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Turizm sektöründe faaliyet gösteren havayolu, konaklama, yiyecek-içecek, ulaştırma vb.
işletmelerin başarıları büyük ölçüde turizm talebine bağlıdır. Turizm hizmetlerinin
bozulabilir doğası ve turizm firmalarının müşterilere hizmet vermedeki sınırlı kapasiteleri
nedeniyle, turizm talebinin doğru tahminleri turizm işletmelerinin başarısı için son derece
önemlidir. Dolayısıyla bilimsel temele dayanan teknikler kullanılarak gerçekleştirilecek
turizmde tahmin ve modelleme çalışmaları, merkezi ve yerel kamu yöneticilerinin
hazırlayacakları gelişim programlarının ve turizm sektörü temsilcilerinin planlama
çalışmaları için önemli bir kaynak durumundadır. Türkiye’de turizm talebinin
modellenmesi ve tahminlerine yönelik çalışmalar incelendiğinde, büyük bir çoğunluğunun
dış aktif turizm talebine ilişkin çalışmalar olduğu dikkat çekmektedir. Literatürde görülen
bu eksiklikten hareketle, bu çalışmada Türkiye’de iç turizm talebinin alternatif yöntemler
ile modellenmesi ve ileriye yönelik iç turizm talebi tahminlerine temel oluşturacak en
yüksek doğruluğa sahip tahmin modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada iç turizm
talebinin ölçüsü olarak yurtiçi seyahat sayıları alınmış, 2009-I ile 2019-III döneminde
gerçekleşen yurtiçi seyahat istatistiklerinden yararlanılmıştır. Veriler, Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan çeyrek yıllık “Hanehalkı Yurt içi Turizm”
bültenlerinden temin edilmiştir.
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The success of businesses such as airlines, lodging properties, food and beverage, passenger
transportation etc. operating in the tourism sector depends largely on tourism demand. Due
to the deterioration of tourism services and limited capacity of tourism establishments to
serve customers, accurate forecasts of tourism demand are extremely important for the
success of tourism businesses. Therefore, estimating the developments in tourism with
scientific basis methods is an important guide for central and local public administration
programs and tourism operators. When examined studies on modeling and forecasting of
tourism demand in Turkey, it has attracted attention as a majority of studies relating to nonactive tourism demand. Based on this shortcoming in the literature, modeling with
alternative methods of domestic tourism demand in Turkey in this study and will form the
basis of the ex-ante forecasts for domestic tourism demand is aimed at developing prediction
models with the highest accuracy. In the study, domestic travel volumes were taken into
account as a measure of domestic tourism demand, and domestic travel statistics realized in
2009-I and 2019-III periods were used. The data used in the study are obtained from
quarterly Household Domestic Tourism bulletins published by the Institute of Statistics of
Turkey (TÜİK).
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