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Öz 

Turizm alanında yapılan araştırmalar incelendiğinde, insanları turizme yönelten faktörlerin 
temelde psikolojik, demografik ve sosyo-kültürel etmenler gibi talep yönlü faktörlerden oluştuğu 
görülmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye, dünyada deniz-kum-
güneş üçlüsünü kapsayan kitlesel turizmin en önemli destinasyonlarından biridir. Bu durum, 
Türkiye iklimine göre daha soğuk bir iklim yapısına sahip Rusya Federasyonu, Almanya, 
Ukrayna, Bulgaristan ve İngiltere gibi ülkelerin son yıllarda Türkiye’ye en fazla turist gönderen 
ilk beş ülke olmalarının önemli bir kanıtı olarak da görülebilir. Bu bağlamda Türkiye’ye gelen 
yabancı turistlerin tatil tercihleri ve satın alma davranışları konusunda yapılmış araştırma ve 
istatistiki verilerin incelenerek analizlerinin yapılması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 
Elde edilen bulgulara göre, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ziyaretçilerin büyük bir bölümünün 
kitle turizm kapsamında paket tur ve her şey dahil sistemini içeren turistik ürünleri tercih 
ettiklerini göstermektedir. Bu çalışma ile yabancı turistlerin bahsedilen tatil tercihleri ve satın 
alma davranışlarına ilişkin derleme bir çalışma ortaya konulmuş ve değerlendirmelerde 
bulunulmuştur. 
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Abstract 

When studies in the field of tourism are reviewed, it is seen that what directs people to tourism 
are mainly demand-side factors such as psychological, demographic and socio-cultural factors. 
A Mediterranean country surrounded on three sides by the sea, Turkey is one of the most 
important destinations of mass tourism for the trio of sea-sand-sun worldwide. We can regard 
this as evidence of the fact that countries with colder climates than Turkey such as the Russian 
Federation, Germany, Ukraine, Bulgaria and the United Kingdom are the top five countries that 
send tourists to Turkey in recent years. In this context, the subject of this study is investigating 
and analysing previous research and statistical data on vacation preferences and buying 
behaviour of the foreign tourists coming to Turkey. The findings show that in mass tourism, a 
large portion of the foreign visitors that visit Turkey prefer touristic products that include 
package tours and the all-inclusive system. The study compiles and assesses the aforementioned 
vacation preferences and buying behaviour of foreign tourists. 
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