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TÜRKİYE’DE İÇ TURİZM HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ 

Özet 

Dünya’nın en önemli endüstrilerinden olan turizm sektörü birçok ülkede yerli ve 

yabancı birçok turiste tatil yapma imkânı sağlarken turistik yörelere de başta 

ekonomik ve kültürel olmak üzere önemli katkılar sağlamaktadır. Önemli bir 

turizm ülkesi olan Türkiye’de de 2000’li yıllardan itibaren yerli ve yabancı turist 

sayısında genel olarak bir artış yaşanmaktadır. Turizm sektörü, özellikle de dış 

turizm; terör olaylarından, krizlerden ve diğer ülkeler ile yaşanan politik olaylardan 

oldukça çabuk etkilenen hassas bir sektördür. Turizm sektörünün bu tür krizlerden 

daha az etkilenmesi için yerli turist sayısını arttırarak iç turizmin gelişmesini 

sağlamanın sektöre olumlu katkıları olmaktadır. Türkiye’de yerli turist sayılarını 

incelediğimizde ve gelişmiş turizm ülkelerindeki örnekleri ile karşılaştırdığımızda 

ise iç turizmin yeterince gelişmediği görülmüştür. Bu çalışmada Türkiye’de iç 

turizmin öneminden ve yeterince gelişememesinin sebeplerinden bahsedilerek iç 

turizmin gelişmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

            Anahtar kelimeler: İç Turizm, Yerli Turist, İç Turizm Pazarı,  
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RESEARCH OF DOMESTIC TOURISM ACTVITIES IN TURKEY 

Abstract 

Tourism sector, which is the most important industries of world’s, allows many 

domestic and global tourists the opportunity to visit for holidays. Tourism sector 

also provide important contributions including economic and cultural to touristic 

regions. In Turkey, which is an important tourism destinations of world, there has 

been a general increase in the number of domestic and foreign tourists since the 

2000s. However tourism as a sector, especially foreign tourism has been a very 

sensitive sector that is affected by the terror events, crisis along with the political 

changes of the country. Increasing the number of domestic tourist will be positive 

contribution to ensuring the development to tourism sector. In this way, tourism 

sector will be less affected by such crises. Over the years, comparing the number of 

domestic tourist in Turkey to many other developed countries it is noticed that 

domestic tourism hasn't been developed. This report includes the importance of the 

domestic tourism in Turkey, the causes of slow development and proposals for 

development of domestic tourism.  

           Keywords: Domestic Tourism, Domestic Tourist, Domestic Tourism 

Market 

 

Giriş 

İnsanlar yüzyıllar boyu farklı amaçlarla farklı yerlere seyahat etmektedirler. Turizm olayı bu 

yüzden çok eski bir olgudur. İnsanların gelirlerinin ve boş vakitlerinin artmasının yanında dünya 

nüfusunun artması ile birlikte de turist sayısı da her geçen gün artmaktadır. Artan turist talebi ile 

turizm sektörü giderek büyüyerek; yeni turistik destinasyonların oluşmasını ve mevcut turistik 

destinasyonların gelişmesini sağlayarak bulundukları ülkeler için önemli bir gelir ve istihdam 

kaynağı haline gelmiştir.  

Türkiye’de 1982 yılındaki “2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu” ile birlikte turistik işletmelerin 

sayısı giderek artmış ve artan turist talebiyle de beraber Türkiye önemli bir turizm ülkesi haline 

gelmiştir. Hala devam eden ve bölgelerin gelişmişlik düzeylerine göre sağlanan teşviklerle 

beraber konaklama işletmelerinin sayısı artmaya devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya 

Turizm Örgütü (UNWTO)’nün 2014 yılı verilerine göre Türkiye, dünyada en çok ziyaret edilen 

ülkeler arasında 6. sırada yer almıştır. Türkiye’de turizminin gelişmesi için yabancı turist 

sayısının arttırmanın yanında yerli turist sayısının da artması ve iç turizmin gelişmesi 

gerekmektedir. Fakat yerli turist sayısı her geçen yıl artmasına rağmen diğer önemli turizm 

ülkelerindeki yerli turist sayıları ile karşılaştırıldığında Türkiye’de iç turizmin yeterince 

gelişemediğini söyleyebiliriz.  

Bu çalışmada ilk olarak turizmin ve turistin tanımından,  turizm talebini etkileyen faktörlerden, 

Türkiye’nin dünya turizmindeki yerinden, güçlü ve zayıf yönlerinden bahsedilecektir. 
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Sonrasında ise,  iç turizm ve iç turizmin yaralarlarından, iç turizmi arttırmaya yönelik 

önerilerden bahsedilerek Türkiye turizminde iç turizmin yeri ile ilgili durum tespiti yapılacaktır.  

 

1. Turizm 

Turizm kavramının kökeni Latincede kelime anlamı bakımından dönme hareketini anlatan 

tornus kelimesinden meydana gelmektedir. İngilizcede kullanılan touring deyimi ve tour 

deyimleri de bu kelimeden türemiştir (Silahşör, 2011: 3).  

Turizm olayı 20. yüzyıla has bir hareket olarak öne sürmesine karşılık; aslında yer değiştirme 

olayı, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. İnsanlar yüzyıllar boyunca türlü sebepler ve amaçlar 

doğrultusunda bulundukları yerden başka bir coğrafi bölgeye seyahat etmişlerdir (Kozak, 2010: 

5). Romalılar döneminde, Mısır'daki piramitlere, olimpiyat oyunlarına ve sağlık amacıyla 

kaplıcalara yönelik seyahatler olurken, ortaçağda ise dini yerleri ziyaret amaçlı gerçekleşen 

seyahatler olmuştur. Rönesans’la birlikte, özellikle sanat çalışmalarının yoğunlaştığı kentlere 

doğru yapılan seyahatlerde artış görülmüştür (Kahraman ve Türkay, 2009: 2). Dünyada turizmin 

gelişmesi ile ilgili asıl gelişmeler II. Dünya Savaşından sonra yaşanmış ve ilerleyen zaman 

sürecinde dünya genelinde büyük bir gelişme göstererek özellikle son 20 yılda turizm sektörü 

dünyanın en büyük ve en önemli endüstrilerinden biri haline gelmiştir (Kınacı vd., 2011: 1-2).  

Turizm olayını veya kavramını belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar, 19. yüzyılın sonlarına 

değin gitmektedir. Uzmanların farklı bakış açıları ile birlikte değişik tanımlar ortaya çıkmıştır. 

Turizmin ile ilgili ilk tanım, 1905 yılında Guyer-Feuler tarafından ortaya atılmıştır. Bu tanıma 

göre turizm; gittikçe artan hava değişimi ve dinlenme gereksinmeleri, doğa ve sanatla beslenen 

göz alıcı güzellikleri tanıma isteğine; doğanın insanlara mutluluk verdiği inancına dayanan ve 

özellikle ticaret ve sanayinin gelişmesi ve ulaşım araçlarının kusursuz hale gelmelerinin bir 

sonucu olarak ulusların ve toplulukların birbirlerine daha çok yaklaşmasına olanak veren 

‘modern’ çağa özgü bir olaydır (akt, Akat, 2000: 2). Turizmin yalnızca ekonomik yönünü 

vurgulayan tanımlara göre ise turizm; başka bir ülkeden, şehir veya bölgeden yabancıların 

gelmesi ve geçici süre kalmalarıyla ortaya çıkan hareketin ekonomik yönünü ilgilendiren 

faaliyetlerin tümü olarak ifade edilmiştir (Toskay, 1989).  

Dünya Turizm Örgütü, turizmle ilgili olarak;  sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir getirici hiçbir 

uğraşıda bulunmamak şartı ile bireylerin geçici süre konaklamalarından doğan olay ve ilişkilerin 

tümüdür şeklinde tanımlamıştır (Keskin, 2004: 3).  Bir diğer tanıma göre turizm; insanların boş 

zamanlarını değerlendirmek amacı ile sürekli oturdukları yerden başlayarak, gelir sağlamamak 

ve politik faaliyetlerde bulunmamak koşulu ile özgür bir atmosfer içinde toplu ve bireysel 

olarak yaptıkları seyahatlerde eğlenme, dinlenme, spor, merak, din, tedavi olma, kültür 

faaliyetlerine katılma, dost ve akrabaları ziyaret etmek gibi amaçlardan en az birini yerine 

getirme ve bu faaliyetini en az bir geceleme yaparak ya da bir gün kalarak gerçekleştirerek 

ihtiyaçlar ile ilişkileri kendisine konu alan kültürel, sosyal ve ekonomik bir olay, bir hizmet 

endüstrisidir (Şimşek: 2008: 12).  
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Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi turizm olayının tanımlanmasında ve oluşmasında 

seyahat ve konaklama unsurları ön plana çıkmaktadır. Bir seyahat ve konaklamanın turizm olayı 

içinde sayılıp sayılamayacağını belirtmek için şu ölçütleri gereklidir (Kozak, 2012: 6);     

• Seyahatin devamlı ikamet edilen, çalışılan ve günlük gereksinmelerin sağlandığı yerler dışında 

yapılması,  

• Konaklama sırasında genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetlerin talep 

edilmesi,  

• Konaklamanın geçici olması, 

• Seyahatin gelir elde etmek amacıyla yapılmaması 

Turizm sektörü; büyük-küçük birçok iş kolundan oluşan 41 değişik sektörle bağlantılı ve 

bünyesinde yüzlerce yan kuruluşu barındıran büyük bir şemsiye görünümündedir.” (akt, 

Görmüş, 2010: 44). Turizm her şeyden önce; verimli oluşu, istihdam sağlaması, kalkınma için 

gerek duyulan döviz girdisini sağlaması gibi nedenlerle ekonomiye önemli bir kaynak olarak 

görülmektedir. Turizme yapılan yatırımlar, oransal olarak çok yüksek düzeyde döviz getirisi 

sağlamaktadır. Ayrıca turizm, yarattığı uyarıcı etkiler nedeniyle dolaylı olarak diğer sektörlerin 

istihdam ve gelir düzeylerini de yükseltmektedir. Bu bilgiler ışığında, turizmin ekonomik 

fonksiyonları şu şekilde özetlenebilir (Uluçeçen, 2011: 15):  

1. Turizmin en önemli fonksiyonu, ekonomik yararlılığını daha kısa sürede gösterebilmesidir.  

2. Turizmde çarpan etkisi büyüktür. Turizm yatırımlarındaki artış bölge halkına, bölgedeki ve 

yakın yerlerdeki işletmelere önemli yararlar sağlamaktadır.  

3. Turizmin gelişmesi; altyapı kullanımında ve geliştirilmesinde etkinlik sağlamaktadır.  

4. Turizm, gelir ve refahın hem ulusal hem de küresel ölçekte yeniden dağılımını sağlar.  

5. Turizm, ülkenin sosyal ve kültürel zenginliklerine dikkatleri çekeceğinden; geleneksel 

törenlere, örf ve adetlere, bölgesel giysilere ve el sanatlarına yeniden önem verilmesini ve 

bunlardan kazanç elde edilmesini sağlar. 

6. Turizm sektörü yapısı itibariyle emek-yoğun bir sektördür. Bundan dolayı da bulunduğu ülke 

hem de bölge için önemli bir istihdam kaynağıdır. 

1.1. Turist 

Turizmin öneminin gittikçe artması, özellikle bazı ülkelerin ekonomilerinde büyük bir ağırlık 

kazanması turist kavramının tanımına açıklık getirilmesini zorunlu kılmıştır. Turist, devamlı 

oturduğu yerden en çok bir yıl süre ile ayrılan ve geçici olarak gittiği yerlerde buralarda 

kazanmadığı parayı harcayan kişilere denir(Kozak ve Bahçe, 2009: 24). 

Turizm kavramıyla ilgili tanımlamada olduğu gibi, turist tanımlamasında da, süre ve ekonomik 

ölçütlerin özdeş olduğu görülmektedir. Tanım yaklaşımında süre ölçütü, iki ayrı şekilde ortaya 

çıkmaktadır. Birincisi, sürekli oturulan yere geri dönüş bir yıl olarak belirlenmiştir. Diğeri, 

bireyin gittiği yerde kalışı ile ilgili süredir. Tanım bunun için geçici süre deyimini kullanmakta 

ve belirli bir zaman kesitini ayrıca belirtmemektedir. Buna göre, oturma yerinden ayrılma ile 
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oturduğu yere dönüşünün bir yılı aşmaması gereklidir. Tanımlamanın dayandığı bir diğer ölçüt 

ise ekonomiktir. Gittiği yerlerde buralarda kazanmadığı parayı harcayan olarak belirlenen bu 

ölçüt, kişi için tüketici davranış kalıbı önermektedir. Bu tanımda, süre ve ekonomik ölçütlerin 

üzerinde durulmaktadır (Kozak, 2012: 7). 

Türkiye’de turistin tanımı 1996 tarihinde değiştirilen “22747 sayılı Seyahat Acenteleri 

Yönetmeliği”nde şu şekilde belirlenmiştir: “Para kazanma amacı olmaksızın, dinlenmek ve 

eğlenmek için ya da kültürel, bilimsel, sportif, idari, diplomatik, dinsel, sıhhi ve benzeri 

nedenlerle, oturduğu yer dışına geçici olarak çıkan ve tüketici olarak belirli bir süre seyahat 

edip kalan ve yeniden ikametgâhına dönen kimsedir” (akt, Akoğlan ve Maviş, 1998). 

1.2. Turizm Talebini Etkileyen Faktörler 

İnsanların girerek artan turizm taleplerini ekonomik, sosyal, psikolojik ve diğer faktörler olmak 

üzere dört ana başlıkta incelemek mümkündür. 

1.2.1. Ekonomik Faktörler 

Ekonomik faktörler arasında turizm talebinde etki oluşturabilecek ilk etken ürün ya da hizmetin 

fiyatıdır. Bundan dolayı turizm talebinin, turistik mal ve hizmet fiyatlarıyla bağımlı 

düşünülmesi gerekmektedir. Fiyat, tüketicinin turistik ürünleri algılama biçimleri ve pazarlama 

karmasının diğer bileşenlerinde etki oluşturarak, talebi büyük oranda değiştirmektedir (Usta, 

2009: 95).  Bir diğer önemli faktör olan gelir, şüphesiz ki talep edilecek turistik mal ve 

hizmetlerin seçilmesi bakımından oldukça önemlidir. Turizm istatistikleri incelendiğinde, 

insanların refah düzeyindeki artış ile turizme katılmaları arasında güçlü bir bağ olduğu 

görülmektedir. Harcama düzeyleri de refahla birlikte yükselmektedir(İslamoğlu, 2010: 21). 

1.2.2.  Psikolojik Faktörler 

Psikolojik faktörler turizm endüstrisinde turizm talebini artırıcı veya azaltıcı en önemli 

faktörlerden birisidir. Bu faaliyeti gerçekleştiren kişiler psikolojik olarak yaptıkları 

harcamaların karşılığında doyuma ulaşmak istemektedirler. Özellikle son yıllarda gelişen 

seyahat imkânları ile birlikte turistlerin veya potansiyel turistlerin psikolojik ihtiyaçlarına 

yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Psikolojik olarak turizm faaliyetinden tatmin olan turistlerin 

aynı turistik bölgeyi tekrar ziyaret etmesi yüksek olasılık olarak görülmektedir. Psikolojik 

faktörler; moda, dini inançlar, insanların doğaya olan özlemi, gösteriş, reklam ve tanıtım 

faaliyetleri olarak sıralanabilir (Öztaş, 2002: 59). 

 

Turizmde, tüketicileri seyahate yönlendiren farklı psikolojik etkenler de bulunmaktadır. Bunları 

aşağıda maddeler halinde sıralayacak olursak (Kozak, 2010: 85); 

 Dinlenme, 

 Eğlence, 

 Merak 

 Fiziki ve duygusal açıdan kendini yenileme, 

 Tarihi ve kültürel bölgeleri ziyaret etme, 



 

  

 

Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin İncelenmesi                                                  

 

The Journal of Academic Social Science Yıl: 4, Sayı: 32, Kasım 2016, s. 488-507 

 

 

493 

 Sürekli yaşadığı çevreden kısa süreliğine uzaklaşma, 

 Doğaya daha yakın olma, 

 Değişik insanlar tanıma, 

 Spor, 

 Macera arama. 

1.2.3. Politik Faktörler 

Seyahat edecekler açısından kendi ülkelerinin ve gidecekleri ülkelerin politik durumu seyahat 

kararlarında etkili olmaktadır. Seyahat etmek isteyen kişilerin kendi ülkelerinin politikaları 

seyahat etmeye engel olmamalı ve gidilecek ülke ile kendi ülkesi arasında politik sorunlar 

olmamalıdır. Döviz kısıtlamaları, bürokratik engeller ve gümrük uygulamaları turizm talebini 

olumsuz etkiler (Cengiz, 2012: 27). Örneğin, 24 Kasım 2015’de Rusya’ya ait savaş uçağının 

düşürülmesi ile Türkiye ile Rusya’nın ilişkileri bozulmuş ve Rusya’nın uyguladığı ekonomik 

yaptırımlardan dolayı da Türkiye’nin en önemli turistik pazarı olan Rusya’dan Rus turistin 

gelmemesi 2016 turizm sezonu için önemli bir kayıp olmuştur. 

1.2.4. Diğer faktörler 

a)Ulaşım Olanakları: Turizm talebini etkileyen faktörlerden bir diğeri de ulaşımdır. Çok iyi 

düzenlenmiş ve yapılmış yollara sahip, ulaştırma araçlarının fiyatları istikrarlı ve ekonomik 

olduğu ülkelerde turizm talebi yüksek olmaktadır. Çünkü seyahat seçenekleri ve maliyetleri 

geziler için önemli bir etkendir. Ulaşım olanaklarının gelişmediği ülke ve destinasyonlarda 

turizm talebi bu olumsuzluklardan etkilenmektedir. Aynı zamanda ülkeler arasındaki uzaklığın 

da hem seyahat maliyetini arttırmasından dolayı hem de seyahat süresinden dolayı turizm 

talebine olumsuz etkisi bulunmaktadır (Sezgin, 1995: 70). 

b)Eğitim Düzeyi: Eğitim düzeyi, gelir ve meslek ile ilgili olması nedeniyle turizme katılma 

eğilimini etkileyebileceği gibi kendi başına da etkisi bulunmaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça, 

insanların içinde yaşamış oldukları dünya hakkındaki bilgileri çoğalmakta; bilgi ve görgülerini 

artırmak için yolculuğa çıkma arzusu önem kazanmaktadır. Ayrıca eğitim düzeyi arttıkça 

insanların daha iyi çalışma imkânlarına sahip olduklarından ve daha iyi gelir ettiklerinden 

dolayı hem tatile ayıracak vakitleri hem de tatil için bütçe ayırabilecek gelirlerinin olması eğitim 

düzeyi ile turizm hareketlerine katılma arasında doğru orantılı bir bağlantı elde edilmiştir 

(Doğan, 2004: 47). 

Aşağıdaki tabloda yer alan bilgileri de bu doğrultu da yorumlayacak olursak; eğitim düzeyinin 

artışı gelirin artmasını sağlayacak ve artan gelir sayesinde de tatil için harcama yapılabilecek 

bütçe oluşacaktır.   
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Şekil 1: Hane halkı fertlerinin eğitim durumlarına göre yıllık ortalama esas iş gelirleri, 2014                                                                      

Eğitim düzeyi  Yıllık Gelir 

Okur-yazar olmayanlar                                           7.782 TL 

Bir okul bitirmeyenler                                     10.433 TL 

Lise altı eğitimliler                                                                14.137 TL 

Lise ve dengi okul mezunları                                                                              19.385 TL 

Yüksek öğretim mezunları                                                      32.480 TL 

   Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2014 

c)Kentleşme Düzeyi: Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte insanların nüfus özelliklerinde 

değişimler meydana gelmiştir. Öncelikle, kurulan fabrikalar ve sanayi tesisleri büyük şehirlerin 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak kırsal kesimde yaşayanların oranı hızla 

düşmüş ve milyonlarca insanın yaşadığı büyük şehirler oluşmuştur. Bu şehirler daha 

kalabalıklaştıkça bu şehirlerde yaşayan insanların tatil ihtiyaçları ve talepleri de artmıştır (Öztaş 

ve Karabulut, 2006: 36-37). 

d)Aile Yapısı: Bireyin evli ya da bekâr olması, çocuklu olması, çocuk sayısı, aile yapısı gibi 

özellikleri seyahat etmesini ve seyahat süresini etkilemektedir. Bekar ve genç olanlar daha fazla 

seyahat etme imkanı bulurken, çocuklu bireyler seyahat sırasında önemli sorunlarla 

karşılaşmaktadır. Akrabalık bağının güçlü olduğu ülkelerde bireyler genellikle tatil olanaklarını 

akrabalarının yanında değerlendirmektedir. Örneğin, Türkiye’de bireyler genellikle tatillerini 

asıl memleketlerinde geçirmektedirler. Bu durum, son yıllarda yerli turist sayısının artmasına 

rağmen diğer turistik ülkeler ile karşılaştırıldığında iç turizmin yeteri kadar gelişememesinin 

sebep olan etkenlerden biridir (Yıldırım, 2005: 62). 

e)Snobizm: Snobizm, kişinin kendisini başkalarının yerine koyması, başkalarının yaptıklarını 

yapması veya onlar gibi yaşaması anlamına gelmektedir. Günümüzde bir taraftan kitle iletişim 

araçlarının artması, sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanılması ve bununla birlikte turizm 

hareketlerinde yaşanan artışla beraber belirli bölgelerde yaşayan insanlar dünyanın farklı 

ülkelerine, bölgelerine gitmeyi ya da kendisine örnek aldığı insanın gittiği farklı bölgelere 

kendisi de gitmeyi istemektedir. Örneğin, Türkiye’de sanatçıların ve üst gelire sahip grupların 

kış mevsiminde Uludağ’a, yaz mevsiminde güneş ve deniz için Bodrum’a gitmeleri sonucunda, 

diğer insanların da onları taklit etmek istemeleri veya komşusunun yaz tatillerinde belirli turizm 

merkezine gittiğini öğrenen bir kimsenin daha sonraki dönemlerde aynı merkeze gitmek 

istemesi örnek olarak ifade edilebilir(Kozak, 2012: 84). 
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2. Türkiye’de Turizm 

Türkiye'de turizmin gelişim sürecinde planlı döneme kadar belli bir politika ortaya konmamıştır. 

Bu dönemde; bazı kurum ve kuruluşlar kendi imkân ve amaçları çerçevesinde çeşitli politikalar 

yürütmeye çalışmışlardır. Planlı dönemden sonra ise, bu amaçla kurulan Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Birliği, Turizm 

Geliştirme Vakfı (TUGEV) gibi kuruluşlar önemli görevler üstlenerek ülke turizmin 

gelişmesinde katkıda bulunmuşlardır (Demirtaş, 2010: 242).   

Türkiye'de turizm sektörü, 1980 yılından sonra büyük gelişme göstererek ülke kalkınmasında 

lokomotif görevi üstlenmiştir. 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarından sonra Türkiye'de ithal 

ikameci politika terk edilerek, ihracata yönelik sanayileşme stratejisi benimsenmiştir. Türkiye'de 

ihracat odaklı sanayileşmenin gerçekleştirilmesinde turizm sektörü; kolay, etkili, verimli ve 

nispi olarak ucuz bir araç olarak görülmüştür (Görmüş, 2010: 45). 1982 yılında kabul edilen 

“2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu” ile mevcut turizm işletmelerinin sayısı giderek artmış ve 

toplumumuz yeni yerleşimler, turizm ve turist kavramları ile tanışmıştı. Aynı zamanda V. ve VI. 

Beş Yıllık Kalkınma Planlarında kitle turizmi üzerinde durulmuş, ülkeye yönelik dış turizm 

talebinin olduğu kadar, iç turizm talebinin de geliştirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiği 

vurgulanmıştır (Kozak, 2010: 87-88).  Turizmin gelişmesi için harcanan bu çabaların ülke 

ekonomisi için sağladığı faydalarla beraber hala uygulanmakta olan yatırım teşvikleri sayesinde 

ülkemizde konaklama işletmelerinin sayısı giderek artmıştır ve TÜRSAB’ın 2015 yılı verilerine 

göre de toplam ziyaretçi sayısı 41.617.530 kişi olarak gerçekleşmiştir ve 31.464.777 Amerikan 

doları turizm geliri oluşmuştur. Yine aynı yıl itibariyle turizm gelirlerinin gayri safi milli hasıla 

içindeki payı % 6,2, ihracata oranı ise % 21,2’dir. Dış ticaret açığının ise % 49,72’sini 

kapatmaktadır (www.tursab.org.tr).  

 

2.1. Türkiye Turizminin Güçlü Yönleri  

Türkiye turizminin güçlü yönleri Onuncu Kalkınma Planında(2014: 33) şöyle ifade edilmiştir: 

1. İklim koşullarının farklı turizm türlerinin sunulmasına olanak vermesi, 

2. Anadolu’nun zengin tarihi, kültürel mirası ve doğası ile sunulan turizm ürününün 

çeşitliliği, 

3. Somut olmayan kültürel miras unsurlarının zenginliği, 

4. Türk insanının konukseverliği, 

5. Turizm olgusuna çabuk adapte olabilecek genç ve dinamik nüfus yapısı, 

6. Özgün sosyo-kültürel özellikler ve Doğu ile Batının egzotik bileşimi, 

7. Ana pazarlardaki tanınmışlık/pazar payındaki yükseklik/Türkiye hakkında uzmanlaşmış 

seyahat organizatörlerinin ve uçak şirketlerinin varlığı, 

8. Uzak pazarlar için henüz keşfedilmemiş bir varış noktası olması, 

9. İç turizmde hareketlenme yaşanması, 

10. Turizmin çeşitlenmesine olanak veren coğrafi yapı ve ulaşım olanaklarının bulunması, 

11. Türkiye ekonomisinin göstergelerindeki iyileşme ve yatırımcıların ilgisinin artması 

12. Uluslararası turizmde değişen talep yapısına uyum sağlanması,  

http://www.tursab.org.tr/
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13. Kış turizmine uygun alanların varlığı ve kış turizmine uygun kamu yatırımlarının 

yaygınlaşması, 

14. Dünyadaki turizm eğilimlerine uygun olarak sağlık, termal ve gençlik turizminin 

gelişmesi, 

15. Yat turizmini geliştirmeye uygun kıyılar, kıyı yapıları ve rüzgarın varlığı. 

 

2.2. Türkiye Turizminin Zayıf Yönleri 

Türkiye turizminin zayıf yönleri Onuncu Kalkınma Planında(2014: 34) şöyle ifade edilmiştir: 

1. Altyapı, hizmet kalitesi ve destek sektörlerin hızlı talep artışına yanıt verememesi, 

2. Yenilenebilir enerji potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi, 

3. Büyük ölçekli otellerin kırsal yakın çevre ve özgün mimari ile uyumsuzluğunun 

bulunması, 

4. Planlamada mevzuat kaynaklı yetki karmaşasının varlığı, 

5. Yat turizmi için liman ve marinaların dağılımının dengeli olmaması ve belgelendirmede 

kurumlar arası koordinasyon eksikliği, 

6. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Belediyelerin verdiği turizm işletmeleri belgelerinin 

farklı standartlar içermesi ve uyumlaştırmanın sağlanamaması, 

7. Doğal, tarihi ve somut olmayan kültürel mirasın özgün niteliklerinin yeterince 

korunamaması, 

8. Tanıtma ve pazarlamaya ayrılan kaynakların kullanımında eşgüdüm yetersizliği, 

9. Tanıtım faaliyetlerinde sosyal medyanın etkin kullanılamaması, 

10. Mesleki niteliklerin belgelendirilmesine yönelik uygulamaların yetersizliği, 

11. Çevre bilincinin oluşmaması ve buna bağlı olarak sürdürülebilir çevre yönetiminin 

yetersizliği, 

12. Kentsel peyzaj kavramının yerleşmemiş olması, 

13. Deniz kıyısında kentsel katı atıkların geri dönüşümünün yetersizliği, 

14. Ulusal Turizm Konseyi’ne ve illerde Turizm Konseyleri’ne işlerlik kazandırılamamış 

olunması, 

15. Kaynakların farklı karar vericilerin elinde olması nedeni ile turizmin gelişiminin 

bütüncül yaklaşımdan yoksun kalması, 

16. Yerel halk ve yetkililerin, sürdürülebilir turizm kapsamında, karar mekanizmalarına 

yeterince katılamaması, 

17. Sadece Kitle turizmine odaklanılması ve alternatif turizm türlerine önem verilmemesi, 

 

3. Dış Turizm ve İç Turizm 

Turizm olayının gerçekleştiği mekânsal sınırlar dikkate alındığında, iç turizm (ülke içi seyahat) 

ve dış turizm (uluslararası seyahat) olmak üzere iki temel başlıkta incelenebilir. Dış turizm, 

farklı kültürler içinde farklı ülkelerde yetişen, yaşayan insanların, çeşitli sebepler ile kendi 

ülkelerinin sınırları dışındaki ülkeleri ziyaret etmeleri iken, iç turizm, bir ülkenin 

vatandaşlarının çeşitli amaçlarla kendi ülke sınırları içinde geçici olarak yer değiştirmelerinden 
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doğan olaylar bütünüdür (Erdoğan, 1995: 464). Konumuz itibariyle önce kısaca Dış Turizmden 

bahsedeceğiz ve sonra da İç Turizmi daha detaylı olarak ele alacağız.  

3.1. Dış Turizm 

Uluslararası turizm olarak da adlandırılan dış turizm, bir ülke vatandaşlarının kendi ülkeleri 

haricinde gerçekleştirdikleri seyahatlerden kaynaklanan faaliyet ( İçöz, vd., 2007:14) ve bu 

faaliyetlere karşılık sunulan/alınan hizmetlerin bir araya getirilmiş halidir. Dış turizm aktörleri, 

seyahat edilen ülke insanlarınca yabancı turist olarak adlandırılmaktadır. Dış turizm de turistik 

hareketlerin yöneldiği yere göre kendi arasında iki kısma ayrılır (Silahşör, 2011:7)  

1. Aktif Dış Turizm: Yabancı turistlerin, ülkeye gelerek turistik faaliyetlerde bulunmalarıdır.  

2. Pasif Dış Turizm: Ülke vatandaşlarının yabancı ülkeye giderek turistik faaliyetlerde 

bulunmalarıdır.  

Dış turizmin kuşkusuz en önemli faydalarından biri, ülkeye döviz girişi sağlamasıdır. Dış ticaret 

dengesi açısından bakıldığında, net ihracatı arttırmanın temel olarak iki yolu vardır. Ya ihracatı 

arttırmak ya da ithalatı azaltmak gerekmektedir. Dış turizmin getirdiği avantajlar bu noktada 

ortaya çıkmaktadır. Turizm sektörü, diğer sektörlerle kıyaslandığında, ihtiyaç duyulan dövizi 

daha kısa sürede ve daha az kaynak ve çabayla sağlayabildiği için ülke ekonomisinde önemli bir 

yeri vardır (Unur, 2000). Bütün bunların yanında, yabancı sermaye girişini artırması, alt ve 

üstyapının gelişmesine yardımcı olması, diğer sektörleri canlandırması, gelir yaratıcı ve 

istihdam artırıcı yönleri nedeniyle ekonomik yönde olumlu katkıları olan bir turizm çeşididir. 

Dış turizmin ayrıca, ülkeler arasındaki barış ortamının oluşması, farklı kültürlerin öğrenilmesi 

ve ulusal kültürlerin oluşması gibi olumlu toplumsal etkileri de bulunmaktadır (Kozak, 

2012:22). 

3.2. İç Turizm 

İç turizm; bir ülke içinde o ülke halkının, turist olarak yaptıkları seyahatlerden oluşan olay ve 

ilişkiler bütünüdür. İç turizm faaliyetleri, insanların öncelikle ülkelerinin potansiyellerini 

tanımaları, doğal kültürel değerlerini öğrenmeleri açısından önem taşımaktadır (Hussein ve Saç, 

2008: 39 

Turizmde gelişen ülkeler, turist getirmeye olduğu kadar kendi vatandaşlarının da tatile 

çıkmasına önem vermişlerdir. Turizm endüstrisinin yalnız dış turizm hareketlerine bağlı olarak 

gelişmesini beklemek mümkün değildir. Bir ülkede turizmin sağlıklı bir biçimde gelişiminin 

sağlanabilmesi için iç turizmin gelişimi önemlidir. İç turizmin gelişimi, ülkedeki turizm arzı ve 

hizmet kalitesinin artmasını sağlarken, ülkeye yönelik dış turizm talebine de hazır bir arz 

kapasitesinin oluşumunu sağlayacaktır. Ayrıca iç turizmi gelişmiş bir ülkedeki turizm endüstrisi 

dış talep dalgalanmalarından etkilenmeyecek ve turizmin sağlıklı bir temele oturması 

sağlanacaktır. Özellikle son yıllarda dünyada yaşanan siyasi krizler, turizmin dünyadaki yönünü 

değiştirmiş ve iç turizm politikalarının geliştirmesi yönünde daha büyük adımlar atılmaya 

başlanmıştır (Yılmaz, 2012: 23) 

Pasaport, vize, isim belgesi ve yabancı dil bilgisi gibi gerekliliklerin olmadığı bu turizm türü 

milli gelirin bölgeler arasındaki dağılımına önemli katkıda bulunur (Aktaş, 2002: 6). Ekonomik 
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anlamda bu katkının yanı sıra, turizme katılan kişilerin kendi ülkelerinin doğal ve kültürel 

değerlerini öğrenmelerine ve kültürel değerlerini sevmelerine yardımcı olan, iş yaşamlarında 

verimliliklerini artıran, sosyal faydası yüksek olan bir turizm şeklidir. İç turizmin ayrıca turizm 

bilincinin gelişmesinde de olumlu katkıları vardır. Çünkü turizmin öneminin ve turist 

psikolojisinin anlaşılması, bizzat turizm faaliyetine katılmakla öğrenilen bir olgudur (Kozak,  

2012: 20). 

Cumhuriyet tarihi içerisindeki turizm hareketleri incelendiğinde, iç turizmin dış turizmden daha 

önce var olduğu görülmektedir. Özellikle termal turizm olarak hemen her dönemde turizm 

hareketlerine rastlanmaktadır. Bu alanda dikkati çeken en önemli örnek, Yalova kaplıcalarının 

Atatürk’ün direktifleri doğrultusunda sağlık turizmi amacıyla kullanıma açılmasıdır (Kozak, 

2012: 21). Daha sonraları 1960’lı yıllarda deniz kıyılarına yönelik turizmin başladığı 

görülmektedir. 1963 yılında yapılan ilk Kalkınma Planıyla birlikte iç turizmin geliştirilmesi 

yönünde çalışmalar başlanmış ancak uygulanamamıştır. Bu sebeple yeterli bir arz kapasitesi 

yaratılamamıştır. 1970’li yıllarda uygulanan ve Turizm Bankası tarafından finanse edilen tatil 

kredisi ile memur ve işçilerin tatile çıkmalarına olanak sağlanmış, daha sonra bazı aksaklıklar 

sebebiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 1980’li yıllarda ekonomik alanda yapılan bazı yasal 

değişiklikler, ülkede turizm kavramının yerleşmesine neden olmuş, 1990‘lı yıllarda iç turizme 

yönelik tanıtma faaliyetleri ağırlık kazanmaya başlamıştır. Sosyo-ekonomik yapının 

değişmesiyle tatil anlayışı da değişmiştir. 2000’li yıllarda iç piyasaya yönelik promosyonlu 

satışların artması, acentelerin iç turizm konusunda sürekli çalışma içinde olması ve gerekli 

ödeme kolaylıklarını tüketiciye sunması nedeniyle orta kesimde tatile çıkmaya başlamıştır 

(Yılmaz, 2012: 39).  

İç turizm Türkiye’de de son yıllarda küçümsenmeyecek ölçüde gelişme kaydederek, Türk 

turizm sektörü içindeki yerini almaya başlamış olmasına karşın, henüz hak ettiği yeri 

bulamamıştır (Yılmaz, 2012: 23). Bundaki en önemli etkende dış turizm yüzünden iç turizm 

ihmal edilmesidir. Döviz kazandırıcı etkisi olmadığı ve geçmiş yıllarda devlet tarafından teşvik 

edilmediğinden dolayı Türkiye’de iç turizm fazla gelişmemişti ancak son yıllarda özellikle iç 

turizmi teşvik etmek amacıyla uygulanan uzun süreli bayram tatilleri ile beraber iç turizmde 

önemli gelişmeler olmuştur.  

 

Şekil 2:Türkiye Yerli ve Yabancı Ziyaretçi Raporu 

Yıllar Toplam Ziyaretçi Yabancı Ziyaretçi Yerli Ziyaretçi 

Kişi Başına Düşen 

Gelir (Usd) 

2002 15.214.514 13.256.028 1.958.486 3.492 

2006 23.148.669 19.819.833 3.328.836 7.597 

2010 33.027.943 28.632.204 4.395.739 10.003 

2014 41.415.070 36.837.900 4.577.170 10.395 

2015 41.617.530 36.244.632 5.372.898 9.261 
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Kaynak: www.tuik.gov.tr, www.tursab.gov.tr sayfalarındaki verilerden yararlanılarak 

hazırlanmıştır.  

Yukarıdaki tabloda 2002 - 2015 yılları arasındaki belirli yıllar üzerinde toplam ziyaretçi sayısı, 

yabancı ziyaretçi sayısı, yerli ziyaretçi sayısı ve kişi başına düşen milli gelir gösterilmektedir. 

Bu verilerden yola çıkarak; 

2002 yılından bu yana hem yabancı turist sayısında hem de yerli turist sayısında genel olarak 

artış olduğunu görmekteyiz. Yabancı turist sayısında sadece 2015 yılında 2014 yılına göre 

küçük bir düşüş yaşanmıştır. Yerli turist sayısı ise her geçen yıl artmaktadır. Yerli turistteki 

artışın en önemli nedeni ise 2002 yılında 3.492 Amerikan doları olan kişi başına milli gelirin 

2014 yılına kadar sürekli artış göstermesidir. 2015 yılında kişi başına milli gelirin 2014 yılına 

göre düşmesine rağmen yerli turistteki artışın devam etmesinde psikolojik etkenlerin ön plana 

çıktığını söyleyebiliriz. Ayrıca 2015 yılında Türkiye’nin en önemli yabancı turist kaynağı olan 

Rus turist sayısındaki düşüşün diğer alternatif yurtdışı pazarlar ile telafi edilememesinden dolayı 

iç turizmin önemi daha da artmıştır. Artan tanıtım ve fiyat indirimi çalışmaları sonucunda yerli 

turist sayısında bir önceki yıla göre önemli artış sağlanmıştır.     

3.2.1. İç Turizmin Ülkeye Sağlayacağı Yararlar 

Avrupa’nın birçok ülkesinde yerli turistler turizmin vazgeçilmez bir parçası olarak 

görülmektedir. İspanya, otellerinin kapasitelerinin önemli bir bölümünü kendi vatandaşlarına 

ayırmaktadır. Yılda 75 milyon kişi ile dünyanın en çok ziyaretçi çeken ülkesi Fransa’da seyahat 

pazarının yüzde 65’i, yurtdışına en çok turist gönderen Almanya’da ise yüzde 47’si iç pazara 

aittir. İtalya’da ise her yıl seyahate çıkan 45-50 milyon kişinin yüzde 75’i yurtiçi seyahatleri 

tercih etmektedir. Toplamda turizm hareketlerinden elde edilen 58 milyar Euro’luk cironun 

yüzde 65’ini iç pazar oluşturmaktadır. Fransa, 2000 yılında iç turizmden yaklaşık 96 Milyar 

Euro geri dönüş elde etmiştir. Fransızların ise yüzde 90,6’sı tatil için kendi ülkelerini seçerken 

Fransa’da turizm ekonomisinin üçte ikisini iç turizm oluşturmaktadır (akt, Güzel, 2011: 130). 

Türkiye’de ise 2015 yılı verilerine baktığımızda iç turistin toplam turist sayısı içindeki payı 

yaklaşık % 13’dür(www.tursab.org.tr). 

OECD tarafından yayınlanan Turizm Eğilimleri ve Politikaları Raporu’nda (Tourism Trends 

and Policies) toplam turizm faaliyeti içinde iç turizmin taşıdığı önem nedeni ile ülkelerin katma 

değer yaratmada ve istihdam sağlamada iç turizmin rolünü teşvik etmesi gerekliliği 

vurgulanmaktadır. İç turizm tüketiminin toplam turizm ekonomisindeki payı, OECD ülkelerinde 

ortalama yüzde 61’dir. Ancak Almanya, İngiltere, ABD, Japonya ve Meksika gibi ülkelerde bu 

oran yüzde 80’e ulaşmaktadır. Devletin ekonomik faaliyetleri geliştirici ve destekleyici 

politikalarına en çok ihtiyaç duyulan alanların başında turizm sektörünün geldiği 

vurgulanmaktadır. Söz konusu destek, değişen çevre koşullarına uygun etkin bir yönetişim 

anlayışı ve ulusal turizm örgütlerinin yeterlilikleri ve rolleri alanında öngörülmektedir. Makro 

politika alanındaki gelişmeler, sektörler arasında daha yakın işbirliği kurulmasını, geliştirilecek 

politikaların turizm sektörünü destekler nitelikte olmasını ve karar verme süreçlerinde 

bölgesel/yerel örgütlere yer verilmesini zorunlu kılmaktadır (Onuncu Kalkınma Planı, 2014:5) 

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tursab.gov.tr/
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Turizmin ekonomik yararların yanı sıra, soysal ve kültürel etkileri de son derece önemlidir. İç 

turizm, turizme katılan kişilerin ülkelerinin doğal ve kültürel değerlerini öğrenmelerine 

yardımcı olan ve sosyal faydası yüksek olan bir turizm şeklidir (Kuşluvan, 2002: 3). Kişilerin 

insanca yaşamalarının en doğal hakkı olan tatil yapma olanağı, iç turizm olarak kendini 

gösterdiğinde, kişilerin çalışma zamanları dışındaki vakitlerini dinlenerek geçirmelerinin yanı 

sıra, çevrelerini ve ülkelerini daha iyi tanımaları, ulusal birlik bilincine varmaları ve ulusal 

dayanışmanın sağlanması açısından da oldukça faydalıdır. İç turizm ile turistler, ülke sınırları 

içinde farklı coğrafi bölgelerde yaşayan vatandaşların gelenek, görenek ve lehçe farkları ile 

tanışmakta ve zamanla farklı gruplar arasında birbirini anlama ve yakınlaşma imkânı 

sağlamaktadır (Özdemir, 1999: 160).  

İstikrarlı bir talebe sahip olan iç turizmin bir diğer olumlu yanı da, ekonomik, politik ve çevresel 

faktörlerden az etkilenmesidir. Bu sayede kriz zamanlarında ayakta kalabilmektedir (Güzel, 

2011: 129). Uluslararası turizm olası krizlerde, terör olaylarında, doğal afetlerde daha hassastır 

ve bu olaylar talebi de çok kolay etkilemektedir. İç turizm ise dış turizme göre ülke içerisinden 

yaşanan bu ve benzeri olaylardan daha az etkilenmektedir. Dolayısıyla iç turizm talebinin bu 

etkenlerden çok etkilenmemesi sektörün istikrarı açısından da önem arz etmektedir.  

3.2.2. İç Turizm Hareketlerini Artırmaya Yönelik Öneriler 

İç turizm hareketleri oldukça yüksek olan Avrupa ülkelerinin iç turizm hareketlerini geliştirmek 

için kullandığı yöntemlerden bazıları şu şekildedir; İspanya’da iç turizmi en olumlu etkileyen 

unsurların başında düşük fiyat politikalarını koruyan havayolu şirketleri gelmektedir. Fransa’da 

okul tatillerinin sene içinde farklı tarihlere bölünmesi ve ulaşım ücretlerinin azaltılması iç 

turizmi destekleyen unsurlardan bazılarıdır. Fransa’da gündemde olan bir diğer uygulama 

otellerin “yatak+kahvaltı” ücretleridir. Fiyatlar yerli turistin karşılayabileceği boyutlara 

çekilmiştir. Bir diğer uygulama ise yerli turistin internet üzerinden rezervasyon yapabilmesi ve 

seyahat programlarını oluşturmasının kolaylaşmasıdır. İtalya’da ise iç turizmin gelişmesini 

tetikleyen en önemli uygulamalardan biri; pazarı üniversite mezunu gençlere, ailelere, 

emeklilere yönelik farklı bölümlere ayırarak seyahat programları hazırlanmasıdır. Bu 

programlar hazırlanırken yerli turistlerin gelir düzeyleri ve tercih edebilecekleri destinasyonlar 

dikkate alınmaktadır (Güzel, 2011: 131). 

Türkiye’de de son yıllarda yaşanan gelişmeler sonucunda yabancı turistten daha çok gelir elde 

edilir anlayışı yok olmaya ve bu noktada yerli turistlerin önemi artık eskisine oranla turizm 

işletmeleri tarafından anlaşılmaya başlanmıştır. Seyahatin alışkanlık haline getirilmesi, tatil 

bilincinin yerleştirilmesi ve organize turlarla seyahat imkânının yaratılması ve çoğaltılması ile iç 

turizm giderek büyümektedir. Ayrıca seyahat acenteleriyle yapılan organize turların sigorta ile 

teminat altına alınması gibi hususlar önem arz etmektedir (Güzel, 2011: 132).  

Özdemir’e (1999: 166) göre, Türkiye’de bulunan turistik değerlerin yurt içinde tanıtımı 

yeterince yapılamamaktadır. Her yıl Türkiye’yi tanıtan çok sayıda yabancı broşürler basılmasına 

rağmen Türkçe basılanların sayısı çok azdır. Ülke tanıtımının yanı sıra, halkın seyahat 

acentelerinin yaptığı organize turlardan haberdar olmamaları da ayrı bir sorundur. Bu durumun 
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düzeltilmesi için tarih, kültür ve doğa bilincinin geliştirilmesine yönelik özellikle eğitim-

öğretim kurumlarında tanıtım programları düzenlenerek yerli vatandaşlar tatile özendirilmelidir. 

Yerli turistler, yerli seyahat acentelerinin az olduğu ve sektörde söz sahibi olmadığı dönemlerde 

gerçekleştirdiği bireysel seyahatlerde yabancı turistlere göre daha yüksek bedeller ödemekteydi. 

Bu durum toplum içerisinde kendi ülkemizde daha pahalıya tatil yapıyoruz algısını oluşturdu. 

Ancak günümüzde yerli seyahat acentelerinin artması, artan yerli turist ile bu acentelerin daha 

da güçlenmesi ve yerli turistlerin tatil tercihlerini artık acenteler aracılığı ile gerçekleştirmesi bu 

algıyı değiştirmeye başlamıştır. Yerli turistlerin tatile genelde fiyatların en yüksek olduğu 

yüksek sezonda ve genellikle son dakika rezervasyonu ile gitmesinden dolayı tatil harcamaları 

daha da artmaktadır. Bu gibi durumların da önüne geçmek için yerli turistleri erken 

rezervasyonun avantajları ile ilgili bilgilendirerek tatil programlarının daha önceden 

planlanmasının sağlanması gerekmektedir. Düşük sezon olarak kabul edilen kış ve bahar 

dönemlerine de yerli turistlerin tatil yapmasına imkân sağlayacak tanıtımların ve fiyat 

teşviklerinin uygulanması gerekmektedir. Ayrıca yerli turistlerin yurtdışı seyahatleri yerine iç 

turizme yönlendirecek gerekli çalışmaların seyahat acentelerinin ve konaklama işletmelerinin 

yöneticileri tarafından mutlaka yapılması gerekmektedir.   

Toplum içerisinde yer alan her yaş grubuna uygun ürün ve hizmet sunmak veya hedef kitleyi 

belirleyip onlara uygun ürün ve hizmete odaklanmak talep artışı sağlayacaktır. Örneğin çocuklu 

aileleri kendilerine hedef kitle olarak seçen konaklama işletmelerinin belirli yaşın altındaki 

çocuk ya da çocuklardan ücret almayarak çocuklu ailelerin kendilerini tercih etmesini 

sağlayabilir. Bazı konaklama işletmeleri ise içerisinde çocukların olmadığı bir konsepte uygun 

olarak sadece 18 yaş üstü kitleyi kendisine hedef kitle olarak görmektedir ve ona uygun ürün ve 

hizmet sunmaktadır. Yaş gruplarının seyahat hareketlerini inceleyecek olursak aşağıdaki tabloda 

2015 yılında yaş gruplarına göre seyahate çıkanların sayısı, geceleme sayısı ve ortalama 

geceleme sayısı mevcuttur. Tablo’da ilk olarak genç nüfusun(15-24 yaş) seyahat hareketinin 65 

yaş üstü hariç diğer yaş gruplarının seyahat hareketinin altında kaldığını görüyoruz. Halbu ki 

günümüzde uluslararası turist hareketlerinin %20’sini gençlik turizmi oluşturmaktadır 

(UNWTO, 2008). Gençlerin turistik hareketlere katılma düzeyinin diğer yaşlardan daha yüksek 

olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Genç nüfus psikolojik yapıları 

gereği harekete, maceraya ve değişime daha açık bir kişiliğe sahiptirler. Ayrıca, gençlerin aile 

bağlarının, sorumluluklarının az olması ve konaklama yerlerinin seçiminde çok titiz 

davranmamaları da bu yaş grubundakilerin seyahat eğilimlerini artırmaktadır(Kozak, 2012: 23). 

Türkiye nüfusunun % 16,5’ini(TUİK, 2014) genç nüfus oluşturmaktadır. Türkiye’de de gençlere 

yönelik ürün ve hizmet sunan seyahat programlarının sayısının arttırılarak gençliğin ülkemizi 

daha iyi tanıması ve tatil alışkanlığı edinmesi sağlanılabilir. Bu sayede iç turizmin gelişmesine 

de katkı sağlanılacaktır.  
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Şekil 3: Seyahate çıkanların yaş gruplarına göre seyahat ve geceleme sayısı, 2015 

Yaş Grupları Seyahat Sayısı(Bin), 

2015 

Geceleme 

Sayısı(Bin), 2015 

Ortalama Geceleme 

Sayısı(Bin), 2015 

Toplam 71.251 588.786 8.3 

0-14 14.488 122.923 8.5 

15-24 8.578 70.581 8.2 

25-44 26.755 16.698 6.2 

45-64 16.928 157.279 9.3 

65 + 4.501 71.306 15.8 

 Kaynak: TÜİK, Hanehalkı Yurt içi Turizm, 2015 

    İç turizmin gelişmesini sağlayacak bir diğer önemli konu da engelli turizmidir. Türkiye’de 

engelli insanların toplam nüfusa oranı %12 civarındadır. Bu da Türkiye’de yaklaşık 9 milyon 

engelli insan yaşamakta demektir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2010: 18). Engelli insanlar 

karşılaştıkları çeşitli sorunlar yüzünden sosyal yaşama yeterli ölçüde katılamamaktadır. 

Engellilerin sosyal yaşama katılımını artırmaya yönelik çalışmaların bir parçası olarak turizm 

alanında da düzenlemeler yapılmalıdır (Yörük, 2003: 35). Bu düzenlemelerle birlikte hem 

engellilerin toplumsal hayata uyum sağlamaları hem de turizm faaliyetlerine katılmaları 

sağlanacaktır (Çizel, Sönmez ve Akıncı, 2012: 21). Bu çalışmaları yaptığımız takdirde 

ekonomik beklentinin ötesinde ülke ve toplum olarak önemli bir sosyal sorumluluk görevini de 

yerine getirmiş olacağız.  

Türkiye’de İç Turizmin Geliştirilmesi İçin Yapılması Gerekenler(Silahşör, 2011: 78):  

1. İç turizm talebinin analizinin yapılması,  

2. İç pazara yönelik tanıtıma önem verilmesi,  

3. Kamunun, kamu bankaları yoluyla sıfır faizli tatil kredisi vermesi,   

4. İç turizm pazarının profilini ve pazar eğilimlerini veren araştırmaların yapılması ve bu 

araştırmalara dayalı olarak, iç turizm pazarının ülke kalkınmasına faydalı olacak 

şekilde teşvik edilmesi,  

5. İç pazar potansiyelinin özel proje ve promosyonlarla desteklenmesi,   

6. Özel sektörün yatırım yapmayı tercih etmediği, fakat iç turizm potansiyeli olan 

bölgelerde, kamu turizm kapasitesi üreterek, bunun özel sektör tarafından işletilmesinin 

sağlanması, 

7. Gelişmesi istenen yörelerde tatil yapan Türk vatandaşlarının, paket tur harcamalarının 

vergi iadesi kapsamına alınması,  

8. Vatandaşlara tatil alışkanlığı kazandırılması,   

9. Dış pazara gösterilen özen ve önemin iç pazara da gösterilmesi,    

10. Kış sezonunda ucuz fiyatlı tatil kampanyasının gerçekleştirilmesi,  
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11. Tatilin yıl içine dağılmasını ve tüketicinin ucuz ve sık tatil yapmasının sağlanması,  

12. Hızlı trenlerin devreye girmesi hususlarının Türkiye’de iç turizmin geliştirilmesi için 

öncelikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Hedeflerinde İç Turizmi Geliştirmeye Yönelik Adımlar: 

1. Türkiye’deki iç turizm payının ve gelirinin artırılabilmesi için farklı turistik ürün, tesis 

ve program alternatiflerinin oluşturulması ve ülke turistik değerlerinin tanıtılması 

sağlanacaktır. 

2. Türkiye’de iç turizm pazarından 20 milyon kişinin yararlanması sağlanacaktır.  

3. Türkiye’de seyahat alışkanlığı olmayan vatandaşların da tercihlerine uygun turistik 

ürünlerin pazara sunulması ve bunların tanıtılması ile seyahat alışkanlığının 

yaygınlaşması sağlanacaktır.  

4. İç turizmden başta dezavantajlı gruplar (özürlüler, düşük gelirliler, gençler, 

kadınlar,v.b.) ve genç nüfusun daha fazla yararlanmasına yönelik çeşitli sosyal turizm 

projeleri kamu ve özel sektör işbirliği ile geliştirilecektir. 

5. İç turizmin yönetimi ve yönlendirilmesinde kamunun etkinliğinin artırılması için iç 

turizm pazarının araştırılması ve değerlendirilmesine yönelik Kültür ve Turizm 

Bakanlığı bünyesinde İç Turizm Araştırma Birimi kurulacaktır.  

6. İç turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm yurda yayılması ana politikası çerçevesinde kültür 

turizmine önem verilecek ve marka kentlerin oluşturulmasına çalışılacaktır.  

İç Turizmdeki Artışın Nedenleri: 

1. Kişi başına düşen milli gelirin 2002 yılından itibaren hemen her yıl artması, 

2. Kredi Kartı kullanımının artması,  seyahat acenteleri ve konaklama işletmeleri 

tarafından kart sahiplerine sağlanan taksit ve kolay ödeme imkanları, 

3. Yerli turist sayısındaki artış ile birlikte yerli seyahat acente sayısının da artması ve bu 

acentelerin artan turist sayısı ile birlikte daha da güçlenmesi, 

4. Konaklama işletmelerinin son yıllarda kendi bünyesinde çağrı merkezi kurmaya 

başlamasıyla birlikte yerli turiste cep telefonu mesajı, sosyal medya ve elektronik posta 

ile direk ulaşabilmesi, 

5. Özellikle Antalya ili ve ilçelerindeki artan yatak kapasitesinin dış pazar tarafından 

karşılanamamasından dolayı iç pazara daha da önem verilmesi, 

6. Havalimanı sayısının, hava yolunu kullanan yolcu sayısının artması ve havayolu 

taşımacılığındaki rekabetten dolayı uçak biletlerinin geçmiş yıllara göre daha ucuz 

olması, 

7. İnternet üzerinden rezervasyon sisteminin giderek hızla yayılması, 

8. Sosyal Medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya üzerindeki 

tanıtımların ve sosyal medya kullanıcılarının tatile yönelik görsel paylaşımları ile 

insanların tatile teşvik edilmesi ve özendirilmesi, 

9. Çalışma saatleri ve yıllık izin ile ilgili son yıllardaki yasal düzenlemeler ve çalışanların 

bu haklarını korumak için gerekli denetimlerin sıkılaştırılması. 

10. Kentleşme ve nüfus artışı ile birlikte kentleşmenin yoğun olduğu yerlerde insanların 

tatil ihtiyaçlarının artması, 
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3.2.3. İç Turizmin Gelişmesine Engel Olan Faktörler 

Türkiye’de yerli turist sayısı son yıllarda her yıl artış göstermektedir. Ancak Türk toplumunun 

yapısı, geliri ile bazı sektör yönetici ve çalışanlarının yerli turiste olan bakış açısından 

kaynaklanan faktörlerden dolayı da iç turizm istenilen kapasiteye ulaşamamaktadır. Aşağıda bu 

faktörleri sıralayacak olursak; 

1. Toplum içerisinde tatil kültürünün henüz yeterince oluşmaması, 

2. Türkiye nüfusunun % 15’inin(TÜİK, 2014) yoksulluk sınırının altında olması 

dolayısıyla bu kitlenin tatil için harcayacak yeterli bir gelirinin olmaması, 

3. Planlı bir tatil programı yapılmadığı için erken rezervasyon dönemlerinde indirimli 

fiyatlardan yeterince yararlanılmaması ve genellikle son dakika rezervasyonu ile 

yerli turistlerin daha yüksek ücretler ödeyerek tatile gelmesi, 

4. Yerli turistlerin tatillerine genellikle yüksek sezon diye tabir ettiğimiz fiyatların en 

yüksek olduğu dönemlerde gitmesi, fiyatların daha ucuz olduğu kış ve bahar 

dönemleri için tatil planı yapmaması, 

5. Toplum içerisinde tatil dönemlerini aile büyükleri ve akraba ziyaretleri ile 

geçirmenin yaygın olması, 

6. Yaş gruplarına uygun ürün ve hizmet planlaması ile seyahat programlarının 

yeterince yapılmaması 

7. Yabancı turiste gösterilen ilginin yerli turiste yeterince gösterilmemesi,  

8. Ulaşım imkânlarının yeterince gelişmemesi,  

 

SONUÇ 

İnsanların yüzyıllardır çeşitli amaçlarla yaptıkları seyahatleri konu alan turizm sektörü 

günümüzde içerisinde farklı turizm türlerini barındıran ve her yıl yaklaşık bir milyar turistin 

dinlenme, gezip görme, eğlenme vb sebeplerle yer değiştirmelerini sağlayan bir endüstri haline 

gelmiştir. 

Her yıl milyonlarca yabancı ve yerli turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm ülkelerinden birisi 

olan Türkiye, 1982 yılında Turizm Teşvik Kanunu ile başlayan ve hala günümüzde de devam 

eden yatırım teşvikleri sayesinde konaklama işletmelerinin sayısı ve yatak kapasitesi giderek 

artmıştır. Yabancı turist talebini olumsuz etkileyecek olası kriz, terör ve iç karışıklık 

durumlarında artan yatak sayısı sektörün krizleri daha şiddetli hissetmesine sebep olmaktadır.  

Türkiye turizminin 2015 ve 2016 yıllarında yaşadığı krizi buna örnek olarak gösterebiliriz. 

Sektörün kriz yaşadığı yıllarda ülke ekonomisine ve emek yoğun bir sektör olmasından dolayı 

da istihdama olumsuz etkileri olmaktadır. Ayrıca yine kriz dönemlerinde yatırımlar azalmakta 

ve ekonomik sorunlar yaşayan turistik işletmelerinin hizmet kalitesi düşerek sektörün gelecek 

yılları için de tehlike oluşturmaktadır.  
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Döviz girdisi sağlamasından dolayı yabancı turistin ülke ekonomisine katkısı yadsınamaz ancak 

yerli turistlerin kendi ülkelerinde gerçekleşen ve turizmi olumsuz etkileyen olaylar karşısında 

yabancı turistler kadar hassas olmaması ve daha istikrarlı bir turizm talepleri olmasından dolayı 

turizm sektörü için daha güvenilir bir turist kitlesi olmaktadırlar. Yerli turistlerin tatile 

gittiklerinde psikolojik olarak rahatlamasının ülke içerisinde toplumsal huzurun oluşmasına da 

olumlu etkileri vardır. Türkiye’de yerli turist sayısına baktığımızda ise her yıl artış görmemize 

rağmen diğer gelişmiş turizm ülkelerindeki yerli turist oranının çok gerisindedir. Talebin 

artmasındaki en büyük etken ise 2002-2014 yılları arasındaki kişi başına düşen milli gelirin 

artarak insanların tatil için harcayacak gelirlerinin olmasını sağlamıştır. Yerli seyahat acente 

sayısının giderek artması ve toplum içerisinde acenteler aracılığı seyahatin giderek 

yaygınlaşarak yerli acentelerin de sektörde söz sahibi olması da iç turizmi geliştiren 

etkenlerdendir. Yerli acentelerin sayısı arttıkça ve bu acenteler büyüdükçe iç turizme yönelik 

katalog, broşür ile televizyon, radyo ve gazete reklamlarının yanında sosyal medya aracılığı ile 

hedef kitlenin dikkatini çekmeye yönelik çalışmaların sayısı da giderek artmaktadır. 

Türkiye’de iç turizmin yeterince gelişmemesine sebep olan birçok etken vardır. Türk insanının 

tatillerini genellikle memleket, aile ve akraba ziyaretleri ile geçirmesinden dolayı yerli turist 

kitlesinin bir kısmı turistik destinasyonlara uğramamaktadır. Tatile giden yerli turist kitlesinin 

önemli bir kısmının planlı bir tatil programı yapmamasından dolayı da yerli turistler erken 

rezervasyon döneminin avantajlarından yeterince faydalanamamakta ve fiyatların daha düşük 

olduğu kış ve bahar dönemlerinin yerine genellikle fiyatların en yüksek olduğu yüksek sezonda 

tatile gitmek istemeleri tatil harcamalarının artmasına neden olmaktadır. Toplum içerisinde 

belirli bir kitlenin gelirlerinin ancak zorunlu tüketim harcamalarına yetecek kadar olması da 

yerli turist talebini olumsuz etkileyen önemli faktörlerdendir. Ayrıca Türkiye nüfusunun % 

12’sini oluşturan engelliler(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2010: 18); erişilebilir ve ulaşılabilir turistik 

destinasyonlar ile işletmelerin olması durumunda toplumun diğer bireyleri gibi tatil 

yapabileceklerdir. Böyle bir çalışma ile engellilerin tatil yapmasına olanak sağlayabildiğimiz 

takdirde iç turizmi geliştirmenin yanında ülke ve toplum olarak da önemli bir sosyal sorumluluk 

görevini yerine getirmiş olacağız. 
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