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ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı, Turizm Rehberliği bölümü öğrencilerinin yeni 

yiyecekleri deneme korkularını ve yemeklere karĢı tutumlarını ölçmektir. Bu 

çalıĢmada, tanımlayıcı ve keĢfedici araĢtırma modellerinin her ikisi de 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada kolayda örnekleme yönteminden yararlanılmıĢ ve 

veriler, 17-19 Aralık 2018 tarihinde anket aracılığıyla toplanmıĢtır. Toplamda 

129 kullanılabilir anket elde edilmiĢtir. Toplanan veriler, istatistik 

değerlendirme ve analiz programı aracılığıyla analiz edilmiĢtir. Katılımcıların 

“kadın” ve “erkek” oranlarının eĢit olduğu, çoğunluğunun “bekar”, “20-24” 

yaĢ arasında, “birinci sınıf” ve “1001-1500TL” arasında aylık gelire sahip 

öğrenciler olduğu belirlenmiĢtir.  Rehber adaylarının %14,7’sinin “Hataylı”, 

%14’ünün “Mersinli”, %9,3’ünün “Adanalı” ve “Azeri” oldukları tespit 

edilmiĢtir. Turist rehberi adaylarının yeni yiyecek deneme korkusuna sahip 

(neophobic) oldukları tespit edilmiĢtir. Öte yandan, “yeni yiyecek deneme 

korkusu” ile “cinsiyete” göre yapılan t-testi sonucunda anlamlı bir farklılık 

bulunmamıĢtır. Rehber adaylarının yemeklere karĢı tutumlarına yönelik 

yapılan analiz sonuçlarına göre, rehber adaylarının etnik restoranlara açık 

olmadıkları belirlenmiĢtir. ÇalıĢma, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi 

Turizm Rehberliği bölümü öğrencilerinin yeni yiyecekleri deneme korkularını 

ve yemeklere karĢı tutumlarının belirlenmesi ile sınırlıdır. Alan yazın 

incelendiğinde rehber adaylarına yönelik bu konuda bir çalıĢmaya 

rastlanmamıĢ olması çalıĢmanın orijinalliğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yeni yiyecek deneme korkusu, Turist rehberi adayları, 

AlıĢkanlık, Mersin. 

ABSTRACT 

Theaim of thisstudy is tomeasurefear of 

tryingnewfoodsandtheirattitudestowardsfoods of thestudents of Mersin 

UniversityTourismFaculty of TourismGuiding. Inthisstudy, 

bothdescriptiveandexploratoryresearchmodelswereused. Inthisstudy, 

easysamplingmethodwasusedandthedatawerecollected on 17-19 December 

2018. A total of 129 

usablequestionnaireswereobtained.Thecollecteddatawereanalyzedusingstatistic

almethods. 

Itwasdeterminedthatthemaleandfemalestudentparticipantswereequalandthemaj

orityweresingle, agedbetween 20-24 years, 

firstgradeandhavemonthlyincomebetween 1001-1500 TurkishLiras. Total of 

14.7% of theapplicantsarefrom Hatay, 14% of themarefrom Mersin and 9.3% 

of themarefrom Adana andAzerbaijan. 

Itwasdeterminedthatthetouristguidecandidates had fear of 

experimentingwithnewfoods (neophobic). On theotherhand, 

nosignificantdifferencewasfoundbetweenthe “fear of 

experimentingwithnewfood”  and “ gender”.  Accordingtotheresults of 

theanalysis of thecandidates’ attitudestowardsthedishes, it 

wasdeterminedthattheguidecandidateswere not opentoethnicrestaurants. 

Thestudy is limitedtothefear of experimentingwithnewfoods in Mersin 

UniversityTourismFacultyTourismGuidanceDepartmentstudentsandtheirattitu

destowardsfood. Thefactthatthere is nostudy on 

thissubjectfortheguidecandidatesshowstheauthenticity of thestudy. 

Keywords:Foodneophobia, Touristguidecandidates, Habits, Mersin
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GĠRĠġ 

Dünyanın dört bir yanından yeni yiyecekler çok popüler olup, birçok insanın günlük 

diyetlerinin bir parçası haline gelmiĢtir.  Yeni yiyeceklere yönelik pazar, geleneksel 

olmayan etnik yiyecek pazarı olarak adlandırılmakta ve yeni yiyecekler yıllar içinde 

önemli ölçüde büyük bir pazarı oluĢturmaya baĢlamıĢtır (Henriques, King, ve Meiselman, 

2009). Bununla birlikte, insanlar yeni yiyecekler denemeye istekli olmaları konusunda 

önemli ölçüde değiĢiklik göstermektedir. Bazı bireyler yeni yiyecekleri denemekten büyük 

zevk alırlarken diğerleri yeni yiyecekleri denemeye karĢı güçlü bir isteksizlik 

göstermektedir (Choe ve Cho, 2011). Bu yiyecekleri yemekten ya da yenisinden kaçınma 

isteksizliği yeni yiyecek deneme korkusu olarak adlandırılmaktadır (Pliner ve Hobden, 

1992). 

 

Yeni yiyecek deneme korkusu, tüketicilerin yeni yiyecekleri tüketmede veya denemede 

isteksiz davranmalarına neden olan doğal olarak meydana gelen bir reaksiyondur. KiĢinin 

kültürüne ve mevcut beslenme tarzına dayanarak yeni ya da sıra dıĢı yiyecekler tüketme 

konusundaki isteksizliğini ifade eder. Yeni yiyecek deneme korkusu, her yaĢ grubunda 

görülebilmekle birlikte tepki düzeyi bireyler arasında değiĢmektedir. Ayrıca, yeni yiyecek 

deneme korkusu, cinsiyet, yaĢ, eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik ve kentleĢme gibi 

faktörlerden de etkilenmektedir (Pliner ve Hobden, 1992; Knaapila ve diğ., 2007; Alley ve 

Potter, 2011).  

 

ÇalıĢmada öncelikle literatür taranmıĢ olup, araĢtırmanın amacı ve yöntemine değinilmiĢ 

ve bulgular kısmında, anketle toplanan verilere uygulanan analizler sonucunda elde edilen 

bulgular ve değerlendirmelerine de yer verilmiĢtir. Ayrıca, turist rehberi adaylarının yeni 

yiyecek deneme korkuları ve yemeklere karĢı tutumlarının belirlenmesi ile ilgili olarak, 

önceden belirlenen araĢtırma soruları doğrultusunda, katılımcıların demografik 

özelliklerine göre, ilgili analizlerle değerlendirilmekte ve ulaĢılan bulgular tablolar halinde 

sunulmaktadır. Elde edilen bulgular ıĢığında öneriler, sonuç kısmında yer almaktadır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bir süredir çalıĢma konusu olan yiyecek korkusu, yeni yiyeceklere karĢı duyulan bir 

korkudur.  Yapılan araĢtırmaların çoğu, çocuklarda erken yaĢlarda baĢlayan yeni yiyecek 

korkusunun büyümeye, çocuk diyetindeki etkilerine ve bununla nasıl baĢa çıkılacağının 

yollarına odaklanmıĢtır.  Bazı insanlar için yeni yiyecek korkusu yetiĢkinlikte de devam 

etmektedir. Tüketici araĢtırmaları ve pazarlamacılar, bu kavramlara sahip yeni ürünlerle 

ilgilenenlere özel ilgi göstermiĢ olsa da, neofobik tüketiciye nispeten az önem vermiĢlerdir 

(Henriques, King ve Meiselman, 2009). 

Yiyecek neofobi araĢtırması, yiyecek neofobi ölçeği (FNS)’nin geliĢimi ile büyük ölçüde 

desteklenmiĢtir (Pliner ve Hobden, 1992). Bu 10 maddelik ölçek, 7’li Likert tipi bir 

ölçekte, katılım ölçeği kullanılarak beĢ pozitif ve beĢ negatif  ifadeyi 

kullanmaktadır.Pozitif maddeler  ters kodlanarak, daha yüksek FNS skorları elde edilir ve 

bu durum yeni yiyecekleri denemek için daha fazla isteksizliği yansıtır (Henriques, King 

ve Meiselman, 2009). Bir çok çalıĢmada Shenoy (2005), Henriques, King ve Meiselman 

(2009), Derinalp Çanakçı (2016), Yiğit (2018) yeni yiyecek deneme korkusu ölçeği 5’li 

Likert olarak kullanılmaktadır.   
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Yiyecek neofobisi genellikle bir kiĢilik özelliği olarak tanımlanır. Yeni yiyecekleri kabul 

etme veya bunlardan kaçınma eğilimi insanların kendilerine göre geliĢtirdikleri bir 

sürekliliktir (Choe ve Cho, 2011). Öte yandan, yiyecek neofobisi belirli bir durumda yeni 

yiyeceklerden kaçınmayı içeren bir davranıĢ Ģekli olarak da tartıĢılmıĢtır (Pliner ve Salvy, 

2006). Yeni yiyecek deneme korkusu ile ilgili yapılan bazı çalıĢmalar aĢağıdaki gibidir.  

Pliner ve Hobden (1992) çalıĢmasında yeni yiyecek deneme korkusu ile yaĢ arasındaki 

iliĢki incelenmiĢtir. Sonuçta, yaĢlı katılımcıların, üniversite gençlerine oranla yeni 

yiyecekleri denemeye daha açık oldukları tespit edilmiĢtir.  

Amerikalı ve Lübnanlı üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada, 

farklı kültürlerin yeni yiyecek korku düzeyleri belirlenmek istenmiĢtir (Olabi vd., 2009). 

Sonuç olarak, Lübnanlı öğrencilerin yeniyiyecek deneme korkusunun Amerikalı 

öğrencilere oranla daha yüksek olduğu bulgulanmıĢtır. 

Siegrist, Hartmann ve Keller’in  (2013), yeni yiyecek deneme korkusunun düzeyi, yiyecek 

seçimi ve yeme davranıĢları arasındaki iliĢkiyi belirlemek için yapmıĢ oldukları 

çalıĢmalarında, yaĢlı katılımcıların genç katılımcılara oranla, erkeklerin ise kadınlara 

oranla daha yüksek düzeyde yeni yiyecek deneme korkusu olduğu bulgulanmıĢtır. Bununla 

birlikte, gelir ve eğitim düzeyi yüksek katılımcıların,  yeni yiyecek deneme korkularının 

düĢük düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir. 

Etnik mutfak ürünlerinin tercihinde yeni yiyecek deneme korkusunun etkisini incelediği 

çalıĢmasında Yiğit (2018), yapılan analizler sonucunda, yeni yiyecek deneme korkusu ile 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılığın olmadığını tespit etmiĢtir. Öte yandan, yeni yiyecek 

deneme korkusu ile medeni durum arasında yapılan t-testi sonucuna göre, anlamlı bir 

farklılığın olduğu ve bu farkın “evli” katılımcılara ait olduğu belirlenmiĢtir.  Yeni yiyecek 

deneme korkusu ile eğitim durumuna göre yapılan varyans analizi sonucunda aralarında 

anlamlı bir farklılığın olduğu ve bu farklılığın “ortaokul” mezunlarına ait olduğu 

belirlenmiĢtir.  

Edwards, Hartwell ve Brown (2010) tarafından yapılan çalıĢmada, uluslararası lisans üstü 

öğrencilerin yeni yiyecek deneme korkusuna sahip olup olmadıklarını ve bu durumun 

demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Yapılan analizler sonucunda, Asyalı öğrencilerin, Avrupalı öğrencilerden daha yüksek 

oranda yeni yiyecek deneme korkusuna sahip oldukları bulgulanmıĢtır.  

Gastronomi turistlerinin yiyecek tercihlerinde yeni yiyecek deneme korkusunun etkisini 

araĢtıran çalıĢmasında Kaplan (2018), turistlerin yiyecek tercihlerinde yeni yiyecek 

deneme korkusuna sahip olanların gastronomi turizmine daha az katıldıklarını belirlemiĢtir.  

Schnettler ve diğerleri (2017), üniversite öğrencilerinin yeni yiyecek deneme korkusu ile 

genel ve yiyecek alanında öznel iyi oluĢ düzeyleri ve ailelerinin beslenme alıĢkanlıkları 

arasındaki iliĢkiyi tespit etmek için bir çalıĢma yapmıĢtır. Sonuç olarak,  öğrencilerin yeni 

yiyecek deneme korkusu ile genel ve yiyecek alanında öznel iyi oluĢ düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiĢtir. Yeni yiyecek deneme korku 

düzeyleri ile ailelerinin beslenme alıĢkanlıklarının alt boyutunu oluĢturan baskı boyutu 
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arasında anlamlı bir iliĢki belirlenmiĢtir.  

Bireylerin geleneksel, etnik ve yeni yiyeceklere karĢı tutum ve davranıĢ farklılıklarını 

tespit etmek isteyen Barrena ve Sánchez, (2012), çalıĢmasında öğrencilerin yeni yiyecek 

deneme korku düzeyleri ele alındığında, kahve ve kahve kapsüllerine yönelik öğrencilerin 

%51'inin yeni yiyecek deneme korkusuna sahip olduğu, %41'inin ise yeni yiyecek deneme 

korkusuna sahip olmadığı belirlenmiĢtir. Kuskus ürününe yönelik ise, öğrencilerin 

%55,7'sinin yeni yiyecek deneme korkusuna sahip olduğu, %44,3'ünün ise yeni yiyecek 

deneme korkusuna sahip olmadığı bulgulanmıĢtır.  

Derinalp Çanakçı (2016) yabancı turistlerin genel yiyecek tercihlerini, yiyeceklere karĢı 

ilgilerini, yemeklerde çeĢitlilik arayıĢlarını, yeni yiyecek deneme korkusuna sahip olup 

olmadıklarını ve hazcı ve faydacı tüketim davranıĢlarını araĢtıran çalıĢmasında yabancı 

turistlerin genel yiyecek tercihleri ile yeni yiyecek deneme korkuları (p<0,01; r=-0,252) 

arasında anlamlı ancak negatif yönlü bir iliĢki bulgulanmıĢtır.  

Bu çalıĢmada, tanımlayıcı ve keĢfedici araĢtırma modellerinin her ikisi de kullanılmıĢtır. 

Çünkü tanımlayıcı araĢtırmalarda, belirli bir ana kütlenin ilgi duyulan özelliklerini gözlem, 

anket, görüĢme ve örnekleme yoluyla ortaya koymak amaçlanmaktadır. Öte yandan, 

keĢfedici araĢtırmalar; “iliĢki bulmaya, durum belirlemeye, okuyucuya bilgi vermeye 

yönelik araĢtırmalardır” (Seyidoğlu, 2000). Dolayısıyla,  bu çalıĢma, rehber adaylarının 

yeni yiyecek deneme korkularını ve yemeklere karĢı tutumlarını ortaya koymayı 

amaçlamasından dolayı tanımlayıcı bir araĢtırma olup, yazında rehber adayları ile ilgili bu 

konuda yapılan bir araĢtırmaya rastlanmadığından, keĢfedici araĢtırma modeli de 

kullanılmıĢtır.    

 

YÖNTEM 

AraĢtırmanın Amacı 

AraĢtırmanın amacı, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 

öğrencilerinin yeni yiyecekleri deneme korku düzeyleri ve yemeklere karĢı tutumlarını 

tespit etmektir. Bu çalıĢma, bir turda lider konumunda olacak olan rehber adaylarının yeni 

yiyeceklere karĢı açık olup olmadıklarının belirlenmesi açısından önem taĢımaktadır. 

Yapılan alanyazın araĢtırmasında rehber adayları ile ilgili bu konuya yönelik herhangi bir 

çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu nedenle bu çalıĢma gelecekteki çalıĢmalar için önemli bir 

kaynak oluĢturabilir. 

 

Ana Kütle ve Örneklem 

Bu çalıĢma kapsamında araĢtırmanın evrenini Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 

öğrencileri oluĢturmaktadır. Turizm Rehberliği bölümüne kayıtlı 280 öğrenci 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, çalıĢmada tam sayıma gidilmiĢtir. Ancak Fakültede kaydı 

bulunan fakat derslere katılmayan veya ders bırakan öğrencilerin olması nedeniyle 

toplamda 129 rehberlik bölümü öğrencisine ulaĢılmıĢtır.  Bu nedenle, çalıĢmada kolayda 

örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır.  

 

Veri Toplama Yöntemi  

ÇalıĢmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanılmıĢtır. Anket, 

katılımcıların demografik bilgileri, yeni yiyecek deneme korkusuna iliĢkin 10 maddeden 
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oluĢan “yeni  yiyecek deneme korkusu”  ölçeği ve “yemeklere karĢı tutumu” ölçen 5 

maddeli bir ölçekten oluĢmaktadır.  Yeni  yiyecek deneme korkusu  ölçeği, Pliner ve 

Hobden’in (1992) ve Yiğit’in (2018) çalıĢmalarından uyarlanmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan 

ikinci ölçek ise, Karagiglioğlu (2015) ve Shenoy’un (2005) çalıĢmalarından derlenmiĢtir. 

Bu çalıĢmada, kiĢilerin tutumlarını ve eğilimlerini ölçmede kullanılan Likert tipi 

ölçeklerden 5’li Likert ölçeği kullanılmıĢtır. Ankete katılanlardan, ölçeklerde yer alan 

ifadelere katılma düzeylerini; 1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne 

katılıyorum ne katılmıyorum, 4= Katılıyorum ve 5=Kesinlikle katılıyorum Ģeklinde 

değerlendirmeleri istenmiĢtir. Ön test için veriler, 12-13 Aralık 2018 tarihlerinde toplanmıĢ 

olup (23 anket), “yeni  yiyecek deneme korkusu” ölçeğine iliĢkin ön test Cronbach’s alfa 

değeri, 0,774’tür.  “Yemeklere karĢı tutum” ölçeğinin ön test Cronbach α değeri ise, 0,715 

olarak belirlenmiĢtir. Ön test için toplanan anketler, daha sonra ana uygulama için toplanan 

anketlerle birleĢtirilmemiĢtir. 

 

Ana uygulama için veriler, 17-19 Aralık 2018 tarihlerinde yüz yüze veri toplama yöntemi 

ile toplanmıĢtır. ÇalıĢmada Cronbach α güvenirlilik ölçütünden (Cronbach, 1990) 

faydalanılmıĢtır. “Yeni  yiyecek deneme korkusu”na iliĢkin ölçeğin Cronbach α değeri 

0,749 olarak belirlenmiĢtir. “Yemeklere karĢı tutum” ölçeğinin Cronbach α değeri ise, 

0,614 olarak bulgulanmıĢtır.  

 

AraĢtırma Soruları 

Bu çalıĢmada konu ile ilgili cevap aranan dört soru bulunmaktadır. Söz konusu sorular 

aĢağıda belirtilmiĢtir.  

 

1.Rehber adaylarının yeni yiyecek deneme korku düzeyi nedir? 

2.Rehber adaylarının yeni yiyecek deneme korku düzeyi demografik özelliklerine göre 

farklılık göstermekte midir?  

3.Rehber adaylarının yemeklere karĢı tutumları nasıldır? 

4.Rehber adaylarının yemeklere karĢı tutumları demografik özelliklerine göre farklılık 

göstermekte midir?  

 

Analiz 

Bu çalıĢmada öncelikle tanımlayıcı analizlerden yararlanılmıĢtır. Daha sonra,  

katılımcıların yeni yiyecek deneme korkusuna sahip olup olmadıkları ve yemeklere karĢı 

tutumlarının belirlenmesi için t-testi ve varyans analizleri uygulanmıĢtır.  

 

BULGULAR 

AraĢtırmaya katılanların demografik bilgileri Tablo 1’de yer almaktadır.  Tabloya göre, 

“kadın” ve “erkek” katılımcılarının oranı aynı olup, bu oran %49,6’dır. Öğrencilerin 

%99,2’si “bekar” ve %0,8’i evlidir. Öğrencilerin farklı yaĢlarda olduğu ancak büyük 

çoğunluğun %71,3’lük bir oranla “20 ve üstü” yaĢ arasındaki öğrencilere ait olduğu 

görülmektedir.  Bunu %27,9’luk bir oranla “15-19” yaĢındaki öğrenciler izlemektedir. 

ÇalıĢmaya katılanların büyük çoğunluğu (%32,6) “birinci sınıf” öğrencilerinden 

oluĢmaktadır. Bunu %30,2’lik bir oranla “ikinci sınıf” öğrencileri, %21,7’lik bir oranla 

“üçüncü sınıf” öğrencileri ve %15,5’lik bir oranla “dördüncü sınıf” öğrencileri 

izlemektedir.  



 
Gastroia: Journal of Gastronomyand Travel Research, Vol. 3, Issue 4 (Özel Sayı), 551-561, 2019 

 

Turist Rehberi Adaylarında Yeni Yiyecek Deneme Korkusu (Neophobia) 

Sevda SAHİLLİ BİRDİR ,Nurhayat İFLAZOĞLU, Kemal BİRDİR 

 

556 
 

 

Öğrencilerin aylık gelirleri ile ilgili bulgular ele alındığında, en büyük oranının %60,5 ile 

“1001-1500TL” arasında aylık gelire sahip olan öğrenciler olduğu belirlenmiĢtir.  Ġkinci 

büyük oranın, %32,6 ile “501-1000TL” arasında aylık gelire sahip öğrencilere ait olduğu 

tespit edilmiĢtir.  

 

Öte yandan, Öğrencilerin memleketlerine yönelik bulgular incelendiğinde %14,7’sinin 

“Hataylı”, %14’ünün “Mersinli”, %9,3’ünün “Adanalı” ve “Azeri” oldukları 

bulgulanmıĢtır. Diğer illerden Rehberlik bölümüne kayıtlı öğrenci sayısı ise, %49,6’dır.  

 

               Tablo 1: Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Demografik Özellikleri 
 f %  f % 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

Belirtmeyen 

Toplam 

 

Sınıf 

1.Sınıf 

2.sınıf 

3.Sınıf 

4.Sınıf 

Toplam 

 

Aylık Gelir  

0-500 TL 

501-1000 TL 

1001-1500 TL 

1501 TL ve üstü 

Toplam 

 

64 

64 

1 

129 

 

 

42 

39 

28 

20 

129 

 

 

1 

42 

78 

8 

129 

 

49,6 

49,6 

0,8 

100 

 

 

32,6 

30,2 

21,7 

15,5 

100 

 

 

0,8 

32,6 

60,5 

6,2 

100 

YaĢınız 

15-19 

20 ve üstü 

Belirtmeyen 

Toplam 

 

Medeni Durum 

Bekar 

Evli 

Toplam  

 

Memleketiniz 

Hatay 

Mersin 

Adana 

Azerbaycan 

Diğer 

Belirtmeyen 

Toplam 

 

36 

92 

1 

129 

 

 

128 

1 

129 
 

 

19 

18 

12 

12 

64 

4 

129 

 

27,9 

71,3 

0,8 

100 

 

 

99,2 

0,8 

100 

 

 

14,7 

14,0 

9,3 

9,3 

49,6 

3,1 

100 

 

ÇalıĢmanın araĢtırma soruları kısmında da belirtildiği gibi, araĢtırmanın cevap aradığı 

birinci soru, Rehber adaylarının yeni yiyecek deneme korkularının olup olmadığını ortaya 

koymaktır. Bu sorunun cevabının bulunması için öğrencilere yöneltilen maddelere verilen 

cevapların ortalamaları alınmıĢ ve önermeler, en yüksek ortalamadan en düĢüğe doğru 

sıralanmıĢlardır. Tablo 2, öğrencilerin “yeni yiyecek deneme korkusu” ifadelerine yönelik 

verdikleri cevapların göreceli önem düzeyini göstermektedir.  

 

Ölçekte, katılımcıların yeni yiyeceğe açıklık düzeyleri ve yeni yiyeceğe korku düzeyleri 

ölçülmektedir. Ölçek ifadelerinden 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı ifadeler yeni yiyeceğe açıklık 

düzeyini belirtirken 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı ifadeler de yeni yiyeceğe korku düzeyini 

ölçmektedir. 

 

Bu analiz sonucunda, “farklı kültürlerin yiyeceklerini beğenirim (3,6589)” en çok katılınan 

ifade olarak bulgulanmıĢtır. Bunu sırasıyla, (2) “farklı kültürlerden yiyecek sunan 

restoranlara gitmeyi severim (3,5736)”,  (3) “etnik yiyecekler bana tuhaf gözüktüğü için 
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yemem (3,5659)”,  (4) “sosyal etkinliklerde yeni yiyecekler denerim (3,5426)” ve “sosyal 

etkinliklerde yeni yiyecekler denerim (3,5426) ifadeleri takip etmiĢtir. Benzer bir 

çalıĢmada, Yiğit (2018)  “yemek seçmem her Ģeyi yerim (3,31)” ifadesinin en çok katılım 

sağlanan ifade olduğunu tespit etmiĢtir. 

 

Tablo 2: Öğrencilerin Yeni Yiyecek Deneme Korkusuna ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistik 

Tablosu 

Yeni Yiyecek Deneme Korkusu Ġfadeleri 

 
Ort. 

 

Standart 

Sapma 

 

Göreceli 

Önem 

Düzeyi 

8-Farklı kültürlerin yiyeceklerini beğenirim* 3,6589 1,07162 1 

10-Farklı kültürlerden yiyecek sunan restoranlara 

gitmeyi severim* 

3,5736 1,11646 
2 

3-Etnik yiyecekler bana tuhaf gözüktüğü için 

yemem 

3,5659 1,21092 
3 

7-Sosyal etkinliklerde yeni yiyecekler denerim* 3,5426 1,09693 4 

1-Yeni yiyeceklere güvenmem 3,4186 1,14358 5 

4-Daha önce yemediğim yiyeceği yemekten 

korkarım 

3,3643 1,24961 
6 

6-Sürekli olarak yeni ve farklı yiyecekler 

denerim* 

3,1318 1,07805 
7 

9-Neredeyse her Ģeyi yerim* 3,0233 1,39455 8 

5-Yediğim yiyecek konusunda çok seçiciyimdir 2,8605 1,30351 9 

2-Ġçinde ne olduğunu bilmediğim yiyeceği 

denemem  

2,7054 1,35441 
10 

Yanıt kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum. 3: Ne katılıyorum    

ne katılmıyorum, 4: Katılıyorum,  5: Kesinlikle katılıyorum. 

   * ĠĢaretli ifadeler analizden önce ters kodlama yöntemi ile kodlanmıĢtır. 

 

Yeni yiyecek deneme korkusu skoru, kullanılan LikertÖlçek’le paralellik göstermektedir. 

Bu çalıĢmada 5’li Likert ölçeği kullanıldığından, yeni yiyecek deneme korkusu skor aralığı 

10 ile 50 arasındadır. Dolayısıyla, yeni yiyecek deneme korkusu skor aralığı üç baĢlık 

altında toplanmıĢtır. Buna göre; skor “10-18” değerleri arasında ise “yeni yiyecek 

denemeye açık (neophilic)”, “19-31” arasında ise nötr ve “32-50” değerleri arasında ise, 

“yeni yiyecek deneme korkusuna sahip (neophobic)” olarak değerlendirilmektedir (Tuorila 

ve diğ., 2001; Flight, Leppard ve Cox, 2003; Henriques, King ve Meiselman,, 2009; Olabi 

ve diğ., 2009; Choe ve Cho, 2011; Yiğit, 2018). 

 

Öğrencilerin, yeni yiyecek deneme korkusu ölçeğine vermiĢ oldukları cevaplara göre “yeni 

yiyecek deneme korkusu” skoru 32,84 olarak bulgulanmıĢtır. Bu verilerden hareketle, 

öğrencilerin “yeni yiyecek deneme korkusuna sahip (neophobic)” oldukları tespit 

edilmiĢtir. ÇalıĢmaya katılan rehber adaylarının %54,3’ünün “yeni yiyecek deneme 

korkusuna sahip (neophobic)” olduğu, %45’inin “nötr” olduğu ve %0,8’inin ise, “yeni, 

yiyecek denemeye açık (neophilic)” olduğu belirlenmiĢtir (Tablo 3).  
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                      Tablo 3: Yeni Yiyecek Deneme Korkusu Sınıflama Tablosu 

Sınıflama 

 
 

f % 

Yeniliğe Açık 1 0,8 

Nötr 58 45,0 

Yenilik Korkusu var 70 54,3 

Toplam 129 100 

 

ÇalıĢmada cevap aranan ikinci soru rehber adaylarının yeni yiyecek deneme korku 

düzeyinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğidir. Bu sorunun 

cevabının bulunması için yeni yiyecek deneme korkusu ifadelerinin cinsiyete göre  anlamlı 

bir farklılık olup olmadığını görmek için t testi yapılmıĢtır. Yapılan t-testi sonucunda 

“cinsiyete” göre anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Benzer çalıĢmalarda, Kaplan (2018) 

ve Yiğit (2018) yeni yiyecek deneme korkusu ile “cinsiyete” göre anlamlı bir farklılığın 

olmadığını belirlemiĢlerdir. Öte yandan, Yiğit’in (2018) çalıĢmasında, yeni yiyecek 

deneme korkusu ile “medeni duruma” göre yapılan t-testine göre, anlamlı bir farklılığın 

olduğu, bu farkın “evli” katılımcılar lehine olduğu belirlenmiĢtir.  

 

Rehber adaylarının yeni yiyecek deneme korku düzeyinin yaĢa göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini anlamak için t-testi analizi yapılmıĢtır. YaĢa göre yapılan t-testi 

analizinde tek bir maddede anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur (Tablo 4). “Daha önce 

yemediğim yiyeceği yemekten korkarım” ifadesine “15-19” yaĢ aralığındaki rehber 

adayların diğer yaĢ aralığındaki rehber adaylara oranla daha fazla katıldıkları 

görülmektedir. Öte yandan, “okuduğu sınıfa” göre, “aylık gelire” göre ve “memlekete” 

göre yapılan varyans analizlerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Benzer bir 

çalıĢmada Yiğit (2018),  yeni yiyecek deneme korkusu ile “eğitim düzeyine” göre yaptığı 

varyans analizinde anlamlı bir fark olduğunu tespit etmiĢ ve bu farklılığın, “ortaokul” 

mezunlarına ait olduğunu bulgulamıĢtır.   

 

     Tablo 4: Yeni Yiyecek Deneme Korkusunun YaĢa Göre Dağılımı 

Ġfade  YaĢ  N Ort S. Sapma t 

değeri 

Anlam 

Düzeyi 

4-Daha önce yemediğim 

yiyeceği yemekten 

korkarım 

15-19 36 3,3611 ,99003  

9,144 

 

,003 20 ve üstü 92 3,3587 1,04721 

     Not: p<.05; p<.01; p<.001
 

 

ÇalıĢmada cevap aranan bir diğer soru ise, rehber adaylarının yemeklere karĢı tutumlarının 

nasıl olduğudur. Elde edilen bulgulara göre, “yeni açılmıĢ etnik restoranları denemekten 

hoĢlanmam (3,5194)” ifadesine verdikleri cevaplar ile rehber adaylarının etnik restoranlara 

açık olmadıkları belirlenmiĢtir. Öte yandan, “yemek içerikli aktivitelere katılmak yaptığım 

en eğlenceli Ģeylerden birisidir (3,4884)”, “yiyeceğim Ģeyler konusunda oldukça hassasım 

(3,4031)”, “yemekle ilgili etkinliklerden baĢka bir etkinliğe tercihimi değiĢtirmek beni 

oldukça düĢündürür (2,7829)” ve “zamanımın büyük bir kısmı yemek içerikli aktivitelerle 
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geçmektedir (2,7752)” ifadelerinden hareketle, rehber adaylarının yeni yiyeceklere karĢı 

farklı tutumlara sahip oldukları söylenebilir.  

 

Bu çalıĢmada cevap aranan son soru, rehber adaylarının yemeklere karĢı tutumlarının 

demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. 

Yemeklere karĢı tutumun demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin 

belirlenmesi için t-testi ve ANOVA analizleri yapılmıĢ, ancak, yapılan analizler sonucunda 

demografik değiĢkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Bu çalıĢmada, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümü 

öğrencilerinin yeni yiyecekleri deneme korkularını ve yemeklere karĢı tutumlarını ölçmek 

amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada kolayda örnekleme yönteminden yararlanılmıĢ ve veriler anket 

aracılığıyla toplanmıĢtır. Katılımcıların “kadın” ve “erkek” oranlarının eĢit olduğu, 

çoğunluğunun “bekar”, “20 ve üstü” yaĢ arasında, “birinci sınıf” ve “1001-1500TL” 

arasında aylık gelire sahip öğrenciler olduğu belirlenmiĢtir.  Rehber adaylarının 

%14,7’sinin “Hataylı”, %14’ünün “Mersinli”, %9,3’ünün “Adanalı” ve “Azeri” oldukları 

tespit edilmiĢtir.  

 

Rehber adaylarının her ne kadar “farklı kültürlerin yiyeceklerini beğenirim” en çok 

katıldıkları ifade olsa da, yeni yiyecek deneme korkusuna sahip (neophobic) oldukları 

tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmaya katılan rehber adaylarının %54,3’ünün yeni yiyecek deneme 

korkusuna sahip (neophobic) olduğu, buna karĢın %0,8’inin yeni yiyecek denemeye açık 

(neophilic) olduğu bulgulanmıĢtır.  Yiğit (2018) benzer bir çalıĢmada, “yemek seçmem her 

Ģeyi yerim” ifadesinin en çok katılım sağlanan ifade olduğunu ve katılımcıların yeni 

yiyecek deneme korkusu skorunun “nötr” olduğunu tespit etmiĢtir.  

 

Rehber adaylarının “yeni yiyecek deneme korkusu” ile “cinsiyete” göre yapılan t-testi 

sonucunda anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Kaplan (2018) ve Yiğit’in (2018) 

çalıĢmaları da bu bulguyu desteklemektedir. Öte yandan, rehber adaylarının yeni yiyecek 

deneme korku düzeyinin yaĢa göre yapılan t-testi analizinde “daha önce yemediğim 

yiyeceği yemekten korkarım” ifadesine “15-19” yaĢ aralığındaki rehber adayların diğer yaĢ 

aralığındaki rehber adaylara oranla daha fazla katıldıkları belirlenmiĢtir. Katılımcıların 

“okuduğu sınıfa”,  “aylık gelire” ve “memlekete” göre yapılan varyans analizlerinde 

anlamlı bir farklılık bulgulanmamıĢtır. Bir diğer önemli bulgu ise, rehber adaylarının 

yemeklere karĢı tutumlarına yönelik yapılan analiz sonuçlarına göre, rehber adaylarının 

etnik restoranlara açık olmadıkları ve yemeklere karĢı tutumları ile demografik değiĢkenler 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamasıdır.   

 

Yeni yiyecek deneme korkusu çoğunlukla yeni yiyeceklere yönelik bilgi yetersizliğinden 

kaynaklanmaktadır. Bu açıdan, rehber adaylarının gidilecek destinasyon hakkında önceden 

yiyeceklere yönelik bir çalıĢma yaparak, yeni yiyecekler hakkında yeterli düzeyde bilgiye 

sahip olabilirler ve bu durum, rehber adaylarının yeni yiyeceklere yönelik güven 

duymalarını sağlayacak ve onları yeni yiyeceği deneme ve yeme isteğini arttıracaktır. 
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Ġlerde tura katılacak, farklı yöreleri gezecek ve rehberlik yapacak rehber adaylarının 

liderlik vasıflarını yerine getirebilmeleri açısından, farklı kültürlerin yiyeceklerine açık 

olmaları ve yeni yiyecekleri denemeleri önerilmektedir. Sonuçta, tura katılanlar, yeni 

karĢılaĢılan yiyecekler hakkında bilgi sahibi olmak istemekte ve rehberin önerilerine 

çoğunlukla açık olmaktadırlar. Öte yandan, neofilik rehber adayları, sosyal ortamlarda 

bulunma sıklıklarını arttırıp yeni yiyecek deneme konusunda pozitif davranıĢları ile 

neofobik rehber adaylarına örnek olabilirler.  

 

Yeni yiyecek korku düzeyi yüksek rehber adayları, yeni yiyecekleri kendileri evde veya 

farklı yöresel veya etnik festivallere katılarak deneyebilir ve korku seviyelerini 

düĢürebilirler. Böylece, yeni yiyeceklere karĢı önyargılarını da kırmıĢ ve kendi deneyimleri 

ile yeni bir bakıĢ açısına sahip olabilirler. Özellikle, etnik ve farklı kültür mutfakları 

sunulan bir tura rehberlik edecek rehber adaylarının, yeni yiyecekler konusunda kendilerini 

eğitmeleri önerilmektedir.  

 

Rehber adaylarına yönelik bu konuda yapılan bir çalıĢma olmaması nedeniyle, bu çalıĢma 

gelecekteki çalıĢmalara bir kaynak oluĢturabilir. Öte yandan, yapılan çalıĢmanın kapsamı 

geliĢtirilerek farklı alanlarda eğitim almıĢ kiĢilerde, farklı illerde, nitel araĢtırma yöntemleri 

ile veri toplanarak ve farklı analiz yöntemleri kullanılarak literatüre katkı sağlanabilir.  
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