %8,9 ile "paket tur",
%6,5 ile "diğer harcamalar" ve %3,4 ile "sağlık"
harcamaları takip etti. Seyahat öncesi yapılan
harcamalar ise toplam harcamanın sadece %0,6'sını
oluşturdu.

2016 yılında en fazla seyahat Akdeniz
(TR6) bölgesine yapıldı
2016 yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
(IBBS 1) düzeyinde, yurtiçinde en fazla seyahat %19,4
ile Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay,
Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden oluşan
Akdeniz (TR 6) bölgesine yapıldı. Bu bölgeyi %16,4 ile
İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar,
Kütahya, Uşak illerinin yer aldığı Ege (TR3) bölgesi
izledi. Üçüncü sırada ise % 10,2 ile İstanbul (TR1) yer
aldı.

En fazla seyahate 25-44 yaş grubu çıktı
Yapılan seyahatlerin yaş gruplarına göre dağılımı
incelendiğinde 2016 yılında "25-44" yaş grubunun
gerçekleştirdiği seyahatler %38,7 ile ilk sırada yer aldı.
Bu yaş grubunu %23,2 ile "45-64" yaş grubu, %20 ile
"0-14" yaş grubu, % 11,5 ile "15-24" yaş grubu ve
%6,6 ile "65+ " yaş grubu takip etti.

Avrupa Birliği ülkeleri içinde en
yüksek ortalama seyahat harcaması
518 Euro ile Lüksemburg'da yapıldı

.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)
verilerine göre 2015 yılında yurt içi
seyahatlerde seyahat başı en yüksek ortalama
harcama 518 € ile Lüksemburg'da yapıldı.
Bunu sırasıyla Avusturya ve İsviçre izledi.
Türkiye'de ise seyahat başına ortalama 112 €
harcama yapıldı.

Kaynak: 1. TÜİK, Hanehalkı Yurt içi Turizm, 2016 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24608
2. Eurostat, Türkiye verisinin kaynağı TÜİK' dir ve Merkez Bankası üç aylık ortalama TL/Euro döviz alış kuru kullanılarak
hesaplanmıştır. http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/data/database

Teknik bilgi için: Emel URAL

Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Telefon: +90 312 410 06 17

Telefon: +90 312 410 01 10

e-posta: emel.ural@tuik.gov.tr

e-posta: bhim@tuik.gov.tr

