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Öz 

Turizmde özne konumunda olan ve sektörün varlık nedenini oluşturan turistlere yönelik araştırmaların 
önemi oldukça büyüktür. Özellikle tüketici davranışı kapsamında turistlere yönelik araştırmalar, 
mevcut turistlerin memnuniyetlerinin artırılması ve potansiyel turistlerin kazanılmasında oldukça 
yardımcıdır. Bu araştırmada farklı tipolojilere sahip bulunan turistlerin tüketici davranışı bağlamında 
seyahat kararları öncesi bilgi araştırmalarına odaklanılmış ve turist tipolojileri ile bilgi araştırma 
davranışı arasında anlamlı bir ilişkinin bulunup, bulunmadığı test edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda Karabük iline bağlı olan Safranbolu ilçesine Mayıs-Eylül 2016 döneminde ziyaret 
gerçekleştiren 432 yerli turiste anket uygulanmıştır. Anket verilerinin analizi sonucunda Safranbolu 
ilçesine ziyaret gerçekleştiren yerli turistlerin tipolojilerinin araştırmacı turist, organize kitle turist ve 
maceracı turist olmak üzere üç boyutta şekillendiği tespit edilmiştir. Turistlerin seyahat öncesi bilgi 
araştırma sürecinde destinasyon genel özellikleri, ulaşım-konaklama imkanları, seyahat güzergahları, 
sağlık-güvenlik imkanları ve eğlence imkanlarına yönelik bilgi araştırmasına yöneldikleri 
belirlenmiştir. Araştırma sonucunda görülmüştür ki turist tipolojisi ile bilgi araştırma davranışı 
arasında düşük düzeyde bir pozitif bir ilişki (r=0,281) bulunmaktadır. Yerli turistlerin bilgi araştırma 
davranışında öncelikleri ulaşım ve konaklama imkanları, seyahat güzergahları, sağlık ve güvenlik 
imkanları, eğlence imkanları ve destinasyon genel özellikleri oluşturmaktadır. Ayrıca araştırmacı 
turistlerin organize kitle turistler ve maceracı turistlere göre daha fazla bilgi araştırması yaptıkları tespit 
edilmiştir. 
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Abstract 

The importance of the research for tourists who are the subject of tourism and the tourists who are the reason for 
the existence of the sector is very important. Especially in the context of consumer behavior, researches for tourists 
are very helpful in increasing the satisfaction of current tourists and gaining potential tourists. This study is aimed 
to determine whether there is a meaningful relationship between tourist typologies and information research 
behavior before the travel decisions in the context of consumer behavior of tourists with different typologies. For 
this purpose, 432 domestic tourists visited the Safranbolu district of Karabük province in the May-September 2016 
period were surveyed. As a result of the analysis of the survey data, it was determined that the typologies of the 
domestic tourists who visited Safranbolu district were shaped in three dimensions as researchers’ tourists, 
organized mass tourists and adventurous tourists. It was determined that the tourists were interested in 
information research in general information about the destination, transportation accommodation facilities, travel 
routes, health safety facilities and entertainment facilities during the information research process before the travel. 
As a result of the research, it was determined that there is a low positive relationship (r=0,281) between tourist 
typology and information research behavior. Priorities of domestic tourists in information research behavior were 
composed of transportation and accommodation facilities, travel routes, health and safety facilities, recreational 
facilities and the general characteristics of the destination. It was also found that the researcher tourists do more 
research than the organized mass tourists and adventurous tourists. 
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