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ÖZET 

Yurtiçi ve yurtdışı seyahate çıkan Türk vatandaşı sayısı her geçen 

yıl artmaktadır. Bağımsız seyahat eden gezginler Dünya seyahat pazarı 
içinde önemli bir pazar bölümünü oluşturmaktadır. Ancak, yurtiçi 

turizm alan yazında bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin profilleri ve 

seyahat alışkanları üzerine herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. 

Bu çalışmada, bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin profilleri ve 

seyahat alışkanlıkları tarama tipinde tasarlanan bir alan araştırması 
belirlenmeye çalışılmıştır. Alan araştırması, 15 Kasım 2012-15 Mayıs 

2013 tarihleri arasında internet üzerinden uygulanmış ve araştırmaya 

bağımsız seyahat eden 163 yerli gezgin katılmıştır. Elde edilen veriler, 

araştırmaya katılan gezginlerin yarıdan fazlasının erkek ve 30 yaşın 

altında olduğunu,  büyük çoğunluğunun bekâr ve en az lisans eğitimine 

sahip olduğunu göstermektedir. Anketi yanıtlayanların % 34’ünün 
seyahatlerine yalnız çıktıkları, % 42’sinin ise seyahatlerine genellikle 

arkadaşları ile çıktıkları anlaşılmaktadır.  Son 3 yılda yurt dışına 

yaptıklarını seyahat sayısı 1 ile 20 arasında değişirken, ortalama 

seyahat sayısı 4’tür. Katılımcıların son 3 yılda çıktıkları yurtiçi seyahat 

sayısı 1 ile 30 arasında değişirken ortalama yurtiçi seyahat sayısı 6 
olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan en çok tercih ettikleri 

ulaşım araçları otobüs, uçak, tren, otomobil otostop ve bisiklet şeklinde 

sıralanmaktadır. Katılımcılar, Türkiye’deki seyahatlerinde ortalama 7,65 

gün konaklarlarken, yurtdışında 15 gün civarında konaklamaktadır. 

Çalışma, turizm işletmeleri ve kamu otoritelerine dönük öneriler ile son 

bulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bağımsız seyahat, Yerli Gezgin, Profil, 

Seyahat Alışkanlığı 
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ABSTRACT 

Number of Turkish citizens taking abroad and domestic trips is 
increasing every year. Independent travellers constitute an important 

segment in World travel market. But there has been no research on 

profile and trip-related characteristics of Turkish independent 

travellers. In this study, profile and trip-related characteristics of 

Turkish independent travellers’ were tried to be determined via a 

survey. Survey was implemented through website between 15 
September 2012 and 15 May 2013, and 163 Turkish independent 

travellers participated to the survey. Findings of the research indicated 

that more than half of the participants are male; most of them are 

single and holding bachelor degree at least. It is understood that 34 

percent of participants taking their trips alone while 42 percents 
generally taking their trips with friends. Number of international trips 

taken in last three years varies between 1 and 20 with average 4 

international trips. On the other hand, number of domestic trips taken 

by participants varies between 1 and 30; average number of domestic 

trips was calculated as 6. It was found that intercity buses, plains, 

train, autos are most preferred transportation vehicles by participants. 
Also, it was found that travellers stay over averagely 7,65 days in their 

domestic trips in Turkey while 15 days in their trips abroad. Study ends 

with suggestions both for the tourism establishments and public 

authorities. 

Key Words: Independent Travel, Turkish, Profile, Trip-Related 
Characteristics 

 

GĠRĠġ 

Dünyada uluslararası seyahate çıkan kiĢi sayısı her geçen yıl artmaktadır. Dünya Turizm 

Örgütü‟nün (UNWTO) verilerine göre 2012 yılında uluslararası seyahate çıkan kiĢi sayısı 1 Milyar 

35 Milyon kiĢiye ulaĢmıĢtır (www.unwto.org/en/pres-release). Dünya seyahat pazarı kendi içinde 

ortak bir takım özelliklere sahip turistlerden oluĢmaktadır. Bağımsız seyahat eden gezginler de 

dünya seyahat pazarı içinde kendine özgü bir takım özellikleri bulunan bir pazar dilimidir.  

Bağımsız seyahat eden gezginler, seyahat programlarında esnekliğe sahip olan,  gittikleri 

destinasyonlarda ziyaret edecekleri yerleri seçme özgürlüğü bulunan ve gittiği destinasyonda tek 

bir yere bağlı kalmayıp çok sayıda kasaba ve Ģehri gezen gezginler, olarak tanımlanabilir (Hyde ve 

Lawson 2003: 13). Bağımsız seyahat eden gezginler, seyahat programlarında esnekliğe sahip 

olmak ve gittikleri turistik destinasyonlarda tek bir yere bağlı kalmamak için, tatil planlarını 

kendileri yapan ve daha önceden hazırlanmıĢ seyahat güzergahı olan, seyahat süresince yapılacak 

faaliyetlerin önceden belli olduğu paket turları satın almaktan kaçınan ve gittikleri destinasyonlara 

eĢsiz bir seyahat deneyimi yaĢama arayıĢı içinde olan kiĢilerdir.  

Dünya seyahat pazarı içinde bağımsız seyahat eden gezginlerin sayısı her geçen yıl 

artmaktadır. 2001-2002 yılları arasında, Yeni Zelanda‟ya gelen Britanyalıların % 92‟si, 

Avustralyalıların % 90‟ı ve Amerikanlıların ise % 75‟i bağımsız gezgindir (Hyde ve Lawson 2003: 
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13). Buradan anlaĢılacağı üzere, bağımsız seyahat eden gezginler, destinasyonlar için önemli bir 

pazardır. Bağımsız seyahat eden gezginler, esnek seyahat planlarına sahip oldukları için gittikleri 

destinasyonlarda normal bir paket tur turistinden daha uzun süre ile konaklayabilmektedirler. 

Örneğin, Harman‟ın (2012) çalıĢmasına göre, bağımsız seyahat eden gezginlerden olan 

sırtçantaların, Türkiye‟deki ortalama kalıĢ süreleri (11,6 gün), normal bir turistin kalıĢ süresinin 

(4,3 gün)  2,6 katıdır. Bağımsız seyahat eden gezginlerin kalıĢ süreleri uzun olduğundan, seyahat 

süresince yaptıkları toplam harcamanın da paket tur satın alan bir turistin yaptığı harcamadan 

yüksek olması olasıdır. 

Artan rekabet ortamında baĢarılı olmak isteyen turizm iĢletmelerinin ve turistik 

destinasyonların yöneticilerinin, kendilerini tercih eden turist pazarlarının demografik özellikleri ve 

seyahat alıĢkanlıklarının, diğer bir ifade ile profillerinin ve seyahat alıĢkanlıklarının neler olduğunu 

tespit etmeleri ve turist pazarlarına sundukları ürünleri hedef pazarlarının profilleri ve seyahat 

alıĢkanlıkları çerçevesinde Ģekillendirmeleri gerekmektedir. ÇalıĢmada bağımsız seyahat eden yerli 

gezginlerin profilleri ve seyahat alıĢkanları keĢifsel tarzda ve tarama tipinde tasarlanan bir alan 

araĢtırması ile belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Böylelikle, bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin 

profilleri ve seyahat alıĢkanlıklarına iliĢkin sağlıklı veriler elde edilerek, bu pazara yönelik faaliyet 

gösteren hem yurtiçindeki hem de yurtdıĢındaki turizm iĢletmelerinin pazarlama çabalarının 

baĢarıya ulaĢmasına katkı sunulması hedeflenmiĢtir. 

ÇalıĢmada öncelikle bağımsız seyahat, bağımsız seyahat eden gezgin kavramları irdelenmiĢ 

ve bağımsız seyahatlerin tarihsel geliĢimi ve genel hatları ile seyahat alıĢkanlıklarının neler olduğu 

açıklanmıĢtır. Bunu bağımsız seyahat eden gezginleri profilleri ve seyahat alıĢkanlıklarına iliĢkin 

bir alan yazın taraması takip etmiĢtir. Alan yazın taramasının ardından, yapılan alan araĢtırmasının 

yönetimi açıklanmaktır. ÇalıĢma, alan araĢtırmasından elde edilen bulguların sunulması ve sonuç 

ve önerilerin sıralanması ile son bulmaktadır. 

1. BAĞIMSIZ SEYAHAT KAVRAMI ve BAĞIMSIZ SEYAHAT EDEN 

GEZGĠNLER 

Dünya turizm pazarının büyüklüğü göz önüne alındığında, tek tip turistten/gezginden 

bahsetmek olanaklı değildir.  Turizm alan yazını incelendiğinde, çeĢitli turist tipolojilerinin 

geliĢtirildiği anlaĢılmaktadır. Örneğin, Cohen (1972), turist rollerine dayalı dörtlü sınıflandırma 

yaparken, Plog (1974) turistlerin kiĢilik özelliklerine dayalı bir sınıflandırma (çevre merkezliler, 

çevre merkezli eğilimliler, orta merkezliler ve ruhsal merkezli ve ruhsal merkezli eğilimliler) 

yapmıĢtır. Dann‟ın (1981) motivasyon temelli turist tipolojisinde ise; kural dıĢı turistler ve benlik 

yükseltici turistler yer almaktadır (aktaran Rızaoğlu 2004: 188). Mehmetoğlu‟nun (2004: 69-90) 

çalıĢmasında ise turistlerin seyahat felsefeleri, seyahat motivasyonları ve kiĢisel değerlerine dayalı 

olarak bir sınıflandırma yapılmıĢtır. Mehmetoğlu‟nun (2004) seyahat felsefeleri, seyahat 

motivasyonları ve kiĢisel değerlerine dayalı yapmıĢ olduğu sınıflandırmaya göre; bireyci eğilimli 

turistler ve toplumcu eğilimli turistler olmak üzere iki gezginden söz etmek olanaklıdır. 

Turizm alan yazınında turist tipolojileri konusunda en çok atıf alan sınıflandırma olan 

Cohen‟nin (1972) turist tipolojisine göre dört tip turist bulunmaktadır. Cohen‟in turist tipolojisine 

göre; örgütlenmiĢ kitle turistleri, alıĢtığı durumların dıĢına çıkmayan, bilinen yerlere gitmeyi tercih 

eden ve genellikle tatili için paket tur satın alan turistlerdir (Cohen 1972: 167). Bireysel kitle 

turistleri ise, örgütlenmiĢ kitle turistlerine kıyasla kendi gezi programlarını kendileri yapan ve 

genelde grup içinde seyahate çıkan turistlerdir (Cohen 1972: 167). Bireysel kitle turistleri daha çok 

seyahat acentelerini tercih edip, rahat bir tatil ortamı aramaktadırlar (Cohen 1972: 167). AraĢtırıcı 

turistler, kendi seyahatlerini kendileri planlayan, elden geldiğince geliĢmiĢ ve bilinen turistik 

destinasyonlara gitmekten kaçınan turistlerdir (Cohen 1972: 168). Rızaoğlu (2004: 191) araĢtırıcı 

turistlerin gittikleri yerlerde kendi kültür ve yaĢam biçimlerini sürdürme eğiliminde olduklarını 
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belirtmektedir. BaĢıboĢ turistler ise, kendi tatilini kendisi planlayan, keĢfedilmemiĢ yerlere gitmek 

isteyen ve kendi kültüründen uzaklaĢmaya en yatkın turistlerdir (Cohen 1972: 168).  

Bağımsız seyahat eden gezginler, Cohen‟in (1972) turist tiplendirmesine göre, araĢtırıcı ve 

baĢıboĢ gezen turist, Mehmetoğlu‟nun (2004) turist tiplendirmesine göre ise bireyci eğilimli 

turistler baĢlığı altında değerlendirilebilir. Hyde ve Lawson (2003) bağımsız seyahat edenleri 

inceledikleri çalıĢmalarında, bağımsız seyahat eden gezginlerin değiĢik Ģekillerde 

tanımlanabileceği belirtilmektedir. Örneğin, kullanılan aracı dikkate alınarak yapılan bir 

tanımlamaya göre paket tur gezgini; seyahatinin/tatilinin ulaĢım veya konaklama bileĢenlerinden 

birini bir seyahat aracısı kullanarak satın alan/rezervasyonunu yapan gezginler iken, bağımsız 

seyahat eden gezginler; ulaĢım veya konaklama gibi tatil bileĢenlerini aracı kullanmadan kendisi 

satın alan/rezervasyonunu kendisi yaptıran gezginlerdir (Hyde ve Lawson 2003: 13). Morrison, 

Hsieh ve O‟Leary (1993) ise bağımsız seyahat gezginleri; seyahatin/tatilin satın 

almalarını/rezervasyonlarını kendisi yapan, önceden hazırlanmıĢ tur paketlerini satın almayan 

gezginler olarak tanımlamaktadırlar. 

Seyahat davranıĢını esas alınarak yapılan bir baĢka tanımda bağımsız seyahat eden 

gezginler; seyahat programlarında esnekliğe sahip olan,  destinasyonun içinde ziyaret edeceği 

yerleri seçme özgürlüğü bulunan ve gittiği destinasyonda tek bir yere bağlı kalmayıp çok sayıda 

kasaba ve Ģehri gezen gezginler olarak tanımlanmıĢtır (Hyde ve Lawson 2003: 13). Hyde ve 

Lawson‟nun (2003) seyahat davranıĢını dikkate alarak yapmıĢ olduğu tanımda vurgulanan husus, 

seyahate/tatile iliĢkin bileĢenlerin (ulaĢım, konaklama vb.) seyahate çıkılmadan satın alınması veya 

satın alınırken aracı kullanılıp kullanılmadığından ziyade, gezginin seyahati süresinde değiĢik 

yerleri ziyaret edebilme özgürlüğünün bulunmasıdır. Chen (1987) bağımsız seyahatlerde esas olan 

hususun, gerçek bir seyahat deneyimi yaĢamak olduğunu, bu nedenle seyahatin baĢlangıcından 

sonuna kadar, seyahate iliĢkin tüm planlamaların gezgin tarafından yapıldığının ve seyahat 

bütçesinin kullanımına iliĢkin tüm kararların yine gezgin tarafından verildiğini belirtmektedir 

(aktaran Tsai 2010: 222). 

Bağımsız seyahatlerin tarihsel kökenleri oldukça eskilere dayanmaktadır. Örneğin, Guontos 

ve Guontos (2010: 2) bağımsız seyahatlerin tarih boyunca sürekli var olduğu belirtmektedirler. 

Yazarlar, bağımsız ve yalnız seyahatin tarihsel süreç içindeki geliĢimine örnek olarak; antik 

dönemde tarihçi Heredot, filozoflar Aristo ve Platon‟un yalnız baĢlarına çıktıkları seyahatleri, 

Ortaçağda Marco Polo ve Ġbn-i Batuta‟nın seyahatlerini,  Ortacağdan 1700‟lü yıllara kadar ki 

dönemde, Büyük Tur (Grand Tour) olarak adlandırılan ve aristokratlarca çıkılan seyahatleri, 1600-

1800 arası dönemde ise zengin Amerikalıların Avrupa‟ya yaptıkları seyahatleri göstermektedirler. 

Tsaur, Yen ve Chen (2010: 1037) de bağımsız seyahatlerin kökenin 1700‟lü yıllarda Avrupa‟da 

zengin genç aristokratlar arasında yaygın olan Büyük Tur (Grand Tour) dayandığını 

belirtmektedirler. Bağımsız seyahatlerin günümüzde de artarak devam ettiğini söylemek yanlıĢ 

olmayacaktır. 

Bağımsız seyahatler, dünya turizm pazarında sürekli olarak büyüyen bir konumdadır. 

Örneğin, 2001-2002 yılları arasında, Yeni Zelanda‟ya gelen Britanyalıların % 92‟si, 

Avustralyalıların % 90‟ı ve Amerikanlıların ise % 75‟i bağımsız gezgindir (Hyde ve Lawson 2003: 

13). Queensland Turizm Bürosunun 2012 yılı raporuna göre; Avustralya‟nın Queensland eyaletini 

ziyaret edenlerin % 12‟sinin Çinli ziyaretçilerdir ve Queensland‟ı ziyaret eden Çinlilerin büyük 

çoğunluğu bağımsız seyahat etmektedirler (http://www.tq.com.au/). Bui vd. (2013: 130) de 

bağımsız seyahat eden Asyalı gezgin sayısın her geçen yıl arttığını belirtmektedirler.  

Guontos ve Guontos (2010: 2) bağımsız seyahatlerin yaygınlaĢmasının temel 

nedenlerinden biri olarak; gidilecek destinasyon ile ilgili bilgiye ulaĢma olanaklarındaki artıĢı 

göstermektedirler. Poon (1993) ise bağımsız seyahatlerin yaygınlaĢmasının nedeni olarak, 



Bağımsız Seyahat Eden Yerli Gezginlerin Profili ve Seyahat Alışkanlıkları Üzerine…       283            

 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 8/6 Spring 2013 

demografik çevrede ve yaĢam tarzında meydana gelen değiĢimleri ve insanların seyahatlerde 

esneklik arayıĢlarının artmasını göstermektedir (aktaran Hyde ve Lawson 2003: 13). 

Dünya turizm pazarında olduğu gibi, bağımsız seyahat pazarında da tek tip bir gezginden 

söz etmek olanaklı değildir (Butler ve Hannam 2012: 285; Bui vd. 2013: 131). ġöyle ki, bağımsız 

seyahat pazarının içinde, sırtçantalılar (backpacker) olarak adlandırılan gezginler, (Butler ve 

Hannam 2012: 285), Riley  (1988: 313) çalıĢmasında ifade ettiği “uluslararası uzun süreli düĢük 

bütçeli gezgin” (international long-term budget traveller) gezginler, Murphy ve Pearce‟in (1995: 

819) “genç, düĢük bütçeli gezginler” (young budget travellers),  Elsrud‟un (2001) “düĢük bütçeli 

turist” (economy/budget tourists) ve Richards ve Wilson‟nun (2003: 6) genç ve öğrenci gezginleri 

(youth and student traveller) bulunmaktadır. Sıralanan bu farklı bağımsız gezgin gruplarının temel 

özelliği, seyahat için aracı kullanmamaları, seyahatlerini kendileri planlamaları ve esnek seyahat 

planlarına sahip olmaları olduğu söylenebilir. 

2. SEYAHAT ALIġKANLIKLARI  

Seyahat, bireyin belirli amaçlar nedeniyle yaptığı geçici yer değiĢtirme faaliyetidir 

(AhipaĢaoğlu ve Arıkan 2003: 1). Swarbrooke ve Horner (2007: 62) bir gezginin seyahat 

alıĢkanlıklarının göstergesi olarak kabul edilebilecek birçok faktör olduğunu belirtmektedirler. 

Yazarlar bu faktörleri; seyahate çıkılan dönem, seyahat için seçilen destinasyon, seyahate çıkıĢ 

Ģekli (bireysel veya paket tur), seyahatin süresi, seyahate çıkılacak kiĢi sayısı ve seyahate çıkılan 

kiĢiler, tercih edilen konaklama tesisleri, seyahat süresince yapılacak aktiviteler ve yapılacak 

harcama tutarı Ģeklinde sıralamıĢlardır. Pearce (2005: 41) seyahat alıĢkanlıklarının, gezginin tatili 

esnasında üstlendiği rollerini etkilediğini belirtmektedir. Bu nedenle, gezgin pazarlarının analizine 

dönük keĢifsel çalıĢmalarda pazarın demografik özelliklerinin yanı sıra, seyahat alıĢkanlılarının da 

belirlenmesi oldukça önemlidir (Pearce 2005: 42). 

Mevcut alanyazın incelendiğinde, bireyin seyahat alıĢkanlıklarına iliĢkin değiĢkenlerin, 

yurtdıĢı alanyazında “tripographic variables” olarak adlandırıldığı anlaĢılmaktadır. Örneğin, Hu ve 

Morrison (2002: 208), Petrick (2002), Pearce (2005: 41), Depietro vd. (2007) Tassiopoulos ve 

Haydam (2008) ve Shani vd. (2010), çalıĢmalarında, seyahat alıĢkanlarına iliĢkin değiĢkenlere 

karĢılık olarak “tripographics” terimini kullanmıĢlardır. Seyahat alıĢkanlarına iliĢkin değiĢkenleri 

ifade etmek üzere, “tripograhics” teriminin kullanılmasının ilk olarak önerildiği çalıĢma Hu ve 

Morrison‟a (2002) aittir. Hu ve Morrison‟a (2002) seyahat alıĢkanlarının “tripographics” Ģeklindeki 

tek bir baĢlık altında incelemenin, bireyin seyahat alıĢkanlıklarının daha sistemli ve anlaĢılır 

olmasına olanak verebileceğini belirtmektedirler. Hu ve Morrison‟un (2002: 208) sıralamıĢ olduğu 

tripographic değiĢkenleri (seyahat alıĢkanlıklarına iliĢkin değiĢkenler) ve bunların alt baĢlıkları 

Tablo 1.‟de sunulmuĢtur. 
Tablo 1. Seyahat AlıĢkanlarına ĠliĢkin DeğiĢkenler 

DEĞĠġKENĠN ADI 

Kullanılan konaklama tesisinin türü 

Bireyin tatili süresinde katıldığı faaliyetler 

Destinasyon (turistin seyahatinin tek bir destinasyona veya birden fazla 

destinasyona yönelik olması) 

Harcamalar 

Seyahat amacı 

Kullanılan ulaĢım araçları 

KalıĢ süresi 

Seyahate katılım Ģekli (seyahati paket tur olarak satın alma veya seyahatin bireysel 

olarak organize edilmesi) 

Seyahat mesafesi (gidilecek destinasyon/ların turistin yaĢadığı yere uzaklığı) 

Seyahat edilen kiĢi sayısı ve kiĢiler 

Seyahate çıkılan dönemler (yaĢ sezonu, kıĢ sezonu, okul tatilleri, hafta sonu vb.) 



284                                                                        Serhat HARMAN

 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 8/6 Spring 2013 

Kaynak: Hu, Bo, ve Morrison, Alanstair “Tripography: Can destination use patterns enhance our 

understanding of the VFR market?” Journal of Vacation Marketing 8(3), 2002. 

Hyde ve Lawson (2003) bağımsız seyahat eden gezginlere yönelik yapmıĢ oldukları 

çalıĢmada, bağımsız seyahat eden gezginlerin birçok ortak seyahat alıĢkanlığını paylaĢtıklarını 

tespit etmiĢlerdir. Yazarlar, bağımsız seyahat eden gezginlerin ortak seyahat alıĢkanlarını; 

değiĢebilen seyahat planlarına sahip olma, risk alma isteğinin normal paket tur satın alan bir turiste 

kıyasla fazla olması, seyahatlerin genelde birden fazla destinasyona yönelik olması, çok ileri tarihli 

rezervasyonlar yapmaktan kaçınma, bir destinasyona vardıktan o destinasyondaki çekicilikleri 

ziyaret etme ve aktivitelere katılma konusunda genelde 24 saat önceden karar verme, belirli bir 

destinasyonda yeni ziyaret edilecek yerler ve yapılacak aktivitelere iliĢkin duyum aldıklarında 

bunları deneme isteği içine girmeleri, seyahat broĢürleri ve gezi rehberleri gibi basılı 

materyallerden çabuk etkilenme Ģeklinde sıralamıĢlardır. 

3. BAĞIMSIZ GEZGĠNLERĠN PROFĠLĠ ve SEYAHAT ALIġKANLARINA 

ĠLĠġKĠN ALAN YAZIN TARAMASI 

Mevcut alan yazın incelendiğinde, bağımsız seyahat eden gezginlerin profilleri ve seyahat 

alıĢkanlıklarına iliĢkin bir dizi çalıĢmanın bulunduğu anlaĢılmaktadır. Bağımsız seyahat eden 

gezginlerin profilleri ve seyahat alıĢkanlıklarına inceleyen çalıĢmalar aĢağıda özetlenmiĢtir. 

Andersen, Prentice ve Watanabe (2000: 129-151) Ġskoçya‟ya bağımsız seyahat eden Japon 

gezginlerin seyahat deneyimlerini belirlemek üzere bir araĢtırma yapmıĢlardır.  ÇalıĢmada, 

Ġskoçya‟nın Edinburg Ģehrinde konaklayan 408 bağımsız seyahat eden Japon gezgin ile yüz yüze 

görüĢme yönetimi kullanılarak veri toplanmıĢtır. AraĢtırmanın verilerine göre, katılımcılarının % 

78‟i 40 yaĢın altında, % 65‟i kadındır. ÇalıĢmaya katılan bağımsız gezginlerin % 42‟si öğrencidir. 

ÇalıĢmada bağımsız seyahat eden Japon gezginlerin  % 53‟ünün konaklama tercihlerinde ilk 

sıraları; misafirhaneler, gençlik hostelleri ve oda kahvaltı Ģeklindeki düĢük bütçeli konaklama 

tesisleri almaktadır. ÇalıĢmaya katılanların % 25‟i son beĢ yıl içinde en az altı uluslararası seyahate 

çıkarlarken, uluslarası seyahatlerinde kalıĢ süreleri 8 ile 14 gün arasında değiĢmektedir. Andersen, 

Prentice ve Watanabe (2000) çalıĢmasına katılan bağımsız gezginlerin seyahat motivasyonları ise; 

yenilik arayıĢı, bağımsızlık, prestij, rahatlama, diğer kültürleri anlama, kiĢisel geliĢim ve fayda 

sağlama Ģeklinde sıralanmaktadır.  

Seyahat süresince yapılan aktiviteler de bir seyahat pazarını, diğer seyahat pazarlarından 

ayıran önemli bir seyahat alıĢkanlığıdır. Richards ve Wilson (2003) çalıĢmalarında, bağımsız 

seyahat eden genç ve öğrencilerin seyahatleri süresince yapmıĢ oldukları aktivitelerin, tarihi yerleri 

gezme, yürüyüĢ ve dağ yürüyüĢü (trekking), kafe ve restoranlarda oturma, alıĢveriĢ, müze 

ziyaretleri ve kültürel etkinliklere katılma Ģeklinde sıralandığını tespit etmiĢlerdir. Newland (2004: 

230) ise, sırtçantalıların en çok yaptıkları aktivitelerin, yürüyüĢ, vahĢi yaĢamı gözlemleme, 

kumsalda dinlenme, kafe ve restoranlarda oturma, tarihi mekânları ziyaret etme ve etkinliklere 

katılma olduğunu belirtmektedir. 

Mehmetoğlu (2004: 69-90) farklı bir turist tipolojisi geliĢtirmeye yönelik çalıĢmasında, 

Norveç‟in Lotofen Adalarını ziyaret eden bağımsız gezginler ile paket tur ziyaretçileri üzerinde bir 

araĢtırma yapmıĢtır. Lotofen Adalarını ziyaret eden bağımsız gezginlerin (24‟ü kadın, 28‟i erkek 

olmak üzere toplam 52 gezgin) yaĢları 19 ile 66 arasında değiĢirken yaĢ ortalaması 30,5 yaĢ olarak 

hesaplanmıĢtır. 52 bağımsız gezginin 45‟i bekardır ve ortalama 3,5 yıllık üniversite eğitimi 

almıĢlardır. ÇalıĢmada bağımsız gezginlerin seyahate iliĢkin ayarlamaları kendilerinin yapmaktan 

hoĢlandıkları belirlenmiĢtir. Mehmetoğlu‟nun (2004) çalıĢmasına katılan bağımsız gezginlerin 

temel motivasyonları; merak/yenilik arayıĢı ile kiĢisel geliĢimdir.  
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Bağımsız seyahat edenler gezginlerin profilleri ve seyahat alıĢkanları üzerine bir diğer 

araĢtırma ise Greiner vd. (2005: 1-54) tarafından Batı Avustralya‟nın Kuzey Kimberley bölgesinde 

yapılmıĢtır. Kuzey Kimberley‟e seyahat eden 499 bağımsız gezginden elde edilen veriler 

katılımcıların; % 75‟i Avustralyalı diğer bir ifade ile yerli gezgin olduğunu göstermektedir. Kuzey 

Kimberley‟e gelen yabancı gezginlerin büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinden gelmektedir. Kuzey 

Kimberley‟i ziyaret eden yabancı gezginlerin yaklaĢık % 65‟i 39 yaĢın altındadır. Katılımcıların en 

önemli gördükleri destinasyon özellikleri, destinasyonun manzarası ve doğal güzelliklerdir. Kuzey 

Kimberley‟e gelen bağımsız gezginlerin en önemli gördükleri bilgi kaynakları; ağızdan ağza 

iletiĢim, seyahat rehberleri ve internet Ģeklinde sıralanmaktadır. Katılımcıların % 67‟si seyahatleri 

esnasında özel araçları tercih ederlerken, Kuzey Kimberley‟deki ortalama kalıĢ süreleri 8 gün iken, 

gezgin baĢına Kuzey Kimberley‟deki  toplam ortalama harcama 427 Amerikan doları civarındadır.  

Tsai (2010: 221-234) Tayvanlı bağımsız seyahat eden gezginlerin seyahat planlamaları 

üzerine bir araĢtırma yapmıĢtır.  Yapılan araĢtırmada veriler anket yönetimi ile toplanmıĢ ve 

araĢtırmaya Tayvanlı 316 bağımsız seyahat eden gezgin katılmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen 

veriler, Tayvanlı gezginlerin  % 62‟sinin kadın, % 54‟ünün 30 yaĢ altı, % 65‟inin evli, % 66‟sının 

en az lisans düzeyinde eğitime sahip olduğunu göstermektedir. ÇalıĢmada, katılımcıların bağımsız 

seyahate yönelik temel tutumlarının, bağımsız seyahatin, seyahat planlanması ve seyahate iliĢkin 

kararlarda sağladığı otonomluk/özgürlük olduğu tespit edilmiĢtir.  

Butler ve Hannam (2012: 285-300)  da Norveç‟in sekiz farklı bölgesindeki hostellerde 

konaklayan bağımsız gezginler üzerinde bir araĢtırma yapmıĢlardır. 38 bağımsız gezginden elde 

edilen veriler, Norveç‟e gelen bağımsız seyahat eden gezginlerin daha çok özel araç ile seyahat 

etmeyi tercih ettiklerini özel araç olarak ençok otomobillerin kullanıldığı, toplu ulaĢım araçları ile 

seyahatlerde ise en çok otobüslerin kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Butler ve Hannam‟ın (2012) 

çalıĢmasının verileri, araĢtırmaya katılanların Norveç‟i temel ziyaret nedenlerinin kırsal yöreleri 

deneyimleme olduğunu göstermektedir.  

Jacobsen ve Munar (2012: 39-47) Ġspanya‟nın Mayorka Adasına gelen bağımsız seyahat 

eden ziyaretçilerin bilgi arama davranıĢlarını belirlemeye çalıĢmıĢladır. Yapılan alan araĢtırmasına 

Mayorka‟yı herhangi bir seyahat aracısı kullanmadan ziyaret eden 405 ziyaretçiden veri 

toplanmıĢtır. Elde edilen verilere göre katılımcıların, % 55‟i kadın, % 50‟ye yakını lisans eğitimine 

sahiptir. Jacobsen ve Munar‟ın (2012) çalıĢmasına katılanların, % 46‟sı Mayorka‟da 8 ile 14 gün 

arasında kalmaktadırlar. Mayorka‟yı seyahat aracısı kullanmadan ziyaret edenlerin en önemli 

gördükleri bilgi kaynakları;  arkadaĢ ve aile, otellerin internet sayfaları ve kendi deneyimleri 

Ģeklinde sıralanmaktadır.  

Richards ve Wilson‟un (2003) yılında bağımsız seyahat eden genç ve öğrenci gezginler 

üzerinde yapmıĢ oldukları araĢtırmaya göre Türkiye bağımsız seyahat eden genç ve öğrenciler 

tarafından en çok tercih edilen turistik destinasyonlardan biridir. Harman (2012) tarafından 

Ġstanbul‟u ziyaret eden yabancı sırtçantalı gezginler üzerinde bir araĢtırma yapılmıĢtır. Yapılan 

araĢtırmanın sonuçlarına göre; Ġstanbul‟a gelen sırtçantalıların yaklaĢık % 30‟u Türkiye‟yi daha 

önce ziyaret etmiĢlerdir. Yabancı sırtçantalılar Türkiye seyahatlerine genellikle, eĢ, kız/erkek 

arkadaĢ veya arkadaĢları ile çıkmaktadırlar. Türkiye‟ye gelmek için çoğunlukla uçağı, Türkiye 

içinde ise Ģehirlerarası otobüs ve trenleri tercih etmektedirler. Seyahat öncesi bilgi kaynağı olarak 

çoğunlukla, internet ve seyahat rehberlerine baĢvurmaktadırlar ve seyahatlerinde büyük 

çoğunlukla, hostelleri ve bağımsız misafirhaneleri tercih etmektedirler. Ġstanbul‟a gelen yabancı 

sırtçantalılar, Ġstanbul‟da yaklaĢık, 6 gün kalırlarken, Türkiye‟de 11,5 gün kalmaktadırlar. 

AraĢtırmaya katılan yabancı sırtçantalılar, günlük ortalama 70 Dolar harcarlarken, bir seyahatin 

sırtçantalılara maliyeti ortalama 972 Amerikan dolarıdır. 
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Xiang (2013: 134-148) yurtdıĢına seyahat eden Çinli bağımsız gezginlerin profillerini 

belirlemek üzere bir çalıĢma yapmıĢtır. Xiang‟ın (2013) çalıĢmasına 431 bağımsız seyahat eden 

Çinli gezgin katılmıĢtır. Verilerin anket aracılığı ile toplandığı çalıĢmasını verileri, yurtdıĢına 

seyahat eden Çinli bağımsız gezginlerin; % 57‟sinin erkek olduğunu; % 75‟inin 25 ile 44 arası 

yaĢta olduğunu, % 83‟ünün en az lisans eğitimine sahip olduğunu göstermektedir. Xiang‟ın (2013) 

çalıĢmasına katılanların % 9‟u öğrenci iken, katılımcıların temel motivasyonu yeni yerleri 

gezmektir. AraĢtırmaya katılanların seyahate karar verme sürecinin gidilecek destinasyonun 

seçilmesi, seçilen destinasyona iliĢkin ulaĢım ve konaklama rezervasyonlarının/satın almalarının 

yapılması, ulaĢım ve konaklamanın ayarlanmasının ardından, gidilecek destinasyonlarda ziyaret 

edilecek yerler hakkında bilgi toplanması aĢamalarından oluĢtuğu anlaĢılmaktadır. ÇalıĢmada, 

yurtdıĢına seyahat eden Çinli bağımsız gezginlerin  % 68‟inin bilgi kaynağı olarak Lonely Planet 

vb. seyahat rehberlerini kullandıkları da tespit edilmiĢtir. 

4. ARAġTIRMANIN AMACI 

Modern pazarlama anlayıĢının temelinde tüketicilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 

iĢletmelerin pazarlama karmalarını tüketicilerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda Ģekillendirmesi 

bulunmaktadır. Günümüzde turizm endüstrisinin odak noktasını turistler oluĢturmaktadır. 

Dolayısıyla,  günümüz artan rekabet ortamında baĢarılı olmak isteyen turizm iĢletmelerinin ve 

turistik destinasyonların yöneticilerinin, kendilerini tercih eden turist pazarlarının demografik 

özellikleri ve seyahat alıĢkanlıklarının, diğer bir ifade ile profillerinin neler olduğunu tespit 

etmeleri ve turist pazarlarına sundukları ürünleri hedef pazarlarının profilleri çerçevesinde 

Ģekillendirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, yapılan alan araĢtırmasının amacı, ulusal turizm 

yazınında değinilmemiĢ bir konu olan bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin profillerinin ve 

seyahat alıĢkanlarının belirlenmesidir. Yapılan alan araĢtırması ile bağımsız seyahat yerli 

gezginlerin profillerine ve seyahat alıĢkanlıklarına yönelik sağlıklı ve önemli veriler elde 

edileceğinden, bu pazara yönelik faaliyet gösteren turizm iĢletmeleri ve kamu otoritelerine katkı 

sağlanması olasıdır. Ayrıca, ülkemizde bağımsız seyahat eden yerli gezginlere yönelik yapılmıĢ 

herhangi araĢtırma olmadığından, bu gezginler üzerinde bir alan araĢtırması yapılarak, ulusal 

turizm yazınına katkı sağlanması da hedeflenmiĢtir.  

5. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

AraĢtırma modeli, araĢtırma amacına uygun ve ekonomik olarak, verilerin toplanabilmesi 

için gerekli koĢulların düzenlenmesidir (Karasar 2011: 76). AraĢtırma modelleri genel olarak, 

tarama ve deneme modelleri olmak üzere iki baĢlıkta incelenmektedir (Karasar 2011: 74). Tarama 

modelleri halen veya geçmiĢ var olanı olduğu gibi saptamaya/tanımlaya çalıĢan, araĢtırmaya konu 

olan olay, birey veya nesnenin kendi koĢulları içinde olduğu gibi tanımlamaya çalıĢan araĢtırma 

modelidir (ErkuĢ 2009: 84; Karasar 2011: 75).  Karasar (2011: 79), tarama modellerini, genel ve 

iliĢkisel tarama modelleri olmak üzere iki baĢlıkta incelemiĢtir.  Genel tarama modelleri;  çok 

sayıda elemandan bir evren hakkında genel bir yargıya varabilmek için evrenin tümü veya 

evrenden alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde yapılan taramalardır. Genel tarama 

modelleri de kendi içinde tekil ve iliĢkisel tarama modelleri Ģeklinde iki gruba ayrılmaktadır. Tekil 

tarama modelinde, araĢtırmaya konu olan madde, birey veya gruplar ve bunlara ait alt değiĢkenler 

ayrı ayrı betimlenmeye çalıĢılmaktadır. ĠliĢkisel taramada ise, iki veya daha çok sayıdaki 

değiĢkenin arasında birlikte değiĢimin varlığı ve/veya derecesi belirlenmeye çalıĢılmaktadır. 

GerçekleĢtirilen araĢtırma, araĢtırma modeli bakımından bir tarama niteliğindedir. Ayrıca, 

genel tarama modellerinden tekil tarama modellerinin özelliklerini taĢımaktadır. Bunun nedeni, 

çalıĢma kapsamında yanıtlamaya çalıĢılacak araĢtırma soruları ile bağımsız yerli gezgin evreni 

hakkında bir kanıya varmak için çeĢitli değiĢkenlerin (örneğin, bağımsız gezginlerin, demografik 

özellikleri, seyahat alıĢkanları, seyahat Ģekillerinin ne olduğu)  ayrı ayrı betimlenmeye çalıĢılacak 
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olunmasıdır. Nakip (2006: 29), keĢifsel araĢtırmaların, genellikle hakkında çok az bilgi bulunan 

olay, madde veya birey üzerinde yapıldığını belirtmektedir. Yerli gezginler üzerinde daha önce 

yapılan her hangi bir araĢtırma bulunmadığından, yapılacak olan araĢtırmanın tanımlayıcılık 

yanında keĢifsel yönünün de olduğunu söylemek olanaklıdır. 

5.1. Veri Toplama Yöntemi 

ÇalıĢmada veriler, mevcut yazından yararlanılarak geliĢtirilen anket formu aracılığı ile 

toplanmıĢtır. Veri toplama aracı olarak anket formunun tercih edilmesinin nedenleri; sosyal 

bilimler alanında veri toplamada yoğun olarak kullanılması (Karasar 2011: 77), hızlı ve düĢük 

maliyetli bir veri toplama aracı olması, soruları standartlaĢtırarak bütün cevaplayıcılara aynı tür 

soruların sorulmasına olanak sağlaması, veri analizini kolaylaĢtırması, araĢtırma kayıtlarının kalıcı 

hale getirilmesi Ģeklinde sıralanabilir (Nakip 2006: 120).  

GeliĢtirilen anket formundaki sorular iki grup altında incelenebilir. Birinci grupta, 

araĢtırmaya katılan bağımsız gezginlerin demografik özelliklerini belirlemeye dönük, altı soru 

bulunmaktadır. Anket formunda yer alan ikinci grup sorular, Hu ve Morrison (2002: 208), 

çalıĢmalarında “tripographics” olarak ifade ettikleri seyahat alıĢkanlıklarına belirlemek üzere, 

onsekiz soru bulunmaktadır. Bu onsekiz sorudan üçü, seyahat alıĢkanlığının yanı sıra, bağımsız 

gezginlerin seyahat tecrübelerini belirlemeye de dönüktür. 

GeliĢtirilen anket formunda yer alan anket sorularının anlaĢılabilir olup olmadığının tespit 

edilmesi için 1-3 Kasım 2012 tarihleri arasında 5 kiĢiden oluĢan bağımsız gezgin grubu üzerinde 

öntest yapılmıĢtır. Yapılan öntest sonucunda,  seyahat alıĢkanlıklarına iliĢkin iki soruda değiĢiklik 

yapılmıĢ ve ankete son hali verilmiĢ ve anketin uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Anket uygulaması internet aracılığı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Elektronik anket formu, 

bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin bilgi alıĢveriĢi için kullandıkları www.sırtcantalılar.com 

adlı internet sitesinde 15 Kasım 2012-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında yayınlanmıĢtır. Anket 

formu, belirtilen tarihlerde internette yayınlanmasının yanı sıra, anket, www.sırtcantalılar.com‟un 

kurucuları tarafından, sırtçantalılar grubunun twitter üzerindeki adresinden ve sosyal paylaĢım 

sitesi olan facebook sayfasından da üyelere ve takipçilere mesaj olarak gönderilmiĢ ve araĢtırmaya 

katılımın sağlanması istenmiĢtir.  

5.2. Evren ve Örneklem 

Türkiye‟de yayınlanan turizm istatistikleri incelendiğinde, bağımsız seyahat eden yerli 

gezginlere iliĢkin bir her hangi bir istatistik bulunmamaktadır. Bu nedenle araĢtırmanın evreninin 

büyüklüğünün tam olarak belirlenmesi mümkün değildir. Ancak bir fikir verebilmesi açısından, 

anket formunun internet üzerinden yayınlandığı tarihler itibariyle, @sırtcantalılar adlı twitter 

hesabının takipçi sayısı 6000 civarında iken, sırtçantalılar topluluğunun facebook sayfasının üye 

sayısı 2500 civarındadır. Fakat, sırtçantalılar.com‟un twitter hesabını takipçileri ve facebook 

grubunun üyelerinin ne kadarının aktif olarak seyahate çıkan bağımsız gezgin olduğu belirsizdir. 

Bu nedenle, araĢtırma evreninin kesin büyüklüğü hakkında bir öngörüde bulunmak olanaklı 

değildir. AraĢtırmada, tesadüfî olmayan örnekleme tekniklerinden, kolayda örnekleme tekniği 

kullanılmıĢtır. Kolayda örneklemede, ana kütleden uygun görülen veya araĢtırmaya katılması 

isteyenlerin ve ulaĢılabilir olanların örnekleme dahil edilmesini ifade etmektedir (Gegez 2007; 

Nakip 2006). 15 Kasım 2012 ile 15 Mayıs 2013 tarihleri arasında internet üzerinden 

www.sircantalilar.com adlı internet adresinde yayınlanan anket formunu 163 katılımcı 

yanıtlamıĢtır. 
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5.3. Kullanılan Veri Analiz Teknikleri 

ÇalıĢmada öncelikle, anket yoluyla elde edilen veriler, kodlanarak istatistik paket programa 

aktarılmıĢtır. Ġstatistik paket programa girilen verilerde kodlama hatası yapılıp yapılmadığı kontrol 

edilmiĢ, hatalı girilen kodlamalar düzeltilmiĢtir. Anket uygulaması sonucu elde edilen verilerin 

analizinde, frekans dağılımları ve oranları yanı sıra, ortalama, standart sapma,  en küçük ve en 

büyük değer, mod ve çeyreklikler kullanılmıĢtır.  

6. ARAġTIRMANIN BULGULARI 

6.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

AraĢtırmaya katılanların demografik özelliklerine dağılımlar Tablo 2‟de sunulmuĢtur. 

Tablo 2 incelendiğinde, araĢtırmaya katılanların % 58‟inin erkek, % 42‟sinin ise kadın olduğu, % 

60‟a yakının 30 yaĢın altında olduğu anlaĢılmaktadır. Bunun yanı sıra, katılımcıların % 84‟ünün 

bekar olduğu, % 85‟ten fazlasının en az lisans eğitimine sahiptir.  Anket formunu yanıtlayan 

bağımsız gezginlerin, % 45‟e yakının meslek sahibi olduğu ve % 70‟ e yakının aylık 2000 TL‟nin 

altında gelire sahip olduğu tespit edilmiĢtir. 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

DEMOGRAFĠK 

ÖZELLĠK 
Frekans 

Oran 

(%) 

DEMOGRAFĠK 

ÖZELLĠK 
Frekans 

Oran 

(%) 

Cinsiyet (N:163)   
Eğitim Düzeyi 

(N: 163) 
  

Kadın 69 42,3 Ġlköğretim 2 1,2 

Erkek 94 57,7 Lise 3 1,8 

YaĢ Grubu 

(N:159) 
  Ön lisans 14 8,6 

16-24 YaĢ Grubu 53 33,3 Lisans 103 63,2 

25-29 YaĢ Grubu 38 23,9 Yüksek Lisans 37 22,7 

30-34 YaĢ Grubu 28 17,6 Doktora 4 2,5 

35 YaĢ ve Üstü 40 25,2 
Aylık Gelir 

(N:149) 
  

Medeni Durum 

(N:163) 
  750 TL altı 52 34,9 

Evli 137 84,0 751-1000 TL arası 11 7,4 

Bekar 26 16,0 
1001-2000 TL 

arası 
31 20,8 

ÇalıĢma 

Durumu 

(N:161) 

  
2001-3000 TL 

arası 
25 16,8 

Öğrenci 61 37,9 
3001-4000 TL 

arası 
7 4,7 

ĠĢsiz 28 17,4 
4001-5000 TL 

arası 
4 2,7 

ÇalıĢan 72 44,7 5001 TL ve üstü 19 12,8 

 

AraĢtırmaya katılan bağımsız gezginlerden kendilerini nasıl tanımladıklarını belirtmeleri de 

istenmiĢtir. Katılımcıların verdikleri yanıtlar incelendiğinde, katılımcıların % 56‟sının kendini 

gezgin, % 18‟inin sırtçantalı, % 13‟ünün ise maceracı olarak tanımladığı anlaĢılmaktadır. 
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Tablo 3. Katılımcıların Kendilerini Nasıl Tanımladıklarına ĠliĢkin Dağılım (N: 158) 
Kendini 

Tanımlama 

ġekli 

Frekans Oran (%) 

Gezgin 
89 56,3 

Sırtçantalı 
29 18,4 

Maceracı 
22 13,9 

Turist 
12 7,6 

Diğer 
6 3,8 

 

6.2.Katılımcıların Seyahat Alışkanlıklarına İlişkin Bulgular 

Tablo 4. araĢtırmaya katılan bağımsız seyahat eden gezginlerin bir takım seyahat 

alıĢkanlıklarına iliĢkin dağılımları göstermektedir. Tablo 4, incelendiğinde, anketi yanıtlayanların 

% 34‟ünün seyahatlerine yalnız çıktıkları, % 42‟sinin ise seyahatlerine genellikle arkadaĢları ile 

çıktıkları anlaĢılmaktadır.  Katılımcıların % 82‟si, seyahatlerini seyahate altı aydan az bir süre kala 

planlamaktadırlar. Katılımcıların tamamına yakını bağımsız seyahat etmeye önümüzdeki yıllarda 

devam etmek isterlerken, yaklaĢık olarak her dört katılımcıdan üçü yurtdıĢına bağımsız olarak 

seyahat ettiğini belirtmiĢtir 

Tablo 4. Katılımcıların Bir Takım Seyahat AlıĢkanlıklarına ĠliĢkin Bulgular 
SEYAHAT 

ALIġKANLIĞI 

GRUPLAR Frekans Oran (%) 

Seyahate Çıkılan 

KiĢiler (N:157) 

Tek BaĢına 53 33,8 

Kız/Erkek ArkadaĢ,  34 21,7 

ArkadaĢlar 67 42,7 

Diğer 3 1,9 

Seyahati Planlama 

Süresi (N:163) 

6 Aydan az 134 82,2 

6-9 Ay arası 24 14,7 

9 Aydan fazla 5 3,1 

Bağımsız Seyahate 

Ġleride Devam Etme 

(N:145) 

Evet 143 98,6 

Hayır 2 1,4 

Yurt DıĢına Seyahat 

Etme (N: 163) 

Evet 119 73,0 

Hayır 44 27,0 

Anketi yanıtlayan bağımsız seyahat eden gezginlerin, yurtdıĢı seyahat alıĢkanlıklarına 

iliĢkin betimleyici istatistikler Tablo 5.‟te sunulmuĢtur. Buna göre, katılımcıların son 3 yılda yurt 

dıĢına yaptıklarını seyahat sayısı 1 ile 20 arasında değiĢirken, ortalama seyahat sayısı 4‟tür. 

Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin,  seyahat ettikleri ülke sayısı 1 ile 65 arasında değiĢirken,  

seyahat edilen ülke sayısının ortalaması 7‟dir. Çıkılan yurtdıĢı seyahatlerdeki kalıĢ süresi 

incelendiğinde, yurt dıĢı bir seyahat en az 3 gün sürerken, yurtdıĢı seyahatlerde ortalama kalıĢ 

süresi, 15 gündür. Bir diğer önemli seyahat alıĢkanlığı değiĢkeni olan seyahat harcamaları 

incelendiğinde, araĢtırmaya katılanların, bir yurtdıĢı seyahatlerinde ortalama 46 Amerikan doları 

harcadıkları, yurtdıĢı bir seyahatin katılımcılara toplam maliyeti ise ortalama 1200 dolar 

civarındadır. 
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Tablo 5. Katılımcıların Yurt DıĢı Seyahat AlıĢkanlıklarına ĠliĢkin Betimleyici Ġstatistikler 
 ĠSTATĠSTĠKLER ÇEYREKLĠKLER 

 
Ortalama 

St. 

Sapma 
Mod Min. Maks %25 %50 %75 

Son 3 yılda YurtdıĢına 

yapılan seyahat Sayısı 

(N:125) 

4,31 3,56 1 1 20 2 3 6 

Son 3 yılda YurtdıĢı 

seyahat edilen Ülke 

Sayısı (N:124 ) 

7,62 7,63 1 1 65 3 6 10 

YurtdıĢı  Bir Seyahatte 

KalıĢ Süresi (Gün) (N: 

119) 

15,2 23,63 10 3 180 7 10 15 

YurtdıĢı Seyahatte 

Günlük Harcama 

(Amerikan Doları) (N: 

118) 

46,6 28,25 50 5 150 25 40 56 

YurtdıĢı seyahatte 

yapılan Toplam 

Harcama (Amerikan 

Doları) (N: 107) 

1191,6 814,5

5 

1000 150 5000 600 100

0 

1500 

Katılımcıların yurtiçi seyahat alıĢkanlıklarına iliĢkin betimleyici istatistikleri Tablo 6.‟da 

yer almaktadır. Buna göre, katılımcıların son 3 yılda çıktıkları seyahat sayısı 1 ile 30 arasında 

değiĢirken ortalama yurtiçi seyahat sayısı 6 olarak hesaplanmıĢtır. Katılımcılar son 3 yılda 

çıktıkları seyahatlerde ortalama 10 Ģehri ziyaret etmiĢlerdir. Anketi yanıtlayanların yurtiçi 

seyahatlerinde ortalama kalıĢ süreleri ise, 7,65 gündür. Yurtiçi bir seyahatte yapılan günlük 

harcama ortalaması 58 TL olarak hesaplanmıĢtır. Yurtiçi bir seyahat, katılımcılara ortalama olarak 

625 TL‟ye mal olmaktadır. AraĢtırmaya katılan bağımsız gezginlerin yurtdıĢı ve yurtiçi seyahat 

alıĢkanlarını karĢılaĢtırıldığında,  katılımcılar son 3 yılda daha çok yurt içi seyahatlere çıkmıĢlardır. 

YurtdıĢı seyahatlerin kalıĢ süresi ise yurtiçi seyahatlerden daha uzundur. Ayrıca, yurtdıĢı 

seyahatlerin harcama tutarı bakımından yurtdıĢı seyahatler daha maliyetli olduğu açıktır. 

Tablo 6. Katılımcıların Yurt Ġçi Seyahat AlıĢkanlıklarına ĠliĢkin Betimleyici Ġstatistikler 

 ĠSTATĠSTĠKLER ÇEYREKLĠKLER 

Ort- 

lama 

St. 

Sapma 
Mod Min Maks %25 %50 %75 

Son 3 yılda 

Yurtiçinde çıkılan 

seyahat Sayısı 

(N:134) 

6,6 5,41 3 1 30 3 5 8 

Son 3 yılda 

Yurtiçinde seyahat 

edilen Ģehir Sayısı 

(N:132 ) 

10,2 8,49 10 1 50 5 10 12 

Yurtiçi bir seyahatte 

kalıĢ süresi (Gün) 

(N: 129) 

7,65 5,47 5 2 30 4,5 5 10 

Yurtiçi Seyahat 

Günlük Harcama 

(TL) (N: 128) 

58,7 35,91 50 10 150 30 50 75 

Yurtiçi seyahatte 

yapılan Toplam 

Harcama (TL)  

(N: 128) 

624,

6 

605,51 500 30 3000 256,2 475 750 
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Tablo 7.‟de araĢtırmaya katılanların seyahatlerinde kullandıkları ulaĢım araçlarının 

dağılımını göstermektedir. Buna göre, araĢtırmaya katılan en çok tercih ettikleri ulaĢım araçları 

otobüs (% 80,9), uçak (% 77,9), tren (%77,3), otomobil (% 36,1), otostop (% 28,2) ve bisiklet (% 

17,7) Ģeklinde sıralanmaktadır. Bu dağılımlar, bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin daha çok 

toplu ulaĢım araçlarını tercih ettiklerini göstermektedir. 

Tablo 7. Katılımcıların Seyahatlerinde Kullandıkları UlaĢım Araçlarının Dağılımı(N: 163) 

ULAġIM ARACI  Frekans Oran (%) 

Otobüs 132 80,9 

Uçak 127 77,9 

Tren 126 77,3 

Otomobil 59 36,1 

Otostop 46 28,2 

Bisiklet 29 17,7 

Motosiklet 12 7,3 

Karavan 2 1,2 

Diğer 2 1,2 

      Not: Birden fazla seçenek aynı anda iĢaretlenebildiğinden Toplam % 100’ü geçmektedir. 

AraĢtırmaya katılan bağımsız seyahat eden gezginlerin seyahat öncesi kullandıkları bilgi 

kaynaklarının dağılımı Tablo 8.‟de yer almaktadır. Buna göre, katılımcıların tamamı bilgi kaynağı 

olarak interneti (% 100) kullandıklarını belirtmiĢlerdir. Ġnterneti, diğer gezginler/sırtçantalılar (% 

67), seyahat rehberleri (% 50,9), arkadaĢlar (% 46,5), kitaplar (% 44,7), daha önceki ziyaretler (% 

40,3) ve film ve belgeseller (% 40,3) takip etmektedir. 

 

Tablo 8. Katılımcıların Seyahat Öncesi Kullandıkları Bilgi Kaynakları (N: 161) 

BĠLGĠ KAYNAĞI Frekans Oran 

(%) 

Internet 161 100,0 

Diğer Gezginler/Sırtçantalılar 108 67,0 

Seyahat Rehberleri 82 50,9 

ArkadaĢlar 75 46,5 

Kitaplar 72 44,7 

Daha Önceki Ziyaretler 65 40,3 

Film ve Belgeseller 65 40,3 

Televizyon 15 9,3 

Aile 12 7,4 

Seyahat Acentesi 4 2,4 

Diğer 2 1,2 

Not: Birden fazla seçenek aynı anda iĢaretlenebildiğinden  

Toplam % 100’ü geçmektedir. 

 

 

Katılımcıların konaklama tesisi tercihlerine iliĢkin dağılımlar Tablo 9.‟da sunulmuĢtur. 

Tablo 9. Ġncelendiğinde, anketi yanıtlayan en çok tercih ettikleri konaklama tesislerinin; sırtçantalı 

hostelleri (% 67,7), arkadaĢ/akraba/tanıdık evleri (% 67,7), gençlik hostelleri(% 54,6), oteller(% 

47,3), kamp alanları(% 30,9), moteller ve misafirhaneler (% 21) Ģeklinde sıralandığı 

anlaĢılmaktadır. Bu dağılımlar, bağımsız seyahat yerli gezginlerin genel olarak ucuz konaklama 

tesislerini tercih ettiklerini göstermektedir. 
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Tablo 9. Katılımcıların Konaklama Tesisi Tercihleri (N: 152) 
KONAKLAMA TESĠSĠ Frekans Oran 

(%) 

Sırtçantalı Hostelleri 103 67,7 

ArkadaĢ/ Akraba/Tanıdık 

Evleri 

103 67,7 

Gençlik Hostelleri 83 54,6 

Oteller 72 47,3 

Kamp Alanları 47 30,9 

Moteller 32 21,0 

Misafirhaneler 23 15,1 

Couchsurfing 10 6,5 

Karavan 2 1,3 

Not: Birden fazla seçenek aynı anda iĢaretlenebildiğinden 

Toplam % 100’ü geçmektedir. 

 

Tablo 10. anketi yanıtlayan bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin seyahatleri sürecine 

yaptıkları faaliyetlerin dağılımını göstermektedir. Buna göre, araĢtırmaya katılan gezginlerin 

seyahatleri süresince en çok yaptıkları faaliyetler, tarihi mekânları ziyaret etme (% 97,8), müzeleri 

ziyaret etme (% 83,2), kafe ve restoranlarda oturma (% 75,5), yürüyüĢ ve doğa yürüyüĢü (%7 2,7), 

kültürel etkinliklere katılma (% 65,7), doğayı gözlemleme (% 60,8), kumsalda zaman geçirme (% 

55,9) Ģeklinde sıralanmaktadır.  

Katılımcıların seyahat süresince yapmıĢ oldukları faaliyetlerin çoğunlukla, kültürel ve 

doğal çekiciliklere dayalı faaliyetler olması dikkat çekicidir. 

           

Tablo 10. Katılımcıların Seyahatleri Süresince Yaptıkları Faaliyetler (N: 143) 
FAALĠYET TÜRÜ Frekans Oran (%) 

Tarihi mekânları Ziyaret 140 97,9 

Müze Ziyaretleri 119 83,2 

Kafe ve Restoranlarda Oturma 108 75,5 

YürüyüĢ ve Doğa YürüyüĢü 104 72,7 

Kültürel Etkinliklere Katılma 94 65,7 

Doğayı Gözlemleme 87 60,8 

Kumsalda Zaman Geçirme 80 55,9 

AlıĢveriĢ 70 48,9 

Gece Kulüplerine Gitme 66 46,1 

Adrenalin/Spor Aktivitesi 

Yapma 

64 44,7 

Spor Müsabakası Ġzleme 23 16,0 

Not: Birden fazla seçenek aynı anda iĢaretlenebildiğinden 

Toplam % 100’ü geçmektedir. 

 

SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Türkiye Ġstatistik Kurumu‟nun (TUĠK) Hanehalkı Ġç Turizm AraĢtırmasının verilerine göre, 

bir ve daha fazla sayıda geceleme yaparak seyahat eden Türk vatandaĢlarının 2010 yılında 

çıktıkları toplam seyahat sayısı 15 Milyon 128 Bin iken, bir ve daha fazla gecelemeli seyahate 

çıkan Türk vatandaĢlarının 2010 yılında yaptıkları toplam geceleme, 100 Milyon gecelemeye 
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yaklaĢmıĢtır (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8511). Öte yandan, Dünya 

Bankası‟nın verilerine göre,  yurtdıĢına seyahat eden Türk vatandaĢlarının sayısı, 2001 yılında 4 

Milyon 856 bin kiĢi iken,  bu sayı 2011 yılında 6 Milyon 282 bin kiĢiye ulaĢmıĢtır 

(http://data.worldbank.org/indicator).  Sıralanan bu veriler bu verilerden hareketle, Türk 

vatandaĢların gerek yurtiçi gerekse de yurtdıĢı seyahatlere çıkıĢlarının artıĢ eğiliminde olduğu 

söylenebilir. 

Yurtiçi veya yurtdıĢı seyahate çıkan Türk vatandaĢların homojen bir yapı gösterdiğini 

söylemek olanaklı değildir. ġöyle ki, yurtiçi veya yurtdıĢı seyahate çıkan Türk vatandaĢlarının 

içinde  esnek seyahat planlarına sahip, kendi seyahatlerini kendileri planlayan, ulaĢım veya 

konaklama satın almaları için aracı kullanmayan, paket tur satın almayı tercih etmeyen bağımsız 

seyahat eden Türk gezginler bulunması olasıdır. Yurtiçi turizm alan yazınında bağımsız seyahat 

eden yerli gezginlerin profilleri ve seyahat alıĢkanları üzerine herhangi bir çalıĢma 

bulunmamaktadır. Bu durumun, yurtiçi turizm alan yazınında önemli bir boĢluk oluĢturduğu 

söylenebilir. Yapılan bu alan araĢtırması ile bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin profilleri ve 

seyahat alıĢkanlıkları ortaya konularak,  bağımsız gezgin pazarına yönelik faaliyet gösteren 

iĢletmelere, bu seyahat pazarının profili ve seyahat alıĢkanlıklarına yönelik sağlıklı verilerin 

sunulması ve yurtiçi turizm alan yazınına katkı sağlanması hedeflenmiĢtir. 

15 Kasım 2012-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılan alan araĢtırmasına, bağımsız 

seyahat eden 163 yerli gezgin katılmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen veriler ıĢığında, bağımsız 

seyahat eden yerli gezginlerin profilleri ve seyahat alıĢkanlıkları aĢağıdaki gibi ĢekillenmiĢtir: 

- Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin  % 42‟si kadın, % 58‟i erkektir. YaĢ ve medeni 

durum bakımından ise, bağımsız gezginlerin  % 60‟a yakını 30 yaĢ altında, % 84‟ü bekardır. 

- Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin % 85‟i en az lisans eğitimine sahiptir. Öte 

yandan, % 70‟i 2000 TL altında aylık gelire sahiptir. Yerli gezginlerin % 38‟e yakını öğrencidir. 

- Bağımsız seyahat eden yerli gezginler seyahatlerine genellikle, tek veya arkadaĢları ile 

çıkmaktadırlar. Yerli gezginlerin  % 95‟ten fazlası gelecekte de bağımsız seyahatlere çıkmak 

istemektedirler. 

- Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin  % 60‟a yakını kendilerini gezgin olarak 

tanımlamakta ve seyahatlerinde çoğunlukla, otobüs, uçak ve trenleri tercih etmektedirler.  

- Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin seyahat öncesi bilgi kaynağı olarak çoğunlukla, 

Internet, diğer/gezginler ve seyahat rehberlerine baĢvurmaktadırlar ve seyahatlerinde büyük 

çoğunlukla, hostelleri ve akraba/eĢ-dost/tanıdık evlerini tercih etmektedirler. Seyahatleri esnasında 

en çok yaptıkları faaliyetler; tarihi yerleri ziyaret, müze ziyareti kafe ve restoranlarda oturma ve 

yürüyüĢ/doğa yürüyüĢüdür. 

- Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin, yurtdıĢı bir seyahatte yaklaĢık, 15 gün 

kalırlarken, Türkiye‟de 7,65 gün kalmaktadırlar. Bu ortalamalar, yurtdıĢı seyahatlerin kalıĢ 

süresinin, yurtiçi bir seyahatin iki katı olduğunu göstermektedir. 

- Bağımsız seyahat eden yerli gezginler yurtdıĢı bir seyahatte günlük ortalama 746 dolar 

harcarlarken,  yurtdıĢı bir seyahatin bir seyahatin gezginlere maliyeti ortalama 1200 dolar 

civarındadır. 

- Bağımsız seyahat eden yerli gezginler yurtiçi bir seyahatte günlük ortalama 59 TL 

harcarlarken,  yurtiçi bir seyahatin bir seyahatin gezginlere maliyeti ortalama 625 TL civarındadır. 

- Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin son 3 yılda ortalama 4,3 uluslararası seyahate 

çıkmıĢlar ve bu seyahatlerinde ortalama 7,62 ülkeyi ziyaret etmiĢlerdir.  
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- Yerli gezginler, son 3 yılda ortalama 6 yurtiçi seyahate çıkmıĢlardır ve bu yurtiçi 

seyahatlerinde ortalama 10,6 Ģehri ziyaret etmiĢlerdir. 

Yapılan alan araĢtırmasından elde edilen bulgular ıĢığında gerek turizm iĢletmesi 

yöneticilerine gerekse turizm politika ve planlarının hazırlanmasından sorumlu kamu otoritelerine 

çeĢitli öneriler getirilebilir.  

- Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin yurtiçi bir seyahatte kalıĢ süreleri ortalama 7,65 

gündür. Bu rakam, TUĠK‟in hane halkı yurtiçi turizm araĢtırmasında (2010 yılı) tespit edilen, Türk 

vatandaĢlarının yurtiçi turizm ortalama kalıĢ süresinden (6,6 gün) bir gün fazladır. Bu nedenle, 

gerek turizm iĢletmecilerinin yöneticilerinin gerekse de kamu otoritelerinin bağımsız seyahat eden 

yerli gezginlerin yurtiçi seyahatlerdeki kalıĢ sürelerini arttırmak için gerekli uygulamaları hayata 

geçirmeleri gerekmektedir. 

- Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin ortalama kalıĢ süresini arttırmak için, öncelikle, 

kamu otoritelerince bu pazara yönelik faaliyet gösteren ve ucuz konaklama imkanı sağlayan hostel, 

misafirhane gibi konaklama iĢletmelerine yatırım kolaylığı ve teĢvikler sağlanmalıdır. 

- Bağımsız seyahat pazarına yönelik geliĢtirilecek turizm planları hazırlanırken, kamu 

otoritelerinin yanı sıra, bu pazara yönelik faaliyet gösteren turizm iĢletmelerinin temsilcileri de 

mutlaka yer almalıdırlar. 

- Bağımsız gezginlerin bilgi edindikleri kaynaklar arasında internet baĢı çekmektedir. Bu 

nedenle, gerek turizm iĢletmeleri gerekse destinasyonun tutundurulmasından sorumlu destinasyon 

yönetim örgütleri internet üzerinden pazarlama çabalarına ağırlık vermelidirler. 

- Bağımsız seyahat pazarına yönelik faaliyet gösteren hostel ve diğer konaklama 

iĢletmecilerinin bir araya gelip oluĢturduğu dernekler oluĢturulmalıdır. Bağımsız seyahat pazarına 

yönelik faaliyet gösteren konaklama iĢletmecilerinin bir araya gelip oluĢturduğu bu dernek veya 

birlik tarzındaki sivil toplum kuruluĢları, bulundukları destinasyonlar için ortak tutundurma 

çabaları yürütmelidirler. 

İleride Yapılacak Araştırmalar İçin Öneriler 

Yapılan alan araĢtırmasında veriler Kasım ve Mayıs döneminde ve internet üzerinden 

toplanmıĢtır. Ġleride yapılacak araĢtırmalarda verilerin yılın diğer aylarında ve yüz yüze uygulanan 

anket aracılığı ile toplanması, araĢtırma örnekleminin bağımsız seyahat eden yerli gezginleri temsil 

yeteneğini arttırabilecektir. 

Gelecek yıllarda, yerli gezginlerden anket yöntemi ile veri toplanmasının dıĢında, nitel 

yöntemlerle (örneğin, katılımcı gözlem ve görüĢme yöntemleri) de verilerin toplanması yararlı 

olabilecektir. Çünkü nitel yöntemler ile bağımsız seyahat fenomeninin daha derinlemesine 

anlaĢılmasına katkı sağlayabilecektir.  
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