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ÖNSÖZ 

Turist davranışlarını belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar, alan yazında ilgi 

gören konular arasında yer almaktadır. Turist davranışlarını belirlemenin en etkili 

araçlarından birinin turist motivasyonlarını anlamak olduğuna dikkat çekilmektedir. Turist 

motivasyonları, yapılan bu çalışmanın ana konusu olan yerel yemek tüketim 

motivasyonlarının teorik alt yapısını oluşturmaktadır. Bilindiği üzere yerel yemekler, 

destinasyonlar açısından önemli bir destekleyici unsur olabilmesinin yanı sıra güçlü bir 

çekicilik unsuru da olabilmektedir. Çalışmanın temel amacı, yerli turistlerin yerel yemek 

tüketim motivasyonlarını belirlemek ve söz konusu motivasyonların destinasyonu tekrar 

ziyaret etme niyetine etkisini ortaya çıkarmaktır. 
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Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ’a, aynı şekilde Mersin’e geldiğim günden beri her alanda bana 

destek olan değerli hocam Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI’ya, tez savunma esnasında tezime 

sağladıkları önemli katkılardan dolayı sayın hocalarım Doç. Dr. Kemal BİRDİR ve Yrd. 

Doç. Dr. Kamil YAĞCI’ya, veri toplama sürecinde desteklerini esirgemeyen sayın hocam 

Öğr. Gör. Hüseyin ALTINEL’e, tez çalışmasının başından sonuna kadar özellikle yöntem 

ve analiz bölümlerinde verdiği desteklerden ötürü, emeği çok olan sevgili hocam Arş. Gör. 

Ozan GÜLER’e ve analiz aşamasında bilgilerini benimle paylaşan oda arkadaşım Arş. 

Gör. Ferhat ŞEKER’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca benim buralara gelmemde 

desteklerini her alanda hissettiğim, hayatımda çok önemli yerleri olan sevgili ailem, 

Annem ve Babama çok teşekkür ediyorum. 
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ÖZET 

YEREL YEMEK TÜKETİM MOTİVASYONLARININ TURİSTLERİN TEKRAR 

ZİYARET NİYETLERİNE ETKİSİ: GAZİANTEP’İ ZİYARET EDEN YERLİ 

TURİSTLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Turizm, yapısı itibariyle insan odaklı bir endüstridir. Turizm olayına katılım 

gösteren bireyler pek çok davranış sergileyebilmektedirler. Bu kapsamda turist 

davranışlarını anlamak, turizm planlamaları ve pazarlama aktiviteleri için önemli bir rol 

oynamaktadır. Turist davranışlarını anlamanın önemli faktörlerinden biri ise turist 

motivasyonlarıdır. Bu yönüyle turist motivasyonları, çalışmanın başlangıç noktasını 

oluşturan yerel yemek tüketim motivasyonlarının, teorik alt yapısını oluşturmaktadır. 

Çalışmanın temel amacı, turistlerin yerel yemek tüketim motivasyonlarının tekrar ziyaret 

niyetlerine etkisini açıklayabilmektir. Çalışma, daha önce geliştirilmiş iki farklı ölçek 

kullanılarak yürütülmüştür. Anket, kolayda örnekleme yöntemi ile Gaziantep’i ziyaret eden 

yerli turistlere, yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Bu kapsamda 

çalışmada, tanımlayıcı istatistik tekniklerinden açıklayıcı faktör analizi ve çoklu regresyon 

analizi kullanılmıştır. Araştırma neticesinde elde edilen verilere uygulanan faktör analizi 

sonucunda yerli turistlerin yerel yemek tüketim motivasyonları, sırasıyla heyecan arayışı, 

kültürel deneyim, duyusal çekicilik ve sağlık beklentisi boyutları altında toplanmıştır. Yerli 

turistlerin, yerel yemek tüketim motivasyonlarının tekrar ziyaret niyetlerine etkisini ortaya 

koymak için çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, yerel yemek 

tüketim motivasyonunun hem bir bütün halinde hem de alt boyutları itibariyle turistlerin 

tekrar ziyaret niyetine olumlu etki ettiğini göstermektedir. Çalışma, araştırma bulgularının 
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değerlendirilmesi, teorik ve uygulamaya yönelik çıktılar sunulması ve gelecek çalışmalara 

yönelik öneriler getirilmesi ile son bulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Turist motivasyonu, Yerel yemek motivasyonu, Tekrar ziyaret niyeti, 

Yerli turist, Gaziantep. 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF TOURISTS’ LOCAL FOOD CONSUMPTION MOTIVATION 

ON REVISIT INTENTION: A STUDY ON DOMESTIC TOURISTS IN 

GAZIANTEP 

Tourism is a people oriented industry by structure. The people joining in tourism 

movement could show a great variety of behaviours. In this context, understanding tourist 

behavior plays an important role in tourism planning and marketing activities. To 

comprehend tourist behaviours, tourist motivation is a key attitudional / factor. From the 

point of view, tourist motivation composes theoretical base for local food consumption 

motivation which is the starting point of the study. The major purpose of this study is to 

determine the effects of tourists’ local food consumption motivations on revisit intention. 

The study conducted by the means of questionnaire consisting two scales developed by 

several authors in the past. The questionnaire was applied by face to face conversation with 

domestic tourists visiting Gaziantep through convenience sampling method. For the 

statistical analyses from descriptive statics, explanatory factor analysis and multiple 

regression analysis were used. As a result of the factor analyses it has been understood that 

domestic tourists’ local food consumption motivation, were grouped under four 

dimensions involving excitement, cultural experience, sensory appeal and health concern, 

respectively. In order to reveal that effect of tourists’ local food consumption motivation 

on revisit intention, multiple regression analysis was used. The results showed that local 

food consumption motivation both overall and with its subdimensions affect revisit 

intention, positively. Study ended with evolution of research findings, submission of 

theoretical and practical outputs and suggestions for future research. 
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Key Words: Tourist motivation, Local food motivation, Revisit intention, Domestic tourist, 

Gaziantep. 
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GİRİŞ 

Bireylerin hayatında vazgeçilmez bir parça olan tüketim olgusu, pek çok 

işletme ve kuruluş açısından son derece önem taşımaktadır (Karalar, 2005). Bu kapsamda, 

turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının yıllar içerisinde çoğalması ve 

ülkelerin de artık turizme daha çok önem vermesi sebebiyle turizm sektöründe tüketici 

konumunda olan turistlerin de önemi gün geçtikçe artmaktadır. Diğer bir deyişle turizmin 

insan odaklı olması, turizmde tüketici konumunda bulunan turisti daha önemli kılmaktadır. 

Bu doğrultuda turist ihtiyaçlarının, tutumlarının ve karar verme süreçlerinin doğru şekilde 

anlaşılabilmesinin, yöneticilerin, işletmecilerin ve paydaşların tüketici davranışlarını doğru 

yorumlayabilmesine olanak sağlayacağını söylemek mümkündür. Söz konusu durum 

turistlerin gelecek davranışlarının tahmin edilmesine yardımcı olduğu kadar, tüketici 

taleplerinin anlaşılmasını da kolaylaştırmaktadır (Reisinger, 2009). Bir başka deyişle, turist 

davranışlarını anlamak, turizmde yer alan ürünlerin tüketicilerin talepleri doğrultusunda 

hazırlanıp sunulmasına olanak sağlamakta ve turizm ürünlerinin tüketicilere en iyi şekilde 

hizmet etmesine yardımcı olmaktadır (Demir & Kozak, 2011). 

Davranışların kaynağının ne olduğunu, davranışların nasıl 

yönlendirilebileceğini ya da yönlendirilmiş bir davranışın yoğunluğunun nasıl 

değiştirilebileceğini ortaya koyan motivasyon kavramı, uzun yıllar boyunca çeşitli 

araştırmalara konu olmuş ve bu araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda 

farklı çalışma alanları için çok sayıda motivasyon kuramı bilimsel yazına kazandırılmıştır. 

Turizm açısından değerlendirildiğinde ise; “İtme ve Çekme Faktörleri Kuramı”, “Seyahat 

Kariyer Basamağı (TCL) Kuramı”, “Plog’un Alosentrizm / Psikosentrizm Kuramı” ve 

“Sosyo-Psikolojik Motivasyon Kuramı” başta olmak üzere konu ile alakalı çeşitli 

motivasyon kuramlarından bahsetmek mümkündür. Söz konusu kuramlar hem turist 
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motivasyonlarının belirlenmesinde hem de yerel yemek motivasyonlarının tespit 

edilmesinde son derece yararlıdırlar. 

İnsanlar, belirli bir destinasyona gittiklerinde yemek tadımı veya deneyimi ile 

ilgili farklı motivasyonlar gösterebilmektedirler. Bir başka deyişle, yemeklerin tadımında 

ve tercihinde bireylerarası farklılıklar gözlemlemek mümkündür. Bu farklılıkları 

belirlemek ve turistlerin yerel yemek deneyiminde yaşadığı motivasyonları anlayabilmek 

ise pek çok araştırmacının ilgisini çekmektedir. Çünkü yemek, günümüzde turizmin 

vazgeçilmez bir parçası ve turizm alanında birincil veya ikincil seyahat motivasyon unsuru 

olabilmektedir. Diğer yandan yemek kavramı destinasyonların tanıtılması veya 

pazarlanması açısından da önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bir destinasyonda yemek 

kültürünün gelişmesi ve farklı talep unsurları tarafından yerel yemeğin bilinirliğinin 

artması, bölge turizminin gelişimine de önemli katkılar sağlamaktadır (Quan & Wang, 

2004).  

Destinasyonlar, ürünlerini turistlere sunarken sundukları ürünlerin 

sürdürülebilir olmasına dikkat etmek zorundadırlar. Farklı bir anlatımla; turistik bir 

destinasyon, ürününü sunduğu turistin söz konusu bölgeye tekrar gelmesini 

sağlayabilmelidir. Tekrar ziyaretin bir destinasyon açısından hem ekonomik hem de 

sürdürülebilirlik kapsamında önemi, araştırmacıların bu konuya ilgisini artırmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, yerli turistlerin yerel yemek tüketim motivasyonlarını 

belirlemek ve bu doğrultuda yerel yemek motivasyonlarının destinasyonu tekrar ziyaret 

etme niyetlerine etkisini açıklayabilmektir. Bu bağlamda Gaziantep ili, çalışmanın 

uygulama alanını oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılan 

çalışmada, Gaziantep’i ziyaret eden yerli turistler, çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. 
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Çalışmanın temel amacı doğrultusunda; konu ile alakalı daha önce örnek teşkil edebilecek 

bir çalışmaya rastlanmamasından dolayı, araştırılan konunun ve araştırmanın yapıldığı 

destinasyonun bilimsel açıdan özgün bir nitelik taşıdığını söylemek mümkündür. 

Çalışma, genel hatlarıyla 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 

araştırmanın kapsamı, amacı, önemi ve kısıtlar yer almaktadır. İkinci bölümde, araştırmaya 

temel oluşturan kuramsal çerçeve yer almaktadır. Burada, turist motivasyonları, yerel 

yemek motivasyonları ve tekrar ziyaret niyetleri başlıkları altında bilimsel yazında önceden 

yer alan çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, araştırmanın yöntemi başlığı altında 

araştırma yaklaşımı, veri toplama aracı, pilot çalışma, araştırma evreni, örneklemi, 

hipotezler ve araştırma sorularına yer verilmiştir. Çalışmanın dördüncü ve son bölümünde 

ise araştırmanın bulguları, sonuç ve tartışma bölümü yer almaktadır. Sonuç ve tartışma 

bölümünde, elde edilen bulgular doğrultusunda alan yazında yer alan çalışmalar tartışılarak 

ulaşılan sonuçlar açıklanırken geleceğe ilişkin kuramsal ve uygulamaya yönelik çıktılar 

üzerinde durulmuştur. 
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1. BÖLÜM 

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ 

1.1. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırma, turist motivasyonları üzerine kurgulanmış ve adı geçen konu yerli 

turistlerin yerel yemek tüketim motivasyonları ve destinasyonu tekrar ziyaret etme niyetleri 

kapsamında incelenmiştir. Araştırmada öncelikle her iki başlık da birbirinden bağımsız 

olarak incelenmiş ve bilimsel yazında yer alan önceki çalışmalar derinlemesine 

irdelenmiştir. Öncelikle, yerel yemek tüketim motivasyonlarını anlayabilmek açısından 

turist motivasyonları literatürü kapsamlı bir şekilde incelenmiş ve çalışma amacına hizmet 

edebilecek teorilerin neler olduğu üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda incelenen 

teorilerden yola çıkarak yerel yemek tüketim motivasyonları hakkında bilgilendirmelerde 

bulunulmuştur. Sonraki aşamada, yerel yemek tüketim motivasyonları kapsamında yapılan 

araştırmalara yer verilerek, elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.  

Bilimsel yazın incelendiğinde, yerel yemek tüketim motivasyonlarının teorik 

alt yapısını oluşturan turist motivasyonlarının, bireylerin destinasyonları neden seçtiklerini 

ve hangi motivasyonlarla güdülendiklerini tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalar ile 

açıklanmaya çalışıldığı bulgulanmıştır. Bu doğrultuda turizme uyarlanan motivasyon 

teorilerinin genel olarak İtme ve Çekme Faktörleri Kuramı, Seyahat Kariyer Basamağı 

(TCL) Kuramı, Plog’un Alosentrizm / Psikosentrizm Kuramı ve Sosyo-Psikolojik 

Motivasyon Kuramı olmak üzere 4 ana başlık altında toplandığını söylemek mümkündür 

(Chen, Mak, & McKercher, 2011; Hsu & Huang, 2008; Hsu, Cai, & Li, 2010; Huang, 

2007; Li, 2007). 
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Yerel yemek tüketim motivasyonları, turistlerin seyahat sırasında tükettikleri 

yemeği hangi motivasyonlarla tükettiklerini ve turistlerin yemek tüketiminde sergiledikleri 

davranışları araştıran konulardır (Fields, 2002; Chang, Kivela, & Mak, 2010;  Kim & Eves, 

2012; Kim, Eves, & Scarles, 2009; Kim, Goh, & Yuan, 2010;  Ryu & Jang, 2006; Sparks, 

Bowen, & Klag, 2003). Bu bağlamda yapılan çalışmalar henüz başlangıç aşamasında olup, 

sonuçlar her destinasyonun kendi sınırları içerisinde kaldığı için bu aşamada tüm 

tüketicilere genellemek mümkün görünmemektedir (Kodaş, 2013). 

Tekrar ziyaret niyeti, turistin bir destinasyona yaptığı ziyaretin ardından tekrar 

o bölgeye gitme isteği olarak tanımlanabilmektedir. Tekrar ziyaret niyeti kavramı her ne 

kadar turizm alan yazınında kendine geniş bir yer bulmuş olsa da, bir destinasyonda 

bulunan yemeğin turistlerin tekrar ziyaret etme niyetlerini nasıl etkilediğine dair 

çalışmaların, sınırlı sayıda olduğunu söylemek mümkündür (Kim, 2013; Kim, vd., 2011; 

Lertputtarak, 2012; Rittichainuwat, vd., 2008; Robinson & Clifford, 2012). Bilimsel 

yazından yola çıkılarak bu çalışmada, Gaziantep ilini ziyaret eden yerli turistler 

örnekleminde yerel yemek tüketim motivasyonları belirlenmeye çalışılmış ve zamansal 

(kısa vade – uzun vade) olarak söz konusu deneyimin turistlerin Gaziantep’i tekrar ziyaret 

etme niyetlerine etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Günümüzde, turizm çatısı altında ülke mutfaklarını tanımaya, mutfak 

kültürlerini araştırmaya yönelik seyahatlerin artması sonucunda birçok ülke bünyesinde 

bulundurduğu mutfak kültürünü turizme kazandırmak için çaba göstermektedir. Turizm 

olayına katılan her turist gittiği ülkenin yemeğini, bir başka deyişle mutfağını da merak 

etmektedir. Turizm sektöründe konaklama faaliyetlerinin tamamlayıcısı olarak bilinen 

yiyecek içecek faaliyetlerinin iyi bir şekilde yerine getirilebilmesi, mutfak kültürünün 
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gelen turistlere en iyi şekilde tanıtılmasıyla mümkün olacaktır. Bilimsel yazında daha 

önceki çalışmalarda, turizm olayına katılan turistlerin temel motivasyon kaynaklarının 

yerel yemek olabileceği (Rimmington & Yüksel, 1998) ve bu durumun destinasyonların 

turistik gelişimi açısından oldukça önem teşkil ettiği farklı araştırmacılarca bulgulanmıştır 

(Hall & Mitchell, 2001). Gerçekten de mutfak ve mutfak kültürü, turistler açısından 

destinasyon tercihinde başlı başına bir çekicilik unsuru olabileceği gibi yerel mutfak temel 

seyahat motivasyonu olarak ta ön plana çıkabilmektedir (Hall & Mitchell, 2001).  

 Bir destinasyonu ziyaret eden turistlerin, tekrar ziyaret niyetinde olmaları 

turistik destinasyonlar açısından son derece değerlidir. Ayrıca tekrar ziyaret etme 

düşüncesinin eyleme dönüşmesinin destinasyonlara sağladığı ekonomik katkılar da son 

yıllarda araştırmacıların sıklıkla ilgilerini çekmektedir (Huang & Hsu, 2009). Turistik 

destinasyonlar açısından son derece önemli olan tekrar ziyaret niyetlerini anlamak; 

destinasyonda yer alan işletmelere, çevredeki paydaşlara ve uzun vadede turizme önemli 

katkılar sağlayabilmektedir. 

Çalışmanın temel amacı, yerel yemek tüketim motivasyonlarının tekrar ziyaret 

niyetlerine etkisini belirlemektir. Ayrıca yerli turistlerin yerel yemek motivasyonlarını da 

belirlemek araştırmanın alt amaçları arasında yer almaktadır. Bir diğer alt amaç, yerel 

yemek tercih motivasyonlarının, zamansal tekrar ziyaret niyetine etkisini belirlemektir.  Bu 

amaçlar doğrultusunda Gaziantep’i ziyaret eden yerli turistler örneklemi ile çalışma 

gerçekleştirilmiştir. 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Yerel yemek tüketim motivasyonlarıyla ilgi Türkiye’de sınırlı sayıda çalışma 

yapılması, adı geçen konunun turizm açısından halen araştırılmaya ihtiyaç olan 



7 
 

başlıklardan biri olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma, yerel yemek tüketim 

motivasyonunu belirlemeyi amaçlamasının yanı sıra yerel yemek tüketim 

motivasyonlarının tekrar ziyarete etkisini de tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda 

yapılan çalışmaların azlığı, çalışmanın özgünlüğüne ve önemine işaret etmektedir. Ayrıca 

Gaziantep ilinin geniş bir yemek kültürüne sahip olması da, çalışma açısından son derece 

önemlidir. 

Yerli turistlerin yerel yemek tercih motivasyonlarını anlamak, hem yemeğin 

çeşitlenmesi, gelişmesi açısından hem de “Türk Mutfağı” pazarının gelişmesi açısından 

oldukça dikkat çekici ve önemlidir. Çalışmanın sonuçları itibariyle gerek bilimsel yazına 

gerekse turizm paydaşlarına sağlayacağı katkılar araştırmanın önemini artırmaktadır. 

Ayrıca elde edilen bulguların gelecek çalışmalara ışık tutabilmesi açısından da sonuçların 

son derece kıymetli olduğunu söylemek mümkündür. 

1.4. Kısıtlar 

Her bilimsel çalışmada olabileceği gibi bu çalışmada da bazı kısıtlar yer 

almaktadır. Öncelikle çalışmanın örneklemi Gaziantep’e 2014 yılının 15 Mayıs – 15 

Haziran tarihlerinde gelen yerli turistler ile sınırlı kalmaktadır. Bunun temel sebebi zaman 

ve maliyet kısıtlarından kaynaklanmaktadır. Gaziantep bölgesinin çalışma alanı olarak 

seçilmesinin temel nedeni, destinasyonun geniş ve tanınmış bir mutfak kültürüne sahip 

olmasıdır. Bu doğrultuda elde edilen sonuçları farklı bir bölgeye ya da ülkenin tamamına 

genellemek doğru olmayacaktır. Ayrıca araştırma, ölçekte yer alan ifadeler ile sınırlı 

kalmaktadır. Ölçeğin yapısı itibariyle kapalı uçlu sorulardan oluşması, katılımcıların kendi 

fikirlerini söylemelerini engellemektedir. Ancak çalışmada, kapalı uçlu (yapılandırılmış) 

anket yönteminin kullanılması, çalışmanın sorunsalına hizmet eden en doğru yöntem 

olarak varsayılmasından kaynaklanmaktadır.  
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2. BÖLÜM 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Motivasyon Kavramı ve Turizm ile İlişkisi 

Motivasyon, Latince “movere” (hareket) kelimesinden gelmekte olup kişinin, 

eyleminin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç ya da dış bir dürtücünün etkisi 

ile eyleme geçmesi olarak tanımlanmaktadır  (Türk Dil Kurumu [TDK], t.y.). Motivasyon 

kelimesinin Türkçe karşılığı güdülenme olsa da, motivasyon sözcüğü dilimize yerleşmiş ve 

günümüzde sıkça kullanılan bir kavram haline gelmiştir (Demir & Kozak, 2013). Bu 

kapsamda motivasyon, insanların belirli bir amacı gerçekleştirmek için davranışta 

bulunmaları ve bu davranışı ortaya çıkarmak için harekete geçmeleri olarak 

tanımlanmaktadır (Durmaz, 2011; Koç, 2008). Motivasyon kavramıyla ilgili bilimsel 

yazında çok sayıda benzer tanımlar bulunmasına rağmen tek bir tanım üzerinde 

yoğunlaşmak mümkün değildir. Bu bağlamda Durmaz (2011), motivasyon kavramını pek 

çok tanımı kapsayabilecek şekilde “belirli bir davranışın neden meydana geldiği konusunu 

araştıran bir kavram” olarak tanımlamıştır. Schiffman & Kanuk (1999) ise motivasyonu, 

bireyleri eyleme geçiren itici güç olarak ifade etmektedir. 

Geçmişten günümüze bilimsel yazında motivasyon kavramını açıklamaya 

yönelik farklı bakış açıları ile teoriler geliştirilmiştir. Söz konusu teorilerin bazıları 

motivasyonu belirlemek için içsel faktörlere ağırlık verirken bazıları da dışsal faktörlerin 

önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bu kapsamda oluşturulan teoriler arasında en dikkat 

çekenleri, Sigmund Freud, Abraham Maslow ve Frederick Herzberg gibi psikologlar 

tarafından geliştirilen motivasyon teorileridir. Söz konusu teoriler pek çok uygulama 

alanında oluşturulan çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Turizm alanında da yoğun bir 
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ilgi gören motivasyon kavramı hakkında, turistlerin seyahat güdülerini anlamak amacı ile 

farklı araştırmacılar tarafından çok sayıda yaklaşım geliştirilmiştir (Crompton, 1979; Dann, 

1977; Gnoth, 1997; Hanqin & Lam, 1999; Mayo & Jarvis, 1981; Iso-Ahola, 1982; Pearce, 

1982; Plog, 1974; 1987; Ross & Iso-Ahola, 1991; Ryan & Glendon, 1998; Uysal & Hagan, 

1993). Seyahat motivasyonları olarak da adlandırılmakta olan turist motivasyonları, 

1960’lı yıllardan itibaren akademik alanda ilgi gören dinamik bir süreç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Turist motivasyonu, turist davranışının arkasında yatan son derece önemli bir 

değişken ve itici güç olarak bilinmektedir (Crompton, 1979).  

Motivasyon, turist davranışının önemli bir açıklayıcısı olmasının yanı sıra 

turizm araştırmalarının da önemli bir konusu olarak kabul edilmektedir (Hsu & Songshan, 

2008). Bir başka deyişle insanların bir destinasyonu neden ziyaret ettikleri ve o 

destinasyonu seçme nedenlerinin neler olduğunun anlaşılmasının, destinasyona yönelik 

ziyaretçi talebini artırmada etkili olacağını söylemek mümkündür (Yuan & McDonald, 

1990). Ancak, turist motivasyonu anlaşılması oldukça zor bir davranış olarak 

görülmektedir. Turizm çalışmalarında kim, ne zaman, nerede ve nasıl sorularına yanıt 

aramak mümkün olmasına rağmen neden sorusuna cevap vermek oldukça zordur 

(Crompton, 1979). Bir başka deyişle turist motivasyonu, turist neden seyahat eder ile 

ilgilidir ve bu sorunun cevabını bulmak turizm araştırma alanında nispeten zordur (Hsu & 

Songshan, 2008).  Pearce (2005), bu zorluğun hem ziyaret eden turistlerin ihtiyaç ve 

isteklerinin farklı olmasından hem de kültürlerarası farklılıklardan olabileceğini öne 

sürerken; Harman (2014), turistin seyahat sürecinde oluşan motivasyonunun yanı sıra 

kendi içsel motivasyonunun sebep olabileceği farklı davranışların da, turist motivasyonunu 

anlamada zorluklar ortaya çıkarabileceğini ifade etmektedir. 
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Turizme uyarlanan motivasyon teorilerini genel olarak 4 ana kuramda 

birleştirmek mümkündür. Söz konusu teoriler: İtme ve Çekme Faktörleri Kuramı, Seyahat 

Kariyer Basamağı (TCL) Kuramı, Plog’un Alosentrizm / Psikosentrizm Kuramı ve Sosyo-

Psikolojik Motivasyon Kuramıdır (Chen, Mak & McKercher, 2011; Hsu, Cai & Li, 2010; 

Hsu & Huang, 2008; Huang, 2007; Li, 2007). 

2.2. Turizmle ilgili Motivasyon Kuramları 

Turist motivasyonlarını anlayabilmek için uzun yıllardır kapsamlı araştırmalar 

yapılmaktadır. Alan yazında yer alan farklı çalışmalar konunun farklı boyutlarını 

incelemektedir. Turizmin, yapısı itibari ile insan odaklı bir sektör olması, bu durumun 

önemini daha da artırmaktadır. Turizmle ilgili motivasyon kuramlarının temelinde yer alan 

turist davranışları, konunun anlaşılmasında araştırmacılara yol gösterici olmakla birlikte 

teorilerin oluşturulmasında da oldukça önem teşkil etmektedir. Aynı zamanda turist 

motivasyonu, turist davranışlarını belirlemede önemli bir değişken olarak yer almaktadır. 

Bu kapsamda literatürde sıklıkla çalışılan kuramlara bu bölümde yer verilmiş olup adı 

geçen kuramlar bilimsel yazından yola çıkarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

2.2.1. İtme ve Çekme Faktörleri Kuramı 

Turizm alan yazınında araştırmacılar tarafından en çok kabul gören ve ilgi 

çeken itme ve çekme faktörleri kuramı, seyahat eden turistlerin motivasyonlarını 

belirlemede önemli teorilerden biri olarak dikkat çekmektedir. Bazı araştırmacılar 

tarafından itme ve çekme kuramının turist motivasyonunu açıklamada yetersiz olduğu 

(Fodness, 1994) ve turist motivasyonunu ölçmede göreceli olarak başarılı olduğu ileri 

sürülse de (Pearce, 2005); söz konusu kuram pek çok araştırmacı tarafından turizm 

alanında önemli bir referans unsuru olarak kullanılmaktadır (Baloğlu & Uysal, 1996; 
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Bansal & Eiselt, 2004; Crompton, 1979; Dann, 1977; 1981; Jang & Cai, 2002; Yoon & 

Uysal, 2005).  

İtme ve Çekme Faktörleri Kuramı’nda genel olarak itme faktörlerini, insanları 

seyahat etmeye yönlendiren içsel güdüler, çekme faktörlerini ise, insanları seyahat etmeye 

yönlendiren destinasyon çekicilikleri olarak tanımlamak mümkündür (Dann, 1977). Bir 

başka deyişle itme faktörleri, insanların içsel dünyasından gelen ve seyahat etmeye 

yönelten itici bir güç olarak tanımlanmaktadır. Çekme faktörleri ise bir destinasyonda 

bulunan özellikler (deniz-kum-güneş vb.) ile insanları seyahat etmeye çeken bir güç olarak 

tanımlanabilir. Benzer bir tanımda bulunan Baloğlu & Uysal (1996) itme faktörlerini, 

seyahat eğiliminde bulunan kişinin sosyo-psikolojik motivasyonları olarak, çekme 

faktörlerini ise özel bir destinasyon için seyahate karar vermiş bir kişinin cezbedilmesi 

olarak ifade etmektedir. İtme ve çekme faktörlerinin gereksinimlerinden söz eden Uysal & 

Hagan (1993) itme faktörlerinin bireyin seyahat için arzuladığı kaçış, dinlenme ve 

rahatlama, sağlık, macera arayışı, saygınlık kazanma ve sosyal etkileşim gibi soyut 

isteklerle ilgili olduğunu vurgularken; çekme faktörlerinin ise, seyahat edenlerin sahiller, 

rekreasyon alanları ve tarihi kaynaklar gibi somut kaynakları içeren bir destinasyona 

çekilmesi sonucu oluştuğuna dikkat çekmektedir. 

İtme ve çekme faktörleri kuramını temel alan çalışmasında Dann (1977), 

konuya sosyolojik bir bakış açısıyla yaklaşmıştır ve turistleri, anomik (amaçsız, ümitsiz) 

turist ve egosunu yükseltmek amacı ile seyahat eden turist olmak üzere iki farklı tipolojide 

incelemiştir. Dann, Barbados adasına kış turizmi için gelen 422 turist ile gerçekleştirmiş 

olduğu farklı bir çalışmasında, anomi ve egosunu yükseltme davranışının psikolojik 

davranışlar olduğunu ve itme faktörleri arasında yer aldığını öne sürmüştür. Yani, genel 

anlamda anomik turist, günlük yaşamdan sıkılan ve kendini soyutlayan ve bu nedenle 
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kendisini seyahate iten birey olarak tanımlanmaktadır. Dann (1977) bir diğer turist tipi olan 

egosunu yükseltmek isteyen turisti ise kişisel ihtiyaçlarla ortaya çıkan, kendisini gösterme 

(ispatlama) dürtüsünü bastırmak için seyahate çıkan turist olarak tanımlamaktadır. Çalışma 

sonucunda anomik turistler genel olarak, genç, evli, erkek, ortalama ekonomik gelir 

düzeyine sahip, kırsal alanlardan gelmiş tekrar ziyaretçiler olarak sınıflandırılırken, 

egosunu yükseltmek isteyen turistler ise daha çok kadın, ilk kez seyahat eden, düşük 

ekonomik gelir düzeyine sahip ve daha yaşlı turistlerden oluşmaktadır. Benzer şekilde itme 

ve çekme faktörleri kuramını temel alan bir diğer çalışma da Crompton (1979) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Crompton (1979), Dann (1977)’ın itme ve çekme faktörleri kuramını 

geliştirerek yeni bir kavramsal çerçeve oluşturmaya çalışmıştır. Bu kapsamda Crompton 

(1979), itme faktörlerini sosyo-psikolojik güdüler olarak adlandırmış ve itme faktörünü 

soyut ve içten gelen istekler olarak tanımlamıştır (Özel, 2010). Crompton, sosyo-psikolojik 

güdülerin içsel uyarılma, harekete geçme ya da tatil yapmaya iten güçleri açıklamada 

yararlı olmasının yanı sıra turisti belirli bir destinasyona yönlendirmede de yol gösterici 

olduğunu savunmaktadır. Bu doğrultuda Dann (1977)’ın teorisini kabul eden Crompton 

(1979), teoriye ek olarak 7 tane sosyo psikolojik güdü (rutinden uzaklaşma, kendini 

keşfetme ve değerlendirme, rahatlama, saygınlık kazanma, geçmişe dönme, akrabalık 

ilişkilerini geliştirme ve sosyal etkileşim) ve 2 tane de kültürel güdü (yenilik arayışı ve 

eğitim) ilave ederek yeni bir kavramsal çerçeve oluşturmuştur. Çalışmada, sosyo-

psikolojik güdülerin destinasyonlar ile ilişkili olmadığı, kültürel güdülerin ise 

destinasyonların özelliklerine göre şekillendiği ortaya çıkmıştır. Dann (1977) tarafından 

oluşturulan ve Crompton (1979) tarafından geliştirilen itme ve çekme faktörleri kuramı, 

turizm alanında ilgi görmüş ve sonraki çalışmalarda da sıklıkla kullanılmıştır (Baloğlu & 

Uysal, 1996; Bogari, Crowther, & Marr, 2004; Correia, Valle, & Maço, 2007; Hanqin & 
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Lam, 1999; Oh, Uysal, & Weaver, 1995; Sangpikul, 2008; Uysal & Jurowski, 1994; Yoon 

& Uysal, 2005; You, O'Leary, Morrison, & Hong, 2000; Yuan & McDonald, 1990). 

Yuan & McDonald (1990) itme ve çekme faktörleri teorisi bağlamında deniz 

aşırı seyahat eden turistlerin seyahat güdülerini belirlemeye çalışmışlardır. Çalışma 

verilerini oluşturmak için Japonya, Fransa, Batı Almanya ve İngiltere’den seyahat eden 

turistler örneklem olarak belirlenmiştir. Araştırmacılar, oluşturdukları ölçekte 29 adet itme 

faktörü ve 53 adet çekme faktörü ifadeleri belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda yapılan 

faktör analizi, 5 adet itme faktörü (kaçış, yenilik arayışı, saygınlık kazanma, akrabalık 

ilişkileri ve rahatlama/hobilerini gerçekleştirme) ve 7 adet çekme faktörü (bütçe, kültür ve 

tarih, el değmemiş alanlar, seyahat kolaylığı, kozmopolit çevre, tesis hizmetleri ve avcılık) 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Söz konusu faktörler arasında en önemli motivasyonun 

yenilik arayışı ve ardından da kaçış olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak çalışma, farklı 

ülkelerden seyahat eden turistlerin aynı psikolojik dürtülere sahip olduklarını ancak 

destinasyon çekiciliklerinin değişebildiğini ortaya çıkarmıştır. Sonuçlardan da anlaşılacağı 

gibi seyahat eden bireylerin karar verme sürecinde, destinasyon çekiciliklerinin oldukça 

önemli olduğunu söylemek mümkündür (Uysal, Li, & Sirakaya, 2008). 

Uysal & Jurowski (1994), turistlerin seyahat memnuniyetlerini belirlemek için 

itme ve çekme faktörlerinin her ikisini de kullanarak seyahat motivasyonlarını belirlemeye 

çalışmışlardır. Araştırmacılar, Canadian Tourism Attribute and Motivation Survey 

(CTAMS) ölçeğini kullanarak itme ve çekme faktörleri arasındaki motivasyonel ilişkiyi 

açıklamaya çalışmışlardır. İtme motivasyonlarını belirlemeye yönelik 26 itme ifadesi ve 

çekme motivasyonları için 29 çekme ifadesi kullanan araştırmacılar, yaptıkları faktör 

analizi sonucunda itme faktörlerini “aile beraberlikleri, spor, kültürel deneyim ve kaçış” 

olmak üzere 4 faktörde toplamışlardır. Aynı şekilde çekme motivasyonu faktörleri ise 
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“eğlence/tatil yerleri, açık hava/doğa, miras/kültür ve kırsal/pahalı olmayan” olmak üzere 4 

faktör altında toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda her bir faktörün bir biri ile 

ilişkisinin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Bogari, Crowther, & Marr 

(2004) tarafından, itme ve çekme motivasyonları arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik 

Suudi Arabistan’a gelen turistler örneğinde bir çalışma yapılmıştır. Çalışma ölçeğinde, 

seyahat memnuniyet motivasyonlarını açıklamak için belirlenen 36 itme faktör ifadesi ve 

40 çekme faktör ifadesi yer almaktadır. Söz konusu ifadelere yapılan faktör analizi sonucu; 

9 adet itme faktörü boyutları (kültürel değer, fayda sağlama, bilgi edinme, sosyalleşme, 

ekonomik, aile ile birlikte olma, ilgisini çekme, dinlenme, tesislerin uygunluğu), aynı 

şekilde 9 adet de çekme faktörü boyutları (güvenlik, etkinlik, sahil sporları/etkinlikleri, 

açık hava/doğa, tarihi/kültürel, dinler, bütçe, boş zaman ve üst kalite) tespit edilmiştir. İtme 

ve çekme faktörleri arasında regresyon ve korelasyon analiz yapan araştırmacılar, her iki 

değişken arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Hanqin & Lam (1999), Hong Kong’u ziyaret eden Çinli turistlerin seyahat 

motivasyonlarını belirlemek amacı ile yaptıkları çalışmalarında 22 adet itme ve 26 adet 

çekme motivasyonu ifadesi belirlemişlerdir. Bu doğrultuda ifadeler üzerine gerçekleştirilen 

faktör analizi sonuçlarına göre, itme motivasyonları; bilgi edinme, saygınlık kazanma, 

insan ilişkilerini artırma, dinlenme ve yenilik arayışı olarak 5 boyutta, çekme 

motivasyonları ise; yüksek imaj, harcama, erişilebilirlik, hizmet kalitesi ve tutumu, 

gezilecek yerlerin çeşitliliği ve kültürel bağlantılar olmak üzere 6 boyutta 

kümelenmektedir. Çalışma sonucunun daha önceki çalışmalar ile aynı sonuçlara ulaştığı ve 

seyahat motivasyonlarında, itme ve çekme faktörlerinin etkili olduğu görülmektedir. Sonuç 

olarak, seyahat motivasyonlarını belirlemede yaygın olarak kullanılan itme ve çekme 

faktörleri teorisinin pek çok araştırmacı tarafından kabul gördüğünü söylemek 
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mümkündür. Turist motivasyonlarında itme ve çekme faktörlerinin etkileşimini 

anlayabilmek, turizm planlayıcıları ve destinasyonlardaki yöneticiler açısından önemli 

avantajlar sağlayabilmektedir (Baloğlu & Uysal, 1996; Oh, Uysal, & Weaver, 1995). 

Yapılan çalışmalardan anlaşılacağı üzere pek çok araştırmacı, itme faktörleri ve çekme 

faktörlerinin ayrı ayrı önemli olduklarını ve seyahat motivasyonlarını belirlemede ikisinin 

de olması gerektiğini vurgulamaktadırlar (Baloğlu & Uysal, 1996; Bogari vd., 2004; 

Correia vd., 2007; Hanqin & Lam, 1999; Oh vd., 1995; Sangpikul, 2008; Uysal & 

Jurowski, 1994; Yoon & Uysal, 2005; You vd., 2000; Yuan & McDonald, 1990). Bu 

durumun aksine bazı araştırmacılar seyahat motivasyonunu belirlemede, itme faktörlerinin 

daha önemli olduğunu, çekme faktörlerinin ise seyahat güdüleri arasında daha az etkiye 

sahip olduğunu söylemektedirler (Kim & Lee, 2000; Moutinho, 1987; 2000). Daha açık bir 

ifadeyle bilimsel yazında konu ile alakalı çalışma yapan bilim insanlarının bir kısmı 

turistlerin kendi içsel güdüleri ile tatile çıktıklarını, turistilerin motive olmasında 

destinasyon çekiciliklerin ise daha geri planda kaldığını iddia etmektedirler. 

2.2.2. Seyahat Kariyer Basamağı (TCL) Kuramı 

Turizm alan yazında kabul görmüş, turist motivasyonlarını belirlemeye yönelik 

teorilerden bir diğeri Seyahat Kariyer Basamağı kuramıdır. Orijinal adı “Travel Career 

Ladder (TCL) olan Seyahat Kariyer Basamağı teorisi, Maslow (1970)’un İhtiyaçlar 

Hiyerarşisi Teorisini temel alarak oluşturulmuştur. Pearce (1988) tarafından öne sürülen 

Seyahat Kariyer Basamağı teorisi, Pearce & Caltabiano (1983) ve Moscardo & Pearce 

(1986)’nin oluşturduğu Seyahat Motivasyon Kariyer (Motivational Career in Travel) 

teorisinin geliştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır (Özel, 2010). TCL teorisi, turist 

motivasyonunu 5 farklı aşamada (basamakta) incelemiştir. Bu aşamalar Moslow’un 

ihtiyaçlar hiyerarşisinde olduğu gibi hiyerarşik bir sıra izlemiştir. Sırasıyla, 1. basamak 
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rahatlama ihtiyaçları, 2. basamak güvenlik ihtiyaçları, 3. basamak ilişkiler, 4. basamak öz 

saygı ve kendini geliştirme ve 5. Basamak kendini gerçekleştirme davranışlarından 

oluşmaktadır (Pearce & Lee, 2005). Maslow (1970)’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde olduğu 

gibi TCL modelinde de turistler en alt basamaktan başlayarak üst basamağa doğru 

güdülenmektedirler. Kuram’a göre bir alt basamaktaki ihtiyacını karşılayan turistler bir üst 

basamaktaki ihtiyacı karşılamak için güdüleneceklerdir. 

TCL modelinin temelinde bulunan esas fikir, bireylerin seyahat 

motivasyonlarının tatil deneyimleri ile birlikte değişiklik göstermesidir. Bir başka deyişle 

bireylerin seyahat deneyimleri arttıkça, motivasyon düzeyi de bir üst basamağa 

geçmektedir (Pearce & Lee, 2005). TCL modelinin her basamağında artan bir ihtiyaç 

hiyerarşisi bulunmasına rağmen, seyahat eden kişi birden fazla güdülenme 

yaşayabilmektedir (Pearce, 2005). Konu ile ilgili çalışmasında Kim (1997), Avustralya ve 

Kore’yi ziyaret eden turistlerin seyahat motivasyonlarını belirlemek amacı ile, TCL 

modelini temel almıştır. Araştırmacı iki ülkeyi ziyaret eden turistler arasında karşılaştırma 

yaparak seyahat motivasyonlarını açıklamaya çalışmıştır. Çalışma sonucunda, TCL 

modelinin kültürlerarası turistlerin motivasyonlarını belirlemede etkili olduğu ve modelin 

kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır (Kim, 1997). Benzer şekilde Loker-Murphy (1996), 

TCL modelini kullanarak araştırmasını gerçekleştirmiştir. Avustralya’yı ziyaret eden 690 

sırt çantalı turistleri örneklem olarak belirleyen araştırmacı, turistlerin motivasyonlarını 

belirlemek için 10 ifadeden oluşan bir ölçek kullanmıştır. Söz konusu ifadeler üzerinde 

gerçekleştirilen faktör analizi sonuçlarında, 4 faktör (kaçış/dinlenme, sosyalleşme/heyecan 

arayışı, kendini geliştirme ve başarılı olma) belirlenmiştir. Çalışma sonucunda sırt çantalı 

ziyaretçilerin özel bir turizm faaliyetine katılmalarına rağmen aynı motivasyonlara sahip 

olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
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2.2.3. Plog’un Alosentrizm / Psikosentrizm Kuramı 

Psikolojik bir bakış açısı ile oluşturulan ve turizmde güdülenme konusunda 

önemli kuramlardan biri olarak kabul edilen çalışmalardan biri Plog’un alosentrizm ve 

psikosentrizm kuramıdır. Plog (1974; 1987; 2001), turist motivasyonuna yaklaşımında 

diğer modellerden farklı olarak turistlerin kişilik özellikleri ile motivasyonları arasındaki 

ilişkiye odaklanmıştır. Seyahat tercihlerinde kişiliğin etkili olduğunu öne süren araştırmacı, 

kişiliği alosentrik (aktif kişilik) ve psikosentrik  (pasif kişilik) olarak sınıflandırmıştır. 

Alosentrik kişilik, farklı (ilginç), turistik olmayan destinasyonları tercih eden ve orada yerli 

halkla ilişki içinde olması beklenen bireylerdir (Andreu, Kozak, Avci & Cifter, 2005). Bu 

grup, çalışması oldukça zor bir teorik alanı oluşturmaktadır (Mayo & Jarvis, 1981). 

Psikosentrik kişilikten ise alışılagelmiş destinasyonlara gitmesi ve turistin yoğun olduğu 

bölgeleri tercih etmesi beklenmektedir. Bu grubun ana motivasyonlarını dinlenme, 

eğlenme gibi genel seyahat güdüleri oluşturmaktadır. Plog, bu kişilikler arasında yakın 

psikosentrik kişilik (near psychocentric), orta-sentrik (mid-centrik), yakın alosentrik (near 

alocentrik) gibi bir çok kişilik kalıplarının olabileceğini savunmaktadır (Isaac, 2008).  

Seyahat eden turistleri Alosentrik ve Psikosentrik olarak genel iki gruba ayıran 

Plog (1974), daha sonra bu isimleri güncellemiştir. Alosentrik turisti “macera arayan 

turist”, psikosentrik turisti ise “güvenliğine daha çok önem veren turist” olarak tanımlayan 

araştırmacı hava yolu ile seyahat eden bireyleri ise farklı bir başlık altında incelemiştir. 

Bireylerin havayolu taşımacılığını hangi nedenlerle tercih etmediğini araştıran Plog, 

çalışma sonucunda havayolu ile seyahat etmeyi tercih etmeyen bireyleri; ülkeden ayrılmayı 

sevmeyen (daha az seyahat etme eğiliminde olan), kaygı duyma eğilimli (günlük yaşamında 

kendini güvensiz hisseden) ve kendini güçsüz hissetme eğilimli (kişinin yaşamı boyunca 

kendini şanssız hissetmesi)  olmak üzere 3 ana kişilik özelliği ile sınıflandırmıştır. Plog’un 
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kuramı, subjektif yorumlar yapılması nedeni ile çoğu zaman eleştirilen bir kuram olmuştur 

ve sonraki yıllarda farklı araştırmacılar tarafından da irdelenmiştir. Örneğin; McIntosh & 

Goeldner (1990), Plog’un oluşturduğu kişilik modelinden hareketle, turist kişilik tiplerinin 

çeşitlerini ve hangi turizm türlerine katıldıklarını ortaya koyan bir tipoloji geliştirmişlerdir 

(Özel, 2010). Günümüzde, Plog’ un modeli turist motivasyonlarını belirlemek amacı ile 

turizm literatüründe konu ile ilgili bilim insanları tarafından yaygın olarak kullanılmaya 

devam etmektir. Hsu & Huang (2008)’a göre, bu kadar ilgi görmesinin sebebi, popularitesi 

yükselen ve düşen destinasyonların nedenini açıklayan bir model olmasıdır.  

2.2.4. Sosyo-Psikolojik Motivasyon Kuramı 

Seyahat motivasyon teorileri arasında diğer kuramlardan farklı olarak, konuya 

sosyo-psikolojik bir bakış açısıyla yaklaşan Iso-Ahola (1982), turizmde motivasyon 

konusunu iki boyutta incelemiştir. Araştırmacı, çalışmasında seyahat motivasyonunu 

ortaya çıkartacak, eş zamanlı hareket eden kaçış ve arayış motivasyonlarından söz 

etmektedir. Kaçış motivasyonu, günlük rutin yaşantıdan uzaklaşmak, arayış motivasyonu 

ise kişinin yaratılışından gelen kendini ödüllendirme davranışı olarak tanımlanmaktadır. 

Bu teoride vurgulanmak istenen nokta, birey seyahat sırasında hem bireysel ya da bireyler 

arası kaçış motivasyonu ile güdülenebilmekte hem de bireysel ya da bireyler arası arayış 

motivasyonu tarafından güdülenebilmektedir. Bir başka ifade ile birey, seyahat anında 

bireysel olarak günlük rutin çevresinden uzaklaşabilir ve aynı zamanda bireysel olarak ya 

da bireyler arası yeni şeyler keşfedip, öğrenme arayışına girebilir. Tam tersi durumda da 

kişi, bireyler arası günlük rutin çevresinden uzaklaşabildiği gibi aynı zamanda bireysel 

olarak bir arayış içine de girebilmektedir. 

Iso-Ahola & Allen (1982), söz konusu kaçış ve arayış motivasyonu 

çerçevesinde turizmin diyalektik bir yapıya sahip olduğunu ve bunun sebebinin de 
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toplumların, bireylerin sürekli gelişim içinde olmasına bağlamaktadır. Sosyo-psikolojik 

motivasyon kuramını çalışmalarında işleyen pek çok araştırmacıya rastlamak mümkündür 

(Crompton & McKay, 1997; Ross & Iso-Ahola, 1991; Ryan & Glendon, 1998; Sirakaya, 

Uysal & Yoshioka, 2003).  

Zillinger (2007) göre, Dann (1977) ve Crompton (1979)’un oluşturduğu itme 

ve çekme faktörleri teorisi ile Iso-Ahola (1982)’nın Sosyo-psikolojik kuramı birbirleri ile 

benzerlik göstermektedir. Motivasyon, İso-Ahola (1982)’nın ayrıştırmasında olduğu gibi 

her zaman yaşadığı ortamdan seyahat yapmaya kaçış olarak görülen itici güçler ve bazı 

yeni şeyler keşfetme gibi çekici güçler tarafından oluşmaktadır.  

Sosyo-psikolojik motivasyon kuramı, Iso-Ahola (1982)’nın boş zaman 

motivasyonu çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle,  söz konusu kuram 

boş zaman motivasyon teorisinin turizme uyarlanması olarak görülmektedir. Bu durum 

bazı araştırmacılar tarafından eleştirilerek, boş zaman motivasyon kuramının, turizm 

motivasyonu ile aynı olmayacağını ve açıklamada yetersiz kalacağını ifade etmektedirler 

(Huang, 2007). Görüldüğü üzere turizm literatüründe turizm motivasyonlarını açıklamaya 

yönelik çok sayıda kuram geliştirilmeye çalışılmıştır. Konu kapsamı itibariyle çalışmada, 

turizm alan yazında en yaygın olarak kullanıldığı düşünülen teorilere yer verilerek 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

2.3. Yemek ve Turizm  

Yemek, insanların yaşamlarında temel ihtiyaçlarının yanı sıra pek çok sosyal 

veya psikolojik ihtiyaçlarda da önemli rol almaktadır. Bir başka ifadeyle yemek, 

kutlamalarda, eğlence organizasyonlarında, sosyalleşmede, duyusal ve duygusal 

durumlarda ve yeni kültürleri deneyimlemede kilit bir rol oynamaktadır (Mitchell & Hall, 
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2003). Açık bir şekilde söylemek mümkündür ki yemek, fizyolojik, psikolojik, ekolojik, 

ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel süreçlerin kesiştiği önemli bir noktada yer 

almaktadır (Beardsworth & Keil, 2011). Bir başka ifadeyle yemek, bir toplumun 

zenginliğini, refahını gösterirken insanlar için statü sahibi olmanın bir göstergesi olarak 

kabul edilmiştir. Ayrıca yemek, pek çok ritüelde önemli rol üstlenmiş ve insanların 

gelişmesine ve uygarlaşmasına katkı sağlamıştır (Özgen, 2013) 

Yemek, toplumlar açısından bir kültürü ifade ettiği gibi bireyler bağlamında da 

sanatsal ve anlamlı bir bütünlük içermektedir (Deveci, Türkmen, & Avcıkurt, 2013). 

İnsanlar yemeği sadece besin maddesi olarak tüketmezler, bunun yanı sıra tat almaya 

yönelik bir takım deneyimler yaşarlar ve bir anlamda yemekle beraber anlam ve semboller 

tüketmektedirler. Diğer bir deyişle, yemeğin besinsel özelliğinin yanında birtakım 

sembolik özellikleri de bulunmaktadır (Beardsworth & Keil, 2011).  Bu kapsamda 

yemeğin taşıdığı anlam ve semboller öylesine güçlü görünmektedir ki Fischler (1998), bir 

grubun yeme biçimlerinin kollektif kimliğini ortaya koymasının yanı sıra bireysel kimliği 

de oluşturduğuna dikkat çekmektedir.  

Yemek ve turizm, son yüz yılda birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda yemek, turist deneyiminin önemli bir parçasıdır ve 

son yıllarda araştırmacılar tarafından ilgi gören bir konu haline gelmiştir (Hall & Sharples, 

2003). Bu durumun yanı sıra Hjalager & Corigliano (2000),  yemeğin bir ülke açısından 

önemli kültürel değerler arasında olduğunu ileri sürmektedir.  

Turizmde yemeğin rolü ile ilgili yapılan bazı araştırmalar, yemeğin turistik 

çekicilik olarak ilk sırada geldiğini savunmaktadır (Hjalager & Richards, 2002). Benzer 

şekilde Hall & Sharples (2003), tatil deneyiminde tüketilen yemeğin, turist açısından temel 
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bir bileşen olduğunu ve yemeğin turizm endüstrisinin de önemli bir tamamlayıcısı 

olduğunu ifade etmektedir. Bu öneme dikkat çeken diğer araştırmacılar Quan & Wang 

(2004), yemeğin destinasyon açısından 3 önemli katkısı olabileceğini söylemektedir. 

Birincisi yemek, destinasyonlar tarafından kırsal turizmin gelişiminde ve ekonominin 

kalkınmasında kullanılabilmektedir. İkinci olarak bir destinasyon yemek kültürüne sahip 

ise yemek festivalleri düzenleyerek ve rotasyonlarını geliştirerek bir yemek destinasyonu 

imajı çizebilmektedir. Üçüncü ve son olarak yemek, büyük etkinliklerle çekiciliğin bir 

parçası haline getirilerek turizmin önemli bir parçası haline gelebilmektedir. Ayrıca, 

yemeğin destinasyon seçiminde de önemli olduğunu vurgulayan araştırmacılar, tatil kararı 

verme sürecinde yemeğin etkili bir rol oynadığını belirtmektedirler.  

Hjalager & Richards (2002)’a göre yemek, bir destinasyonda bulunan yerel 

mutfağın tanıtılmasına önemli düzeyde katkı sağlamaktadır ve yerel mutfak sayesinde adı 

geçen destinasyon önemli bir turistik merkez haline gelebilir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, bir bölgenin yemeğinin tanıtılmasının ve yemeği tüketen turistlerin de 

yemekten beklentilerinin belirlenmesinin, destinasyonların yemek turizmi kapsamında 

gelişmesine katkı sağlayacağını söylemek mümkündür. Bu kapsamda araştırılan yemek ve 

turizm ilişikisi, ilgili literatürde genel olarak gastronomi turizmi başlığı altında 

incelenmeye çalışılmaktadır. 

Gastronomi kavramını tanımlamak çok kolay olmamakla birlikte, genel anlamı 

itibariyle lezzetli ve kaliteli yemeğin veya içeceğin sanatsal veya bilimsel bir yönünü 

ortaya çıkarmak olarak ifade edilmektedir (Gillespie, 2001). Gastronomi turizmi, lezzetli 

yemekler veya içecekler deneyimlemek isteyen turistlerin katılım gösterdikleri (Kivela & 

Crotts, 2005) ve yemek veya içecek tadımının yanı sıra turistlerin söz konusu yemek ve 

içeceklerin yapımından sunumuna kadar olan aşalamaları da deneyimlemesine olanak 
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sağlayan bir turizm türü olarak görülmektedir (Hall & Mitchell, 2001). Gastronomi 

turizmine katılan turistlerin öncelikli motivasyonları, faklı kültürlerin özgün yemeklerini 

kendi yerinde deneyimleyerek lezzet hazzını kazanmak ve bunun yanı sıra kültürel 

deneyim yaşamaktır (Hjalager & Richards, 2002).  

Gastronomi, 1960’lı yıllardan itibaren medya sayesinde özel bir ilgi alanı 

olmaya başlamış ve 1970’lı yıllardan itibaren de turizm etkinliklerine gerçek anlamda dahil 

olmuştur (Hall & Mitchell, 2005). Günümüzde pek çok ülke kendi mutfaklarını gastronomi 

turizmine kazandırmak için  özel çaba göstermektedir. Bu doğrultuda gastronomi, turizm 

alanında destekleyici bir kaynak olmaktan çıkmış ve turistler için bir cazibe merkezine 

dönüşmüştür. Böylece ülkeler veya destinasyonlar, kendi yerel yemeklerini ziyaretçilerin 

istekleri doğrultusunda, özgünlüğünü bozmadan en iyi şekilde sunmaya çalışmaktadırlar. 

2.4. Turizmde Yerel Yemek Motivasyonları  

Günümüzde pek çok insan turistik bölgelerin farklı kültürlerini, farklı 

kültürlere ait yemeklerini, farklı yaşam tarzlarını, farklı kıyafetlerini vb. farklılıklarını 

deneyimlemek için seyahat etmektedir (Reisinger, 2009). Her birey bu seyahatlere farklı 

motivasyonlarla itilmekte ve farklı davranışlar sergilemektedir. Bu doğrultuda yemek de 

insanların seyahat etme nedenleri arasında yer almakta ve bireylerin kendi içsel 

motivasyonlarını oluşturmakta yardımcı olmaktadır. Bu duruma ek olarak yemek, 

sosyolojik, psikolojik ve ekonomik açıdan insanları farklı duygularda birleştiren önemli bir 

olgu olarak ta ön plana çıkmaktadır (Akgöl, 2012).  

 Yemek, turizm alanında birincil veya ikincil seyahat motivasyon unsuru 

olabilmektedir (Hall & Sharples, 2003). Polacek (1986), turizm veya rekreasyon 

faaliyetine katılan turistlerin ana motivasyonlarının yemek olabileceğini ve yemeğin 
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seyahat esnasında azımsanamayacak bir önceliğinin olduğunu iddia etmektedir 

(Rimmington & Yüksel, 1998). Dolayısıyla turistik seyahatlerde, özel restoranlar, yemek 

festivalleri ve belirli bölgelerde yenen yemekler, seyahat motivasyonlarında önemli rol 

oynayabilmektedir (Hall & Mitchell, 2001).  

İnsanlar, belirli bir destinasyona gittiklerinde yemek tadımı veya deneyimi ile 

ilgili farklı motivasyonlar gösterebilmektedirler. Bir başka deyişle, yemeklerin tadımında 

ve tercihinde bireyler arası farklılıklar gözlemlemek mümkündür. Örneğin; arkadaş 

ortamında her bireyin yemek tercihi farklı olmakla birlikte lezzet algısı da farklı 

olabilmektedir. Bu durum, kişilerin o anki içsel güdülerinin farklılığını veya damak tadının 

farklılığını göstermektedir (Carmouche & Kelly, 1998). Bu kapsamda bireylerin yemek 

tercihlerini anlamak, bir başka deyişle yemek motivasyonlarını belirlemek pek çok açıdan 

önem teşkil etmektedir. Söz konusu durum Hall & Sharples (2003) tarafında aşağıda yer 

alan Şekil 1. de betimlenilmeye çalışılmıştır. 

Hall & Mitchell (2001)’e göre yemek motivasyonları, seyahat edenin ilgisine 

bağlı olarak 4 aşamadan oluşabilmektedir. Söz konusu aşamalardan ilk ikisi, seyahat 

edenin, yemek hakkında yüksek motivasyonun olduğu ve yemek yapılan yerleri ziyaret 

etmede öncelik taşıdığı “Gurme turizmi” ve “Gastronomi turizmi” başlıklarından 

oluşmaktadır. Bir diğer aşamada ise “Mutfak turizmi”, seyahat eden kişinin ikincil 

motivasyonunu oluşturmaktadır. Turist, ziyaret ettiği bölgenin yerel lezzetlerini tatmak için 

çaba göstermekte ve birincil olmasa da yüksek bir ilgi göstermektedir. Son aşama olan 

“Kırsal/kentsel turizm”, seyahat eden kişinin yemek motivasyonun düşük olduğunu, bir 

başka deyişle seyahat sırasında yemeğin destekleyici bir ürün olduğunu belirtmektedir. 

Burada dikkat çekilen bir diğer nokta da, kırsal/kent turizmine katılan turistlerin bazı 



24 
 

zamanlar yemek motivasyonlarının bulunmadığı ve yemeği sadece ihtiyaç için 

tadımladıklarını öne sürmektedir (Hall & Sharples, 2003).  

 

Şekil 1. Yemeğin özel ilgi alanına göre seyahat motivasyonları (Hall & Sharples, 2003). 

 

Turist davranışlarını ve bunun yanında turist motivasyonlarını belirlemeye 

yönelik pek çok araştırma bulunmasına rağmen, yemek turizmi alanında görece daha az 

sayıda çalışma olduğu bilinmektedir (Kim, Kim, & Goh, 2011). Mak, Lumbers, Eves, & 

Chang (2012) bu durumun, turizmde yemeğin “destekleyici kaynak” olarak görülmesinden 

kaynaklanabileceğini öne sürmektedirler. Yemek turizmi alanında yapılan çalışmalar genel 

itibariyle, yemeğin destinasyon pazarlamasındaki rolü (Boyne, Hall & Williams, 2003; Du 

Rand & Heath, 2006; Du Rand, Heath, & Alberts, 2003; Okumus, Okumus & McKercher, 

2007), mutfak turizmi (Horng & Tsai, 2010; Karim & Chi, 2010; Smith & Xiao, 2008)  ve 

şarap turizmi (Dodd, 1999; Frochot, 2002; Galloway, Mitchell, Getz, Crouch, & Ong, 

2008; Mitchell, Hall, & McIntosh, 2002) başlıklarında incelenmekte ve söz konusu 
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yaklaşımlar alan yazında yoğun ilgi gören konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

durumun aksine, ilgili alan yazında turistlerin yemek tercih motivasyonlarını belirlemeye 

yönelik ise daha az sayıda araştırmalar yer almaktadır (Chang, Kivela, & Mak, 2010; 

Fields, 2002; Kim & Eves, 2012; Kim, Eves, & Scarles, 2009; Kim, Goh, & Yuan, 2010; 

Ryu & Jang, 2006; Sparks, Bowen, & Klag, 2003). Örneğin bu çalışmalardan birinde, 

Fields (2002), bir turist destinasyonunu ziyaret eden turistlerin yiyecek ve içecek 

motivasyonlarını belirlemek amacıyla, McIntosh, Goeldner & Ritchie (1995)’nin seyahat 

motivasyonlarını açıklamak için oluşturduğu 4’lü sınıflamadan yola çıkarak, çalışmasının 

temellerini kurgulamış ve motivasyon unsurlarını “fiziksel”, “kültürel”, “bireylerarası 

etkileşim” ve “statü ve prestij kazanma” olarak sıralamıştır. Fiziksel motivasyonlar, 

turistlerin yemeğe ilgisini gösteren veya besinsel ihtiyaçlarını karşılayan  duyusal algıları 

içermektedir (Mak, Lumbers, Eves, & Chang, 2012). Yemek yeme eyleminin içerisinde 

başka boyutlar yer alsa da fiziksel motivasyonlar, yemeğin doğasında bulunan önemli bir 

faktör olarak görülmektedir. Fiziksel motivasyonları görünüş, tat ve koku olarak 

değerlendiren Fields, bunların yemek tercihinde en önemli güdüler arasında olduğuna 

dikkat çekmektedir. Kültürel motivasyonlar, insanları yemeğe güdüleyen bir diğer önemli 

unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar, fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 

yemek kültürü açısından da ihtiyaçlarını karşılama eğiliminde olmaktadırlar (Beşirli, 

2010). Böylece bir bölgenin mutfağı, o bölgenin kültürünü anlamada önemli bir fırsat 

sunmaktadır (Yüncü, 2010). Diğer bir deyişle yemek, yerel kültürleri anlamada hem turist 

açısından hem de yerel halk açısından etkin bir rol üstlenmektedir (Du Rand, Heath, & 

Alberts, 2003; Su, 2013). Bu doğrultuda Fields (2002), farklı toplumların kültürlerini 

anlamak için yemeğe olan ilginin arttığına dikkat çekmektedir. Ayrıca, Amuquandoh & 
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Asafo-Adjei (2013) yemeğin, bir toplumun kültürünü anlamada temel bileşen olduğunu ve 

toplumun kültürünü ifade etmede önemli bir araç olabileceğini vurgulamaktadır.  

Fields (2002) yemeğin, tatil deneyiminde birden fazla çekicilik yönünün 

olduğunu ve bu durumun yanı sıra tatilde yenen yemeğin insan ilişkileri ve sosyalleşme 

kapsamında önemli olduğunu ileri sürmektedir. Aynı şekilde Ignatov & Smith (2006) de, 

aile ve arkadaşlar ile tadılan yerel yemeğin turistler açısından önemli bir motivasyon 

olduğunu ve destinasyon açısından çekicilik unsuru olduğunu belirtmektedir. Yemek 

motivasyonunu etkileyen bir diğer faktör olan statü ve prestij kazanma, genellikle bir 

destinasyonu ziyarette veya yemek yeme eylemine katılmada önemli bir motivasyon 

faktörü olabilmektedir. Statü ve prestij kazanmayı kavramsal olarak inceleyen Fields 

(2002), turistlerin pahalı bir restoranda yemek yeme ve çevresindeki insanlara orada yemek 

yediğini gösterme arzusunun, yemek motivasyonları arasında olduğunu ifade etmiştir.   

Yemek motivasyonlarını belirlemek amacı ile yapılan bir diğer çalışma da 

Sparks, Bowen, & Klag, 2003 tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar, restoranların 

bir destinasyona katkısını ve turistlerin dışarıda yemek yeme nedenlerini belirlemek 

amacıyla yaptıkları çalışma sonucunda, “şımartma” (hem güzel yemek yeme, hem de 

kendini şımartma), “rahatlama ve konfor”, “deneyim”, “sosyal nedenler” (arkadaş ve aile 

ile sohbet), “keşfetme” (yeni ve farklı yemekleri deneme) ve “sağlık” (sağlıklı yemek 

arzusu) olmak üzere yemek motivasyonlarını etkileyen 6 faktör olduğunu tespit 

etmişlerdir. Çalışmada araştırmacılar, katılımcıların % 54.7’sinin tatilde yemek yeme 

motivasyonlarından “sağlıklı yemek tüketme” güdüsüne sahip olduklarını ortaya 

koymuşlardır. Farklı bir çalışmada Connell (2006), turistin sağlık endişesinin tatilde 

rahatlamaktan daha çok önemli olduğunu vurgulayarak Sparks, Bowen, & Klag (2003)’ın 

sonuçlarını desteklemiştir. 



27 
 

Kim, Eves, & Scarles (2009), yerel yemek tüketimini ortaya çıkarmak için 

model oluşturmuşlardır. Araştırmacılar, yemek etkinliklerine ve festivallere katılan 

turistlerin, yemek ile bağlantılı olarak kişilik özellikleri, memnuniyetleri ve sadakatleri 

arasındaki ilişkileri belirlemeye çalışmışlardır. Araştırmacılar, Fields (2002)’in 4 faktörden 

oluşan motivasyon teorisine karşın görüşme yöntemi kullanarak, 9 faktörden oluşan yerel 

yemek tüketim motivasyon teorisi belirlemişlerdir. Çalışma sonucuna göre “heyecan 

arayışı”, “rutinden uzaklaşma”, “sağlık endişesi”, “bilgi edinme”, “otantik deneyim”, 

“birliktelik”, “prestij”, “duyusal çekicilik” ve “fiziksel çevre” faktörlerin, yemek tüketim 

motivasyonlarını etkileyen durumlar olduğuna ulaşılmıştır. Kim, Eves, & Scarles (2009) 

tarafından belirlenen “heyecan arayışı”, “rutinden uzaklaşma”, “sağlık endişesi” ve 

“duyusal çekicilik” boyutları, Fields (2002)’in kavramsal sınıflandırmasında tanımlanan 

fiziksel motivasyonların içerisinde yer almaktadır. Bir diğer çalışma da yemek turisti 

motivasyonlarını belirlemek amacı ile çok boyutlu bir ölçek geliştiren Kim, Goh, & Yuan 

(2010) tarafından gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen ölçek, itme ve çekme faktörleri teorisini 

temel alarak oluşturulmuş ve Amerika Birleşik Devletleri’nin güney batısında düzenlenen 

bir etkinliğe katılan 305 mezun olmuş öğrenci örnekleminde çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın faktör analizi sonucunda 3 itme faktörü (bilgi ve öğrenme, eğlence ve yeni 

deneyimler, rahatlama ve aile) ve 3 çekme faktörü (bölgenin kalitesi ve değeri, etkinliğin 

kalitesi ve yemeklerin çeşitliliği) olmak üzere toplamda 6 faktör yükü belirlenmiştir. 

Araştırmacılar, çalışmada geliştirilen ölçeğin, geçerliğinin olduğunu ve sonraki 

çalışmalarda kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. 

Chang, Kivela, & Mak (2010), kültürel farklılıkları dikkate alarak, Çinli 

turistlerin yemek tercihlerini belirlemek amacı ile nitel bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. 

Çalışmada odak grup görüşmesi ve gözlem tekniğini kullanan araştırmacılar, Avusturya’da 
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tatil yapan Çinli katılımcıların, turizmde yemek tutumları, motivasyonları ve davranışlarını 

belirlemeye çalışmalarının yanı sıra Çinli turistlerin yemek davranış tipolojisini ve 

katılımcıların yemek kültürlerini de açıklamaya çalışmışlardır. Araştırmacılar, çalışma 

sonucunda yemek motivasyonlarını etkileyen “yerel kültürü keşfetme”, “otantik seyahat 

deneyimi”, “öğrenme/eğitim fırsatı”, “prestij ve statü”, “referans grubun etkisi” ve “öznel 

algılama” olmak üzere 6 boyut belirlemişlerdir. 

İlgili alan yazında yemek seçimi ve turist motivasyonu çalışmalarını temel alan 

Kim & Eves (2012), yerel yemek tüketiminde turist motivasyonlarını belirlemek amacı ile 

ölçek geliştirmişlerdir. Çalışma, hem turizm literatüründen hem de yemek literatüründen 

teorik ve amprik olarak desteklenmiştir. Araştırmacılar geliştirdikleri ölçeğin güvenirlik ve 

geçerlilik analizinin kabul edilebilir çıkmasından sonra faktör analizi uygulamışlardır. 

Yapılan analiz sonucunda turistlerin yerel yemek motivasyonları, “kültürel deneyim”, 

“heyecan arayışı”, “bireylerarası ilişkiler”, “duyusal çekicilik” ve “sağlık endişesi” olmak 

üzere 5 faktör altında toplanmıştır. 

Yerel yemek tüketim motivasyonlarını belirlemek amacı ile gerçekleştirilen bir 

diğer çalışma da Kodaş (2013) tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı, Beypazarı 

örneğinde yaptığı çalışmada, yerel yemek tüketim motivasyonunu etkileyebilecek 

faktörleri araştırmış ve söz konusu faktörler “kültürel güdüler”, fiziksel güdüler”, 

“bireylerarası güdüler” ve “psikolojik rahatlama güdüleri” olmak üzere dört başlık altında 

toplanmıştır. 

Turistlerin yemek tercihleri ve yemek tercih motivasyonlarını etkileyen 

faktörlerin neler olduğu, turizm alan yazınında son on yıldır üzerinde çalışıla gelen 

konulardan biri olmaya başlamıştır. Söz konusu alanda halen herkes tarafından kabul 
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edilen ortak bir ölçüm aracı bulunmamakla birlikte pek çok araştırmacı tarafından ölçekler 

geliştirilmektedir. Turistlerin yemek tercih motivasyonlarını belirlemek, karmaşık gözükse 

de, yemeğin turizm motivasyonlarındaki etkisinin merak edilmesi ve turistlerin yerel 

yemek tüketimine ilişkin motivasyonlarını belirlemek, hem turizm paydaşlarına hem de 

ilgili alan yazına katkı sağlayacağından önümüzdeki yıllarda da konu ile alakalı 

çalışmaların sayısının artacağını söylemek mümkündür.  

2.5. Tekrar Ziyaret Niyeti 

Tekrar ziyaret niyetinden bahsetmeden önce, tekrar ziyaretin temelini oluşturan 

davranışsal niyetlerden kısaca bahsetmek gerekir. Davranışsal niyetler, belirli bir davranışı 

gerçekleştirmek için planlanan düşünceler olarak tanımlanabilmektedir. Bir başka deyişle, 

bireyin gelecek davranışını planlaması ya da beklenti içinde olması olarak 

açıklanabilmektedir (Oliver & Swan, 1989). Bu konuda yapılan çalışmalar dikkate 

alındığında, davranışsal niyetleri önceden tahmin etmede ve detaylı olarak incelemede 

kullanılan “nedensel eylem teorisi” ve “planlı davranış teorisi”, bilimsel yazında yer alan 

en önemli yaklaşımlar olarak dikkat çekmektedir. Turizm yazınında nedensel eylem teorisi, 

turistlerin seyahat deneyimlerini ve tutumlarını dikkate alarak, kişilerin seyahat davranışı 

sonucu oluşabilecek niyetlerini tahmin etmede kullanılmaktadır. Fakat modelin 

açıklayıcılığına yöneltilen eleştiriler sonucunda, modele yeni bir değişken eklenmesi 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda eksiklikler giderilerek teori yeniden düzenlenmiş 

ve böylece “planlanmış davranış teorisi” adı altında yeni bir teori geliştirilmiştir. Turizm 

kapsamında incelenen davranışsal niyet teorilerinin,  bir turizm hizmetini tekrar satın alma 

veya bir destinasyonu tekrar ziyaret etme niyeti olarak araştırıldığı görülmektedir 

(Pratminingsih, Rudatin, & Rimenta, 2014; Yoon & Uysal, 2005). 
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Davranışsal niyetlerin bir parçası olarak yer alan tekrar ziyaret niyetleri 

(Pratminingsih, vd., 2014), turistin bir destinasyona yaptığı ziyaretin ardından tekrar o 

bölgeye gitme isteği olarak tanımlanabilmektedir. Tekrar ziyaret niyetleri, alan yazında 

oldukça ilgi gören çalışmalardandır. Bir başka deyişle tekrar ziyaret niyetlerinin 

destinasyona sağladığı ekonomik katkı nedeniyle, söz edilen konu son yıllarda 

araştırmacılar tarafından oldukça ilgi görmektedir (Oppermann, 1997). Bu durumu 

destekler nitelikteki çalışmasında Wang (2004), bir destinasyonu tekrar ziyaret eden 

turistlerin, genel itibariyle ilk kez ziyaret eden turistlerden daha fazla sayıyı oluşturduğunu 

iddia ederek konunun, önemine dikkat çekmektedir. Tekrar ziyaret niyetleri her ne kadar 

turizm alan yazında kendine geniş bir yer bulmuş olsa da, bir destinasyonda bulunan 

yemeğin turistleri tekrar ziyaret etme niyetini nasıl etkilediğine dair çalışmaların, sınırlı 

sayıda olduğunu söylemek mümkündür (Kim, 2013; Kim, vd., 2011; Lertputtarak, 2012; 

Rittichainuwat, vd., 2008; Robinson & Clifford, 2012). 

Bir destinasyonda yemek tüketim deneyimi, bölgeye ekonomik olarak kazanç 

sağlamanın yanı sıra, turistin deneyim yaşadığı yere tekrar gelmesine olanak 

sağlayabilmektedir (Kim, 2013). Daha açık bir ifadeyle, turistlerin yemek deneyimleri 

tekrar ziyaret niyetlerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Rittichainuwat vd. (2008), turistlerin seyahat motivasyonları ve Tayland’ı 

tekrar ziyaret etme niyetlerini inceleyen çalışmalarında, ilk kez ziyaret eden turistler ile 

tekrar ziyaret eden turistler arasında önemli farklılıklar olduğunu ortaya çıkarmışlardır. 

Ayrıca araştırmacılar, seyahat sırasında tüketilen yemeğin, alışverişin ve yenilik arayışının 

Tayland’ı tekrar ziyaret etme olasılığı üzerine önemli etkisi olduğu sonucuna da 

ulaşmışlardır.  
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Lertputtarak (2012), turistlerin destinasyon imajı ve Thai yemek imajını ortaya 

çıkarmak ve tekrar ziyaret etme niyetlerine etkisini belirlemek amacı ile yaptığı çalışmada, 

hem yemeğin hem de destinasyon imajının turistlerin tekrar ziyaret etme niyetlerine 

olumlu etki ettiği sonucuna ulaşmıştır. Aynı şekilde Robinson & Clifford (2012), yemek 

festivallerine katılan ve yemek deneyimi yaşayan ziyaretçilerin, söz konusu destinasyonu 

tekrar ziyaret etme eylemine katıldığını ifade etmektedir. 

Kim, vd. (2011), yemek etkinliğine katılan turistlerin katılımıyla yaptıkları 

çalışmalarında, turistlerin etkinlikte harcadıkları para miktarı, memnuniyetleri ve tekrar 

ziyaretleri arasında doğru oranda bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Bu doğrultuda 

araştırmacılar, yüksek memnuniyete sahip olan turistlerin, para harcama eğilimlerinin 

yüksek olmasının yanı sıra tekrar ziyaret etme niyetinde de olduklarını iddia etmişlerdir.   

Sonuç olarak, turistlerin yemek deneyimleri bireylerin adı geçen destinasyonu tekrar 

ziyaret etmelerinde etkili olabilmektedir (Sparks, Bowen, & Klag, 2003). Alan yazında yer 

alan çalışmalarda, bazı araştırmacılar bu durumun sadece yan etken olduğunu 

varsaymalarına rağmen, yemeğin birincil olarak, destinasyonu tekrar ziyaret etme niyetine 

doğrudan etki ettiği, yapılan pek çok çalışmada açıkça  görülmektedir (Lertputtarak, 2012; 

Robinson & Clifford, 2012). 
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3. BÖLÜM 

YÖNTEM 

3.1. Araştırma Yaklaşımı 

Turistlerin yerel yemek motivasyonlarının, bir destinasyonu tekrar ziyaret etme 

niyetlerine etkisini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, nicel araştırma yaklaşımı ile 

hazırlanmıştır. Nicel araştırma, sadece gözlem ve betimleme değil, aynı zamanda 

problemin doğasını açıklama ve onun hakkında tahmin yürütebilme olarak 

tanımlanmaktadır (Balcı, 2011). Araştırmanın problemini çözmek için izlenecek yol 

belirlendikten sonra, çalışmanın amacına uygun bir şekilde veri sağlanacak araştırma 

düzeni (modeli) belirlenmesi gerekmektedir (Karasar, 2005). Bu kapsamda araştırma 

modellerini ilişki arayan ve ilişki aramayan modeller şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. 

İlişki arayan çalışmalar, ilişkisel ve deneyselken ilişki aramayan çalışmalar, betimsel 

modeller olarak tanımlanmaktadır (Erkuş, 2009). Araştırmada genel tarama modellerinden 

ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelleri, iki veya daha fazla 

sayıdaki değişkenin birbirini etkileyebileceği durumlarda değişim varlığını ve/veya 

derecesini amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2005). 

3.2. Veri Toplama Aracı 

Çalışma kapsamında detaylı bir alan yazın taraması yapılmış ve bu doğrultuda 

veri toplama aracı olarak yapılandırılmış anket formu oluşturulmuştur. Anket herhangi bir 

durum, olgu vb. şeyi tanımlama amacıyla, yapılandırılmış çok sayıda sorular hazırlanarak 

veri elde etmek için düzenlenen araştırma türüdür (Kavak, 2013). Veriler yüz yüze anket 

yöntemi ile toplanmış olup her bir ifadenin daha iyi anlaşılabilmesi için katılımcıya anketi 

doldurmadan önce gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bu yöntem hızlı veri toplanması ve 
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bölgesel bir alan söz konusu olduğunda avantajları olan bir yöntemdir (Sekeran, 1992). 

Ayrıca verilerin geçerliğini artırabilmek için, veri toplama esnasında katılımcıların 

Gaziantep’e özgü yerel yemekleri daha önce deneyimlemiş olmaları dikkat alınarak anket 

uygulamasına tabi tutulmuş ve deneyimlemeyenler çalışma kapsamına alınmamıştır.  Veri 

toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; demografik özellikleri 

belirlemeye yönelik sorular, ikinci bölümde;  yerli turistlerin yerel mutfağı tercih etme 

motivasyonlarını belirlemeye yönelik ifadeler ve son bölümde; Gaziantep’i ziyaret eden 

turistlerin tekrar ziyaret etme niyetlerini belirlemeye yönelik ifadeler yer almaktadır. 

İkinci bölümde yer alan “yerel mutfağı tercih etme motivasyonları” ölçeği Kim 

& Eves (2012) tarafından geliştirilmiştir. Geçerliği ve güvenirliği sağlanmış olan ölçeğin 

orijinaline bağlı kalınarak araştırmanın amacı doğrultusunda adı geçen ölçek Gaziantep 

için kullanıma hazır hale getirilmiştir. Kim ve Eves yaptıkları çalışmada 7 boyut (heyecan 

arayışı, rutinden kaçış, sağlık beklentisi, kültürel deneyim, birliktelik, prestij ve duyusal 

çekicilik) ve 31 ifadeden oluşan ölçeklerine açıklayıcı faktör analizi uygulayarak, ölçeğin 

faktör yapısını belirlemeye çalışmışlardır. Yapılan analizde, faktör yükü sınırını ,4 olarak 

belirlemişlerdir ve ,4’ün altında faktör yükü alan ifadelerin yanı sıra iki farklı boyutta yük 

oluşturan ifadeler ölçekten çıkartılmıştır. Daha sonra tekrar yapılan açıklayıcı faktör analizi 

sonuçlarına göre ölçeğin, 5 boyut (kültürel deneyim, heyecan arayışı, bireylerarası ilişki, 

duyusal çekicilik ve sağlık beklentisi) ve 26 ifadeden oluştuğu görülmüştür. Ayrıca Kim ve 

Eves, ölçeğin toplam varyansı açıklama oranının % 68,37 olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Araştırmacılar, açıklayıcı faktör analizinden sonra doğrulayıcı faktör analizi 

uygulamışlardır. Doğrulayıcı faktör analizinde değişkenler arasındaki ilişki daha önce 

doğrulanmış teorilerden yola çıkarak test edilmeye çalışılmıştır (Büyüköztürk, 2002). Bu 

bağlamda Kim ve Eves, iki ayrı veri seti üzerinden ölçeğin yapısal geçerliliğini doğrulayıcı 
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faktör analizi ile test etmişlerdir. Buna göre, her iki örneklem üzerinde de ki-kare serbestlik 

derecesinin 3’den aşağıda, RMSEA değerinin 0,08’in altında, NFI ve CFI değerlerinin de 

0,9 üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Böylece ölçeğin bir bütün halinde iyi derecede 

uyuma sahip olduğu bulgulanmıştır. Analizler sonucunda oluşan 24 ifade 5 faktör (kültürel 

deneyim, heyecan arayışı, bireylerarası ilişki, duyusal çekicilik ve sağlık beklentisi) altında 

toplanmıştır. Bu çalışmada kullanılan orijinal ölçeğin ifadeleri, ilgili alanda (3 kişi) ve 

İngilizce dil çevirisinde (2 kişi) uzman olan 5 araştırmacı tarafından Türkçeye çevrilmiş ve 

uygulama yapılabilmesi için hazır duruma getirilmiştir. 

Çalışma ölçeğinin üçüncü bölümünü oluşturan “tekrar ziyaret etme niyetleri” 

ölçeğinin hazırlanması için kapsamlı bir alan yazın taraması yapılarak ifadeler havuzu 

oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı doğrultusunda 15 çalışmadan 45 ifade, uzman 

araştırmacılar tarafından incelenmiş ve 9 ifade çalışmada kullanılmak üzere uygun 

görülmüştür. Yine söz konusu ifadeler turizm ve İngilizce dil alanında uzman 7 araştırmacı 

tarafından Türkçeye çevrilmiş ve çalışmanın veri toplama aracında kullanılması uygun 

görülmüştür. Çalışmanın ölçeğinde yer alan tekrar ziyaret etme niyetlerini belirlemeye 

yönelik ifadelerin ayrıntıları Tablo 1. de verilmiştir. Toplanan anketler, istatistik paket 

programına aktarılmış ve analize hazır duruma getirilmiştir.  

Verilerin analiz edilmesinde ilk olarak sapan analizi ve çoklu normal dağılım 

testleri ve sonrasında güvenirlik ve geçerlik analizleri yapılmıştır. Ölçeklerin 

güvenirliklerini belirlemek için güvenirliğin bir göstergesi olan Cronbach’ın Alfa Katsayısı 

dikkate alınmıştır. Daha sonra araştırma değişkenlerini oluşturan “yerel yemek tüketim 

motivasyonları” ve “tekrar ziyaret etme niyetleri”nin faktörel dağılımlarını belirlemek 

amacıyla değişkenler faktör analizine tabi tutulmuştur. Çalışma amacı doğrultusunda ise 
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her bir değişken arasında ve her bir değişkenin boyutları arasında etkiyi açıklamak için 

regresyon analizi uygulamaya alınmıştır. 

Tablo 1. Tekrar ziyaret etme niyetlerini belirlemeye yönelik ifadelerin ayrıntıları 

No İfadeler İfadenin yer aldığı çalışmalar 

1. 
Gelecek 12 ayda …… tekrar ziyaret etmek ilgimi 

çeker. 
Jang & Feng (2007) 

2. 
Gelecek 12 ayda …… tekrar ziyaret etme olasılığım 

var. 

Kozak & Rimmington (2000); Jang & 

Feng (2007); Huang & Hsu (2009) 

3. 
Gelecek 12 ayda …… tekrar ziyaret etmeyi 

planlıyorum. 

Jang & Feng (2007); Huang & Hsu 

(2009); Han & Kim (2010) 

4. Gelecek 3 yılda …… tekrar ziyaret etmek ilgimi çeker. Jang & Feng (2007) 

5. Gelecek 3 yılda …… tekrar ziyaret olasılığım var. 
Kozak & Rimmington (2000); Jang & 

Feng (2007); Huang & Hsu (2009) 

6. Gelecek 3 yılda …… tekrar ziyaret etmeyi planlıyorum. 
Jang & Feng (2007); Huang & Hsu 

(2009); Han & Kim (2010) 

7. Gelecek 5 yılda …… tekrar ziyaret etmek ilgimi çeker. Jang & Feng (2007) 

8. Gelecek 5 yılda …… tekrar ziyaret olasılığım var. 
Kozak & Rimmington (2000); Jang & 

Feng (2007); Huang & Hsu (2009) 

9. Gelecek 5 yılda …… tekrar ziyaret etmeyi planlıyorum. 
Jang & Feng (2007); Huang & Hsu 

(2009); Han & Kim (2010) 

 

3.3. Pilot Çalışma 

Pilot çalışma, ölçeğin hedef kitleye ne kadar uygun olduğunu denetlemek 

amacıyla yapılmaktadır (Kavak, 2013). Böylece, ankette oluşabilecek eksik ifadeler, 

yanlışlıklar veya anlaşılamayan durumların olup olmadığını önceden belirlenebilmektedir 

(Yükselen, 2006). Neuman (2006), bir araştırma yapılmadan önce pilot (ön) çalışma 

yapılarak güvenirliğinin ölçülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Araştırmanın pilot çalışması 

2014 yılı Nisan ayında anketörler tarafından Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir. Bu 
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kapsamda toplanan 88 anket verisinin geçerlikleri test edilmiş ve uygun olmayan veya 

anlaşılamayan ifade olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Pilot çalışma sonucunda, yerel yemek 

tüketim motivasyonu ölçeği için Cronbach’ın Alfa güvenirlik katsayısının ,936, tekrar 

ziyaret niyetleri ölçeği için ise Cronbach’ın Alfa güvenirlik katsayısının ,904 olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yerel yemek tüketim motivasyonu ölçek ifadeleri için Alfa 

katsayıları en düşük ,931 ve en yüksek ,937, tekrar ziyaret niyetleri ölçeğinin ifadeleri için 

ise en düşük ,889 ve en yüksek ,907 olduğu bulgulanmıştır.  Elde edilen pilot çalışma 

sonuçlarının önceki çalışmalarla paralellik gösterdiği sonucuna ulaşılması neticesinde 

ölçeğin, değişiklik yapılmadan çalışmada kullanılmasına karar verilmiştir. 

3.4. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Araştırma tasarımının önemli aşamalarından biri, incelenen konuya uygun 

olarak veri toplama kaynağının belirlenmesidir. Dolayısıyla araştırma sorununa en doğru 

katkıyı sağlayabilecek evren ve örneklemin belirlenmesi önem teşkil etmektedir. Bu 

kapsamda evren ve örneklemin doğru belirlenememesi halinde araştırma problemi ve 

örneklem yöntemi ne kadar doğru olursa olsun sonuçlar güvenilir olmayacaktır (Kavak, 

2013). Ana kütlenin küçük olduğu durumlarda evrenin tamamına ulaşmak doğru olacaktır 

fakat bazı durumlarda ana kütlenin tamamına ulaşmak hem maliyet hem de zaman 

açısından mümkün olmamaktadır. Evrene ulaşmanın zor olduğu durumlarda örnekleme 

yapmak gerekmektedir ve bunun için evreni temsil eden örneklemin doğru seçilmesi 

oldukça önem teşkil etmektedir (Nakip, 2006).  

Araştırma sonuçlarını genellemek istendiği elemanlar bütünü olarak ifade 

edilen evren,  belli kurallara göre seçilen, seçildiği ana kütleyi temsil yeterliliği olan ve 

çalışmanın yapılacağı grubu belirli özellikleri ile yansıtan birimler topluluğu olarak 

tanımlanabilmektedir (Karasar, 2005). Bu doğrultuda araştırmanın evrenini Türkiye’deki 
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yerli turistler oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmanın hem zaman hem de maliyet 

açısından zor olması sebebiyle örnekleme yöntemine gidilmiştir. Örneklem, evreni en iyi 

temsil eden ve belli bir yönteme göre evrenden seçilen alt gruptur (Nakip, 2006). Erkuş 

(2009), iyi bir örneklem oluşturmak için, araştırmanın probleminin ne olduğu, bağımlı 

değişkenin diğer değişkenlere göre değişme durumu, araştırmada kullanılan değişkenlerin 

ölçme düzeyi, sayısı ve niteliği ve araştırmacının zaman, emek ve ekonomik sınırlılıkları, 

gibi durumları hesaba katmak gerektiğini ifade etmiştir. Evrene ait özellikler dikkate 

alındığında araştırmada, olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme 

yönteminin kullanılması uygun görülmüştür. Olasılıklı olmayan örnekleme yönteminde, 

örneklem seçilen birimler doğrudan ya da dolaylı olarak rastgele seçilir ve evreni oluşturan 

her birimin örneklemde yer alma şansı vardır (Ural & İbrahim, 2006). Kolayda örneklem, 

evreni oluşturan herkesin örnekleme dahil edilebilmesidir. Bu örneklem türü hem zaman 

hem de maliyet açısından araştırmacılara kolaylıklar sağlayabilmektedir (Nakip, 2006). 

Bilimsel araştırmalarda evreni temsil edecek örneklem hacminin belirlenmesi, 

çalışmanın evrene genellenebilmesi açısından önem teşkil etmektedir (Ural & İbrahim, 

2006). Örneklem hacminin belirlenmesinde “Kabul edilebilir hata düzeyini esas alan 

yöntem” kullanılmıştır. Ana kütledeki yerel yemek tüketim motivasyonu ve tekrar ziyaret 

niyetine ilişkin oranlar bilinmediği için p ve q değerleri 0,5 alınmış ve mümkün olan en 

büyük örneklem hacmine ulaşılmıştır. Anketin uygulanacağı birim sayısı, n= {z
2
pq}/ d

2
 

formülü yardımıyla hesaplanan denklemde; 0,05 anlamlılık düzeyinde z=1,96; 

d(duyarlılık)=0,05 ve p ve q değerleri 0,5 olmak üzere örneklem hacmi 384 olarak 

hesaplanmıştır (Ural & İbrahim, 2006). Ayrıca örneklem hacminin belirlenmesinde Krejcie 

& Morgan (1970), bir milyon ve üzeri olan evrenlerde 0,05 anlamlılık düzeyinde ve 0,05 

örnekleme hatasında evren hacmi için örneklem büyüklüğünün en az 384 olmasının yeterli 
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olabileceğini ifade etmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerinden derlenen sonuçlar 

doğrultusunda Gaziantep’i 2013 yılında ziyaret eden yerli turist sayısı, yaklaşık 334.000 

kişi olarak tespit edilmiştir. Burada kesin veri sonuçlarına ulaşılamamış ve bu sebeple 

turizm işletme belgeli, belediye işletme belgeli tesislerde konaklayan ve giriş yapan 

ziyaretçilerin istatistikleri esas alınarak 2013 yılında Gaziantep’i ziyaret eden yaklaşık yerli 

turist sayısına ulaşılmaya çalışılmıştır. Belirlenen örneklem doğrultusunda veriler, 2014 

yılının 15 Mayıs-15 Haziran tarihlerin arasında Gaziantep’i ziyaret eden yerli turistler 

nüfusundan yüz yüze anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Anketler, Gaziantep 

bölgesinin turistik çekicilikleri olan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi 

ve Bakırcılar Çarşısı’nda toplanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada, analiz edilmesi için 415 

anket toplanmıştır. Uygulamaya yönelik sınırlılıklar araştırmacıların örneklem hacmi 

kararlarını etkileyebilmektedir (Neuman, 2006). Bu kapsamda toplanan anketlerin 28 

tanesi hatalı ve eksik veri gerekçeleriyle çıkartılmıştır. Çıkartılan verilerden sonra 

çalışmada kullanılabilir 387 anket analizlere tabi tutulmuştur.  

3.5. Hipotezler ve Araştırma Soruları 

Araştırma amacına ulaşabilmek için alan yazında daha önce gerçekleştirilmiş 

çalışmalardan yola çıkarak 1 hipotez ve 6 araştırma sorusu oluşturulmuştur. Hipotez, 

doğruluğu kanıtlanmamış önermedir. Hipotezin en önemli koşulu, daha önceki bulgularla 

desteklenmesi gerekliliğidir. Eğer, bu tür bulgulara ulaşılamıyor ya da elde edilemiyorsa, 

sorun araştırma sorusu ile değerlendirilmelidir (Kavak, 2013). Bu bağlamda araştırma 

sorusu,  daha çok araştırmacının çalışma kapsamında ulaşmak istediği özgün, sonuca 

yönelik soruyu ifade etmektedir (Balcı, 2011). Çalışmada sınanması hedeflenen hipotez ve 

cevap aranan araştırma soruları şunlardır:  
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H1: Yerel yemek tüketim motivasyonu, destinasyonu tekrar ziyaret etme 

niyetini etkiler.  

H1 hipotezi araştırmanın temel amacını ve sorunsalını oluşturmaktadır. Bu 

hipotez daha önce Rittichainuwat, vd. (2008), Lertputtarak (2012), Kim, vd. (2011) 

tarafından çalışmalarında sınanmıştır. 

Araştırma Soruları: 

Çalışmanın cevap aradığı toplam altı araştırma sorusu vardır. İlk dört araştırma 

sorusunda ulaşılmak istenen, yerel yemek tüketim motivasyonu boyutlarının, her birinin 

ayrı olarak değerlendirilmesi ve turistlerin tekrar ziyaret niyetine etkisinin ölçülmesidir. 

Beşinci ve altıncı araştırma sorularının amacı ise, yerel yemek tüketim motivasyonlarının 

tekrar ziyaret niyetini hangi dönem içerisinde etkilediğini saptamaktır. Söz konusu sorular 

şu şekildedir: 

1. Heyecan arayışı motivasyon faktörü, tekrar ziyaret etme niyetini etkiler mi? 

Yerel yemek tüketim motivasyonlarının bir boyutu olan heyecan arayışı, 

turistlerin fiziksel motivasyonları arasında yer alan önemli bir deneyim olarak kabul 

edilmektedir (Urry, 2009). Bu bağlamda 1. araştırma sorusu, turistlerin yerel yemek 

tüketiminde yaşadıkları fiziksel özelliklerin tekrar ziyaret niyetlerinde etkili olup 

olmadığını belirlemektir.  

2. Kültürel deneyim motivasyon faktörü, tekrar ziyaret etme niyetini etkiler 

mi? 
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Bilindiği üzere yerel yemekler, kültürün önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 

Bu kapsamda yerel yemeğin kültürel etkileşiminin, tekrar ziyaret etme niyetine etkisi var 

mıdır sorusuna cevap aranmaktadır. 

3. Duyusal çekicilik motivasyon faktörü, tekrar ziyaret etme niyetini etkiler 

mi? 

Duyusal çekicilik, yemeğin lezzeti, kokusu ve görünümü gibi özellikleri 

barındırmaktadır. Bu kapsamda soru, yerel yemeğin oluşturduğu duyusal özellikler (tat, 

görüntü vb.), turistin tekrar ziyaret etme niyetini etkilemekte midir sorusunu 

araştırmaktadır. 

4. Sağlık beklentisi motivasyon faktörü tekrar ziyaret etme niyetini etkiler mi? 

Sağlık beklentisi, yerel yemeklerin besleyici, malzemelerinin taze ve sağlıklı 

olması gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla araştırma sorusu, yerel yemeğin bu 

özellikleri turistin tekrar ziyaretini etkilemeyip etkilemediğini araştırmak amacındadır. 

5. Yerel yemek tüketim motivasyonu uzun dönemde tekrar ziyaret niyetini 

etkiler mi? 

Turistlerin tekrar ziyaret niyetleri uzun dönemde ve kısa dönemde olmak üzere 

iki boyutta incelenmeye çalışılmıştır. Burada amaçlanan sonuç, turistlerin yerel yemek 

tüketiminde yaşadıkları motivasyonun, tekrar ziyaretlerini hangi dönemlerde etkilediğini 

belirlemektir.  

6. Yerel yemek tüketim motivasyonu kısa dönemde tekrar ziyaret niyetini 

etkiler mi? 
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Söz konusu araştırma sorusu da 5. araştırma sorusunda belirtilen amaç 

doğrultusunda hazırlanmıştır. 
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4. BÖLÜM 

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Çalışma kapsamında toplanan anketlerden elde edilen veriler, istatistik paket 

programı yardımı ile bulgulara dönüştürülmüş ve analiz sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu 

bölümde sırasıyla; Sapan Analizi ve Çoklu Normal Dağılım Analizi, Güvenirlik Analizi, 

Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Frekans Dağılımları, Faktör Analizi ve Çoklu 

Regresyon Analizlerine yer verilmektedir. Çalışmadaki veriler ilk olarak sapan analizine 

ardından çoklu normal dağılım analizlerine tabi tutulmuşlardır. Daha sonra ölçeklerin 

Cronbach’ın Alfa kat sayıları verilerek, ölçeğin güvenirliği hakkında bilgilendirmelerde 

bulunulmuştur. Sonrasında, araştırmaya katılan yerli ziyaretçilerin demografik 

özelliklerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Ölçeklerin boyutlarını belirlemek amacı ile 

faktör analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Belirlenen boyutlar sonrasında, yerel yemek 

tüketim motivasyonlarının tekrar ziyaret etme niyetlerine genel ve dönemsel olarak etkisini 

incelenmek amacı ile regresyon analizinin bulgularına yer verilmiştir. Söz konusu 

değişkenin etkileri ayrı ayrı incelenmeye çalışılmış ve konu ile ilgili yorumlamalarda 

bulunulmuştur. 

4.1. Sapan Analizi ve Çoklu Normal Dağılım Bulguları 

Yerel yemek tüketim motivasyonları ölçeği için gerçekleştirilen sapan 

analizinde, 24 madde için % 0.01 anlamlılık düzeyindeki T-testi dağılım tablosundaki 

kritik değer olan t-değerinin (3,467) üstünde 7 adet anket (46, 88, 175, 226, 229, 290, 323 

nolu) olduğu anlaşılmıştır (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010). Aynı analiz 

katılımcıların tekrar ziyaret niyetlerini belirlemek için kullanılan ölçeğe uygulanmıştır. 

Analiz sonucunda 9 madde için % 0.01 anlamlılık düzeyindeki T-testi dağılım 
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tablosundaki değer olan kritik t-değerinin (4,297) üstünde 10 anketin olduğu (30, 42, 43, 

101, 160, 203, 250, 260, 325, 367 nolu) anlaşılarak söz konusu anketler veri setinden 

çıkartılmıştır. Gerçekleştirilen sapan analizi sonrasında her iki ölçeğe de çoklu normal 

dağılım analizi uygulanmıştır. 

İstatiksel çalışmalarda verilerin dağılımı oldukça önem teşkil etmektedir. 

Normal dağılım kuralı çok boyutlu analizlerin temel varsayımlarından birisidir (Hair, 

Black, Babin, & Anderson, 2010). Diğer bir deyişle istatiksel testlerin uygulanabilmesi için 

veri setinin normal ya da normale yakın dağılım göstermesi gerekmektedir (Çiçek, 2010). 

Bu çalışmada birden fazla değişken bulunmasından dolayı çok değişkenli normal dağılım 

testlerinin kullanılması uygun görülmektedir. Çalışmada çoklu normal dağılım analizi için 

değişkenler arasında Mahalanobis uzaklığına dayanan analitik yöntem kullanılmıştır 

(Yazıcıoğlu & Erdoğan, 2007). Yapılan analiz sonucunda Mahalanobis uzaklık değeri ile 

ki-kare değerleri arasındaki korelasyon katsayısı hesaplanıp, elde edilen sonuçlar “normal 

olasılık grafiği için kritik korelasyon katsayıları” tablosu ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen 

analiz bulgularına göre ,05 anlamlılık düzeyinde yerel yemek tüketim motivasyonları 

değişkeni (24 madde) için kritik değer olan ,957’nin ,977 ile  tekrar ziyaret niyetleri 

değişkeni (6 madde) için kritik değer olan ,926’nın ise ,976 değeri ile aşıldığı 

bulgulanmıştır (Eroğlu, 2010). Böylelikle ölçeklerin çok değişkenli analizler için ön 

kabullerden birisi olan çoklu normal dağılıma sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Gerçekleştirilen sapan ve çoklu normal analizi sonucunda toplamda 17 anket veri setinden 

çıkarılmış ve başlangıçta 387 olan anket sayısı 370’e düşmüştür.  

4.2. Güvenirlik Analizi 

Güvenirlik, bir ölçüm sürecinde, ölçüm işleminin tekrarlanabilirliği ya da 

tekrarlardaki tutarlılığıdır (Alpar, 2010). Bir başka deyişle güvenirlik, bireylerin test 



44 
 

maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılık olarak tanımlanabilmektedir 

(Büyüköztürk, 2008). Güvenilirlik, bir test için oldukça önem taşımaktadır. Çalışmada yer 

alan ölçeğin güvenirlik analizi sonuçları, birçok açıdan değerlendirilmiş ve elde edilen 

rakamlara Tablo 2’de yer verilmiştir. Yerel yemek tüketim motivasyonu ve tekrar ziyaret 

etme niyeti ölçeklerinin güvenirliğini belirlemek için Cronbach’ın Alfa katsayıları dikkate 

alınmış olup, ölçeğin tamamı, ölçeğin ilk yarısı ve ikinci yarısı, tek ve çift numaralı ölçek 

maddeleri ve rastgele seçilen veriler için değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda en 

küçük Alfa değerinin ,858 ve en büyük Alfa değerinin ,955 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Cronbach’ın Alfa katsayısı, ölçeğin homojen dağılım gösterip göstermediğini belirleyen bir 

modeldir. Hair, vd. (2010)  yeniden test (Test-Retest) yönteminden sonra en çok 

başvurulan güvenirlik formlarından birisi olan iç tutarlılık (internal consistency) biriminin, 

ölçeğin bir bütün halinde tutarlılığını gösterdiğini ve ,70 Cronbach’ın Alfa istatistiğinin alt 

sınır olduğunu ifade etmektedir. Kayış (2010)’a göre ise Alfa değeri, 0,80<α<1.00 

aralığında ise yüksek derecede güvenilir ölçektir diyebilmekteyiz. Ayrıca ölçeklerin her 

ikisinde de negatif madde-toplam korelasyonun olmadığı gözlemlenmektedir. Ölçeklerin 

madde - toplam korelasyon değerlerinin ise 0,250’den büyük olduğu görülmektedir. Bu 

durum ölçeğin toplanabilirlik özelliğinin bozulmamış olduğunu göstermektedir (Kayış, 

2010). Sonuç olarak, her iki ölçeğin madde-toplam korelasyonları incelendiğinde, 

rakamların birinci ölçek için ,485 - ,734, ikinci ölçek için ,518 – ,803 aralıklarında olduğu 

sonucuna ulaşılmış ve elde edilen sonuçlar neticesinde ölçekten herhangi bir madde 

çıkarılmamıştır. 
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Tablo 2. Ölçeklerin Güvenirlik Analizlerine İlişkin Bulgular 

                                           Ölçek 

 Alfa Katsayısı 

Yemek Tercih 

Motivasyon Ölçeği 

(24 Madde) 

Tekrar Ziyaret 

Niyeti Ölçeği        

(9 Madde) 

Ölçeğin ilk yarısı için ,929 ,917 

Ölçeğin ikinci yarısı için ,908 ,883 

Tek numaralı ölçek maddeleri için ,905 ,882 

Çift numaralı ölçek maddeleri için ,903 ,858 

Rastgele seçilen 177 veri için ,955 ,942 

Rastgele seçilen 193 veri için ,947 ,929 

Tüm ölçek verileri için ,951 ,936 

Negatif madde-toplam korelasyonların 

varlığı 
YOK YOK 

Madde-toplam korelasyon değer aralığı ,485 – ,734 ,518 – ,803 

 

4.3. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Çalışma kapsamında, örneklemi oluşturan yerli turistlerin cinsiyet, yaş, medeni 

durum ve eğitim durumlarını gösteren demografik frekans analizleri bu bölümde 

betimlenmekte ve frekanslar Tablo 3’te yer almaktadır. Çalışmaya toplam 370 kişi 

katılmıştır. Bu doğrultuda katılımcıların % 46,2’sini kadınlar, %53,8’ini ise erkekler 

oluşturmaktadır. Katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımlarının birbirine yakın 

olmasından dolayı homojen dağılım gösterdiklerini söylemek mümkündür. Katılımcıların 

yaşlara göre dağılım oranları incelendiğinde ise anketi dolduran yerli turistlerin, 

%36,3’ünü 25 ve altı yaş, %29,0’unu 26 – 35 yaş, %13,7’sini 36 – 45 ve %21’ini 46 ve 

üstü yaş grupları oluşturmaktadır. Yaşlara göre dağılımların çoğunluğunu, genç yaş 

kategorisi olarak tanımlanan 25 ve altı ve 26 - 35 yaş gruplarının oluşturduğu görülmekte 

olup, bu kapsamda Gaziantep’i ziyaret eden turistlerin çoğunluğunu genç yaş grubunun 

oluşturduğunu söylemek mümkündür. Katılımcıların medeni durumları dikkate alındığında 

% 47,3’ünün evli ve % 52,7’sinin bekar olduğu gözlemlenmektedir.  Katılımcıların eğitim 
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durumlarını gösteren veriler incelendiğinde % 46,2’lik oranla lisans düzeyinde eğitimin 

çoğunlukta olduğu demografik bulgular arasında yer almaktadır. Bu durumu sırasıyla, lise, 

ön lisans, lisansüstü, ortaokul ve ilkokul takip etmektedir. Görüldüğü üzere, katılımcıların 

büyük bir çoğunluğunun eğitim düzeyi yüksek kişiler oluşturmaktadır. 

Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Özellikler Frekans (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
  

Kadın 171 46,2 

Erkek 199 53,8 

Toplam 370 100 

Yaş 
  

25 ve altı 132 36,3 

26 – 35 105 29,0 

36 – 45 50 13,7 

46 ve üstü 76 21,0 

Toplam 363 100 

Medeni Durum 
  

Evli 175 47,3 

Bekar 195 52,7 

Toplam 370 100 

Eğitim Durumu   

İlkokul 10 2,7 

Ortaokul 10 2,7 

Lise 73 19,7 

Ön Lisans 59 15,9 

Lisans 171 46,2 

Lisansüstü 47 12,7 

Toplam 370 100 

 

4.4. Faktör Analizine İlişkin Bulgular 

Faktör analizi, birbiri ile ilişkili değişkenleri bir araya getirerek, kavramsal 

olarak anlamlı yeni faktörler (boyutlar) bulmayı amaçlayan çok değişkenli bir istatistiktir 

(Büyüköztürk, 2008). Bir başka deyişle faktör analizi, birbiri ile orta ya da yüksek düzeyde 

ilişkili değişkenleri birleştirerek, az sayıda bağımsız değişkenler elde etmede kullanılan bir 
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analiz tekniğidir (Balcı, 2011). Faktörlerin belirlenmesinde en yaygın olarak kullanılan 

yöntem, “Temel Bileşen Analizi (PCA)” yöntemidir. Söz konusu analiz yöntemi, 

maksimum varyansı açıklayarak birinci faktörü ve daha sonra kalan maksimum varyansla 

ikinci faktörü oluşturarak devam etmektedir (Kalaycı, 2010). Bu kapsamda araştırmada yer 

alan Yerel Yemek Tüketim Motivasyonu Ölçeği ve Tekrar Ziyaret Niyetleri Ölçeği faktör 

analizine tabi tutulmuştur. 

Faktör analizini uygulamadan önce veri setinin, analiz yapmak için uygun olup 

olmadığı belirlenmelidir. Bunun için, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem uygunluğu ve 

Bartlett Küresellik Testinin sonuçlarına bakılması önerilmektedir (Alpar, 2011). KMO, 

gözlenen korelasyon katsayıları büyüklüğü ile kısmi korelasyon katsayılarının 

büyüklüğünü karşılaştıran bir indekstir. KMO katsayısı ve Bartlett Küresellik testlerinin 

anlamlı olması, verilerin faktör analizi yapmaya uygun olduğunu göstermektedir 

(Büyüköztürk, 2008). Tablo 4’te gösterildiği gibi, Yerel Yemek Tüketim Motivasyonu 

Ölçeğinin KMO örneklem ölçümü ,935; Tablo 5’te de Tekrar Ziyaret Niyetleri Ölçeğinin 

KMO değeri ,887 olarak tespit edilmiştir. Ölçeklerin faktör analizi yapma uygunlukları, 

Yerel Yemek Motivasyon Ölçeğinin KMO değeri ,90’dan büyük olduğu için Mükemmel, 

Tekrar ziyaret Niyetleri Ölçeğinin KMO değeri de ,80’den büyük olduğu için Çok İyi, 

olarak adlandırılabilmektedir (Kalaycı, 2010). Bir diğer uygunluk testi olan Bartlett 

Küresellik Testi sonuçlarına bakılan çalışmada, hem Yerel Yemek Tüketim Motivasyonu 

Ölçeğinin hem de Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Ölçeğinin (p≤,000) anlamlılık derecesinde 

birinci ölçek için test değerinin 4196,252, ikinci ölçek için ise 3023,392 olduğu 

görülmektedir. Bu doğrultuda araştırmada yer alan yerel yemek tüketim motivasyonları 

ölçeği ve tekrar ziyaret etme niyetleri ölçeğinin, faktör analizi yapmaya uygunluğu kontrol 

edilmiş ve elde edilen sonuçların olumlu olması sebebiyle faktör analizlerine geçilmiştir. 
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Yerel Yemek Tüketim Motivasyonları Ölçeğinin faktör analizi sonuçları Tablo 

4’te verilmektedir. Bu doğrultuda faktör analizi, 24 maddeye uygulanmıştır. Faktör 

yapısını belirlemek ve anlamlı yorumlanabilir faktörler elde etmek amacı ile temel 

bileşenler analizi ve Varimax rotasyonu (dikey döndürme) teknikleri kullanılmış, öz değer 

istatistiği 1’den büyük olan ve faktör yükü 0.50’nin üstünde olan veriler dikkate alınmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda, “1. Yerel yemeğin nasıl bir tat olduğunu anlamam için 

orijinalini yemem gerekir, 2. Orijinal yerinde yerli halk tarafından sunulan yemekler, yerel 

kültürü anlamam için eşsiz bir fırsat sunar, 8. Yerel yemek deneyimi, kendi yerinde yendiği 

zaman otantik, özgün bir deneyim sağlar, 15. Yerel yemek, dost ve akrabaları bir araya 

getirerek ilişkileri artırır, 16. Seyahat etmek isteyenlere yerel yemek deneyimlerim 

hakkında tavsiyede bulunmak isterim ve 17. Dost ve akrabalar ile birlikte yenen yerel 

yemek, keyifli vakit geçirmeme olanak sağlar” ifadeleri birden fazla faktörde yük 

oluşturduğu için ölçekten çıkartılmıştır. İfadelerin sadece bir faktörle ilişkili olması 

beklenmektedir ve birden fazla faktörle ilişkili olan ifadelere karışık (kompleks) ifadeler 

denmektedir (Büyüköztürk, 2002). Böyle durumdaki ifadelerin çalışmanın geçerliği 

açısından ölçekten çıkarılması uygun görülmektedir. Ölçeğin son haline tekrar faktör 

analizi uyguladıktan sonra, maddelerin 4 faktör altında toplandığı ve ölçeğin bütün olarak 

açıkladığı varyans oranın ise % 70,962 olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 4). 

Faktör tanımlamaları ölçeğin orijinaline sadık kalınarak yapılmıştır. Bu 

kapsamda, ilk faktör “Heyecan Arayışı” olarak tespit edilmiş ve adı geçen faktör 6 madde 

altında toplanmıştır. Faktörün toplam varyansı açıklama oranı %48,762, özdeğeri ise 8,777 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Faktör altında yer alan ifadelere verilen cevapların 

ortalamaları, 4,088 olarak gözlenmektedir. Oluşan bulgular doğrultusunda Heyecan 

Arayışı Faktörü, çalışmanın ana değişkenini oluşturmaktadır. İkinci faktörün altında 
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toplanan 5 ifade, “Kültürel Deneyim” boyutu olarak belirlenmiş ve faktörün toplam 

varyansı açıklama oranının % 9,199, özdeğerinin ise 1,656 olduğu bulgular arasında yer 

almıştır. Katılımcılar, faktör boyutlarına ortalama değer olarak 4,154 vermişlerdir. Dört 

maddeden oluşan ve “Duyusal Çekicilik” olarak adlandırılan üçüncü faktör, toplam 

varyansın % 6,736’sını açıklamaktadır. Özdeğerin 1,213 olduğu faktöre katılımcılar 

ortalama olarak 4,301 değerini vermişlerdir. Son faktör ise “Sağlık Beklentisi” olarak 

belirlenmiş ve söz konusu faktör 3 ifade altında toplanmıştır. Faktörün toplam varyans 

açıklama oranın % 6,265, özdeğerinin ise 1,128 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar 

ise bu faktörde yer alan ifadelere ortalama olarak 3,736 değerini vermişlerdir. Burada elde 

edilen sonuçlar doğrultusunda da Sağlık Beklentisi faktörü ölçeğin en az öneme sahip 

değişkenini oluşturmaktadır.  
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Tablo 4. Yerel Yemek Tüketim Motivasyonu Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi 

Faktörler/İfadeler 

Faktör Değerleri 

Ö
zd

eğ
er

 

A
çı

k
la

n
a
n

 

V
a

ry
a

n
s 

(%
) 

A
lf

a
 

S
td

. 
S

a
p

m
a
 

O
rt

. 

1 2 3 4 

Heyecan Arayışı (6 Madde) 
    

8,777 48,762 ,891 

 4,088 

12. Yerel yemek tadımı heyecan vericidir. ,796 
   

,868 4,186 

11. Yerel yemek deneyimi, bana keyif verir. ,783 
   

,845 4,262 

13. Tatilde yerel yemek tadımı, beni rutin olmaktan 

uzaklaştırır. 
,733 

   
1,023 3,916 

9. Orijinal yerinde yerel yemek deneyimi, beni 

heyecanlandırır. 
,701 

   
,938 4,208 

10. Tatilde yerel yemek yemek, beni rahatlatır.  ,647 
   

1,073 3,878 

14. Yerel yemek deneyimlerimden herkese 

bahsetmekten mutlu olurum. 
,557 

   
,938 4,078 

Kültürel Deneyim (5 Madde) 
    

1,656 9,199 ,874 

 4,154 

5. Yerel yemek deneyimi, diğer insanların nasıl 

yaşadığını anlamama olanak sağlar. 

 
,776 

  
1,033 3,910 

4. Yerel yemek deneyimi, normalde göremeyeceğim 

şeyleri anlamama olanak sağlar. 

 
,761 

  
,961 3,927 

3. Yerel yemek deneyimi, yerel kültürle ilgili yeni 

şeyler keşfetmeme olanak sağlar. 

 
,706 

  
,835 4,262 

6. Yerel yemek deneyimi, geleneksel sunumuyla 

ayrıcalıklıdır. 

 
,678 

  
,855 4,389 

7. Yerel yemek deneyimi, farklı kültürler hakkında 

bilgimi artırmama olanak sağlar. 

 
,659 

  
,814 4,281 

Duyusal Çekicilik (4 Madde) 
    

1,213 6,736 ,858 

 4,301 

20. Tatilde yediğim yerel yemeğin görüntüsünün 

güzel olması önemlidir. 

  
,818 

 
,908 4,291 

19. Tatilde yediğim yerel yemeğin tadının güzel 

olması önemlidir. 

  
,800 

 
,811 4,400 

18. Tatilde yediğim yerel yemeğin güzel kokması 

önemlidir. 

  
,678 

 
,846 4,305 

21. Özgün yerinde yenen yerel yemeğin tadı, başka 

yerlerde yenilenden farklılık gösterir. 

  
,651 

 
,949 4,208 

Sağlık Beklentisi (3 Madde) 
    

1,128 6,265 ,866 

 3,736 

24. Yerel yemek sağlıklıdır. 
   

,879 1,087 3,678 

22. Yerel yemek besleyicidir. 
   

,841 1,073 3,701 

23. Yerel yemek, yerel bir alanda üretilen çok sayıda 

taze malzemeler içerir. 

   
,765 1,017 3,829 

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: % 70,962 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçümü: % 93,5 

Bartlett Testi:X2: 4196,252;  s.d.: 153;  p≤ ,000 

Genel ortalama: 4,095; Ölçeğin tamamı için Alfa: ,935 
Cevap Kategorileri: (1) Kesinlikle katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle katılıyorum 
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Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri ölçeğinin faktör analizi sonuçları Tablo 5’te 

verilmektedir. Faktör yapısını belirlemek ve anlamlı yorumlanabilir faktörler elde etmek 

amacı ile analizlerde temel bileşenler analizi ve Varimax rotasyonu (dikey döndürme) 

teknikleri kullanılmış, öz değer istatistiği 1’den büyük olan ve faktör yükü 0.50’nin 

üstünde olan veriler dikkate alınmıştır. Faktör analizi sonucunda, 9 ifadeden oluşan ölçeğin 

2 boyutta toplandığı görülmektedir. Ölçeğin bütün olarak açıkladığı varyans oranı ise 

%78,4 olarak bulgulanmıştır. 

Altı ifadeden oluşan ve “Uzun Dönemde Tekrar Ziyaret Niyeti” olarak 

adlandırılan birinci faktör, toplam varyansın %65,578’ini açıklamaktadır. Faktörün 

özdeğeri 5,902 olarak belirlenmiş ve katılımcıların verdiği ortalama cevap oranının ise 

3,712 olduğu tespit edilmiştir. Diğer faktör olan “Kısa Dönemde Tekrar Ziyaret Niyeti” 

3 maddeden oluşmaktadır. Bu faktör, toplam varyansın %12,841’ini açıklamakta ve 

faktörün özdeğerinin 1,156 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların faktör altında 

toplanan ifadelere verdikleri ortalama cevabın 3,665 olduğu görülmektedir. Bulgulardan 

anlaşılacağı gibi Uzun Dönemde Tekrar Ziyaret Niyeti, ölçeğin temel, Kısa Dönemde 

Tekrar Ziyaret Niyeti ise ikincil değişkenini oluşturmaktadır. 
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Tablo 5.Tekrar Ziyaret Niyetleri Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi 

Faktörler/İfadeler 

Faktör 

Değerleri 

Ö
zd

eğ
er

 

A
çı

k
la

n
a
n

 

V
a

ry
a

n
s 

(%
) 

A
lf

a
 

S
td

. 
S

a
p

m
a
 

O
rt

. 

1 2 

Uzun Vadede Tekrar Ziyaret Niyeti (6 Madde) 
  

5,902 65,578 ,932 

 4,088 

8. Gelecek 5 yılda Gaziantep’i tekrar ziyaret olasılığım 

var. 
,890 

 
1,020 3,677 

7. Gelecek 5 yılda Gaziantep’i tekrar ziyaret etmek ilgimi 

çeker. 
,876 

 
,9755 3,799 

9. Gelecek 5 yılda Gaziantep’i tekrar ziyaret etmeyi 

planlıyorum. 
,841 

 
1,063 3,639 

6. Gelecek 3 yılda Gaziantep’i tekrar ziyaret etmeyi 

planlıyorum. 
,691 

 
1,045 3,654 

4. Gelecek 3 yılda Gaziantep’i tekrar ziyaret etmek ilgimi 

çeker. 
,683 

 
,973 3,770 

5. Gelecek 3 yılda Gaziantep’i tekrar ziyaret olasılığım 

var. 
,664 

 
1,006 3,735 

Kısa Vadede Tekrar Ziyaret Niyeti (3 Madde) 
  

1,156 12,841 ,893 

 4,154 

2. Gelecek 12 ayda Gaziantep’i tekrar ziyaret etme 

olasılığım var. 

 
,906 1,079 3,651 

3. Gelecek 12 ayda Gaziantep’i tekrar ziyaret etmeyi 

planlıyorum. 

 
,873 1,137 3,594 

1. Gelecek 12 ayda Gaziantep’i tekrar ziyaret etmek ilgimi 

çeker. 

 
,774 1,068 3,751 

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: % 78,4 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçümü: % 86,8 

Bartlett Testi:X2: 3023,392;  s.d.: 36;  p≤ ,000 

Genel ortalama: 4,121; Ölçeğin tamamı için Alfa: ,933 
Cevap Kategorileri: (1) Kesinlikle katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle katılıyorum 

 

4.5. Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

Regresyon analizi, metrik karakterli bir bağımlı değişkenin bir veya daha fazla 

bağımsız değişkendeki değişimden ne kadar etkilendiğini gösteren bir istatiksel analiz 

tekniğidir (Kavak, 2013). Gerçekleştirilen çalışmalarda, bağımlı değişkenin bir bağımsız 

değişkenden etkisi aranıyorsa “tek değişkenli regresyon analizi”, bağımlı değişkenin birden 

fazla bağımsız değişkenden etkisi arandığı zaman ise “çok değişkenli regresyon analizi” 

kullanılmaktadır. Regresyon analiz tablosunda yer alan kavramlar, tabloların okunması ve 

yorumlanması açısından oldukça önem taşımaktadır. Analizler ile ilgili başlıca kavramlar 

ise şunlardır: 
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R
2
 ve Düzeltilmiş R

2
: R

2
 değeri, bağımlı değişkenin, bağımsız değişkenler 

tarafında hangi derecede açıklandığını göstermektedir (Erdoğan, 2007). R
2 

değeri, 0 ile 1 

arasında bir değer olarak yer almaktadır, “0”, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni hiç 

açıklamadığını, “1” ise bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni güçlü bir şekilde 

açıkladığını göstermektedir (Kavak, 2013). R
2
 değeri bağımsız değişken arttıkça, pozitif 

yönde değişim göstermektedir. Bu sebeple, bağımlı değişkenin bağımsız değişken 

tarafından hangi derecede açıklandığını belirlemek için “Düzeltilmiş R
2
” değerini dikkate 

almak daha doğru olacaktır. Çünkü Düzeltilmiş R
2
 sadece eklenen değişken, modelle 

ilişkili olduğu zaman artmaktadır (Küçüksille, 2010). 

F Testi ve p- Değeri: F testi ve p değeri, oluşturulan regresyon modelinin 

anlamlı olup olmadığını, bir başka deyişle modelin uygun olup olmadığını belirlemede 

yardımcı olmaktadır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2007).  

Beta: Beta katsayısı, bağımlı değişkenle bağımsız değişken arasındaki kısmi 

korelasyon katsayısını göstermektedir (Kavak, 2013). 

t-testi ve P: t-testi ve P değişkeni, bağımsız değişkenlerin her birinin regresyon 

modeli ile anlamlılığını ölçmektedir (Akbulut, 2010). F-testi, modelin bir bütün olarak 

anlamlılığını test ederken, t-testi değişkenlerin ayrı ayrı anlamlı olup olmadıklarını test 

etmektedir. 

Durbin-Watson (DW) Testi: Oluşturulan modelde oto-korelasyon olup 

olmadığını belirlemede yardımcı olan bir test türüdür. Genellikle Durbin-Watson değeri, 

1,5-2,5 arasında sonuçlar verdiğinde değişkenler arasında oto-korelasyon olmadığını 

göstermektedir. 
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Yerel yemek tüketim motivasyonun, destinasyonu tekrar ziyaret etme niyetine 

etkisini belirlemeye yönelik regresyon analizi bulguları Tablo 6’da yer almaktadır. 

Bulgular doğrultusunda yerel yemek tüketim motivasyonun, tekrar ziyaret etme niyetine 

etkisi üzerine oluşturduğu modelin anlamlı olduğu görülmektedir (t=12,307; p≤,000). 

Yerel yemek tüketim motivasyonunun yerli turistlerin tekrar ziyaret niyetlerini % 29 

oranında açıkladığı görülmektedir (p≤,000). Bir bütün halinde geçerli olduğu anlaşılan 

modelin çoklu bağlantı istatistikleri incelendiğinde oto-korelasyon (D-W Testi: 1,862) ve 

çoklu bağlantı sorunları (Tolerans:1,000, VIF:1,000 ve CI: 12,621) yaşanmadığı 

anlaşılmaktadır. D-W istatistiğinin 1,5-2,5 aralığında olması (Küçüksille, 2010), tolerans 

değerinin 0,200’den daha küçük olmaması (Büyüköztürk 2009), VIF değerlerinin 10’dan 

(Alpar, 2010) ve CI değerlerinin de 30’dan büyük olmaması (Büyüköztürk, 2009) oto-

korelasyon ve çoklu bağlantı olmaması açısından beklenen değer aralıklarıdır. 

Tablo 6’ya göre yerli turistlerin tekrar ziyaret niyetlerine yerel yemek tüketim 

motivasyonlarının olumlu katkıda bulunduğu görülmektedir. Buna göre, yerli turistlerin 

yerel yemek tüketim motivasyonlarında oluşabilecek bir birimlik artış tekrar ziyaret 

niyetlerinde 0,540 birimlik bir artışa yol açmaktadır. Bu bulgular neticesinde çalışmanın 

“H1: Yerel yemek tüketim motivasyonu, destinasyonu tekrar ziyaret etme niyetini etkiler.” 

hipotezi desteklenmiştir. 
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Tablo 6. Toplam Yerel Yemek Tüketim Motivasyonun, Toplam Tekrar Ziyaret Etme 

Niyetine Etkisinin Regresyon Analizi Bulguları 
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B 
Std. 

Hata 
Beta 

Sabit 1,534 ,219  ,292 ,290 151,454  ,000 

Yerel Yemek Tüketim 

Motivasyonu 
,652 ,053 ,540    12,307 ,000 

Çoklu Bağlantı İstatistikleri: 

Durbin-Watson (DW) Testi : 1,862 (1,5 – 2,5) - VIF:1.000 - CI:12,621 - Tolerance:1,000 

Bağımlı Değişken: Toplam Tekrar Ziyaret Etme Niyeti 

 

Yerel yemek tüketim motivasyon boyutlarının (Heyecan Arayışı, Kültürel 

Deneyim, Duyusal Çekicilik ve Sağlık Beklentisi), tekrar ziyaret etme niyetine etkisini 

belirleyen regresyon analizi bulguları Tablo 7’de gösterilmektedir. Söz konusu analizde “1. 

Heyecan arayışı motivasyon faktörü, tekrar ziyaret etme niyetini etkiler mi?”, “2. Kültürel 

deneyim motivasyon faktörü, tekrar ziyaret etme niyetini etkiler mi?”, “3. Duyusal 

çekicilik motivasyon faktörü, tekrar ziyaret etme niyetini etkiler mi?” ve “4. Sağlık 

beklentisi motivasyon faktörü tekrar ziyaret etme niyetini etkiler mi?” sorularına yanıt 

aranmaktadır.  

Yerel yemek tüketim motivasyonu boyutlarının, turistlerin tekrar ziyaret etme 

niyetleri üzerine oluşturduğu modelin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p≤,000). Bu 

kapsamda, yerel yemek tüketim motivasyon boyutları, tekrar ziyaret niyetinin %31,3’ünü 

açıklamaktadır (p≤,000). Bir bütün halinde geçerli olduğu anlaşılan modelin çoklu bağlantı 

istatistikleri incelendiğinde oto-korelasyon (D-W Testi: 1,860) ve çoklu bağlantı sorunları 

(Tolerans: 0,410 – 0,707, VIF:1,414 - 2,441 ve CI: 11,907 – 22,833 aralıklarında) 
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yaşanmadığı anlaşılmaktadır. Bulgulardan anlaşılacağı gibi, bağımsız değişkenlerden 

“Heyecan Arayışı” ve “Kültürel Deneyim” tekrar ziyaret etme niyetine etki ederken, 

“Duyusal Çekicilik” ve “Sağlık Beklentisi” değişkenlerinin tekrar ziyaret etme niyetine 

katkısı olmadığı görülmektedir. Oluşturulan modelde, tekrar ziyaret niyeti ile Heyecan 

Arayışının % 25,8 ve Kültürel Deneyimin % 25,2 olarak kısmi korelasyon 

açıklanmaktadır. Buna göre, yerli turistlerin yerel yemek tüketim motivasyonları 

boyutlarından Heyecan Arayışında oluşabilecek bir birimlik artış toplam tekrar ziyaret 

niyetlerinde 0,258 birimlik bir artışa, Kültürel Deneyimde oluşabilecek bir birimlik artış 

ise toplam tekrar ziyaret niyetlerinde 0,252 birimlik bir artışa yol açmaktadır. 

Tablo 7. Yerel Yemek Tüketim Motivasyon Boyutlarının Toplam Tekrar Ziyaret Etme 

Niyetine Etkisinin Regresyon Analizi Bulguları 

Bağımsız Değişkenler 
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B Std. Hata Beta 

Sabit 1,402 ,222  ,321 ,313 43,124  ,000 

Heyecan Arayışı ,265 ,069 ,258    3.828 ,000 

Kültürel Deneyim ,269 ,066 ,252    4,044 ,000 

Duyusal Çekicilik ,122 ,066 ,115    1,854 ,065 

Sağlık Beklentisi ,017 ,043 ,020    ,399 ,046 

Çoklu Bağlantı İstatistikleri: 

Durbin-Watson (DW) Testi: 1,860 (1,5 – 2,5) 

En küçük – en büyük VIF: 1,414 - 2,441 

En küçük – en büyük CI: 11,907 – 22,833 

En küçük – en büyük Tolerance: 0,410 – 0,707 

Bağımlı Değişken: Toplam Tekrar Ziyaret Etme Niyeti 
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Yerel yemek tüketim motivasyon boyutlarının (Heyecan Arayışı, Kültürel 

Deneyim, Duyusal Çekicilik ve Sağlık Beklentisi), uzun dönemde tekrar ziyaret etme 

niyetine etkisini belirleyen regresyon analizi bulguları Tablo 8’de gösterilmektedir. Bu 

analiz bölümünde, 5. Araştırma sorusu olan “Yerel yemek tüketim motivasyonu uzun 

dönemde tekrar ziyaret niyetini etkiler mi?” sorusuna cevap aranmaktadır. Analizler 

neticesinde; yerel yemek tüketim motivasyon boyutlarının, uzun dönemde tekrar ziyaret 

etme niyetleri üzerine etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir (p≤,000). Ayrıca, toplam 

motivasyon boyutlarının, uzun dönemde tekrar ziyaret etme niyetine etkisinin 

%18,2’düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir (p≤,000). Bir bütün halinde geçerli olduğu 

anlaşılan modelin çoklu bağlantı istatistikleri incelendiğinde oto-korelasyon (D-W Testi: 

1,862) ve çoklu bağlantı sorunları (Tolerans: 0,410– 0,707, VIF:1,414 – 2,441ve CI: 

11,907 – 22,833 aralıklarında) yaşanmadığı anlaşılmaktadır. Motivasyon boyutları ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde “Heyecan Arayışı”, “Kültürel Deneyim” ve “Sağlık Beklentisi” 

faktörlerinin uzun dönemde tekrar ziyaret etme niyetine pozitif etkisinin olduğu fakat 

“Duyusal Çekicilik” faktörünün etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Uzun dönemde tekrar 

ziyaret etme niyeti ile heyecan arayışının %17,1 kültürel deneyimin %27,7 ve sağlık 

beklentisinin %11,2 kısmi korelasyon ilişkisi olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, yerli 

turistlerin yerel yemek tüketim motivasyonları boyutlarından heyecan arayışında 

oluşabilecek bir birimlik artış, uzun dönemde tekrar ziyaret niyetlerinde 0,171 birimlik bir 

artışa, kültürel deneyimde oluşabilecek bir birimlik artış uzun dönemde tekrar ziyaret 

niyetlerinde 0,277 birimlik bir artışa ve sağlık beklentisi boyutunda oluşabilecek bir 

birimlik artış ise uzun dönemde tekrar ziyaret niyetlerinde 0,112 birimlik bir artışa yol 

açmaktadır. 
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Tablo 8. Yerel Yemek Tüketim Motivasyon Boyutlarının Uzun Dönemde Tekrar Ziyaret 

Etme Niyetlerine Etkilerinin Regresyon Analizi Bulguları 

Bağımsız Değişkenler 
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B Std. Hata Beta 

Sabit 1,482 ,270  ,190 ,182 21,458  ,000 

Heyecan Arayışı ,195 ,084 ,171    2,321 ,021 

Kültürel Deneyim ,329 ,081 ,277    4,067 ,000 

Duyusal Çekicilik -,076 ,080 -,064    -,945 ,345 

Sağlık Beklentisi ,104 ,052 ,112    2,004 ,046 

Çoklu Bağlantı İstatistikleri: 

Durbin-Watson (DW) Testi: 1,862 (1,5 – 2,5) 

En küçük – en büyük VIF: 1,414 - 2,441 

En küçük – en büyük CI: 11,907 – 22,833 

En küçük – en büyük Tolerance: 0,410 – 0,707 

Bağımlı Değişken: Uzun Dönemde Tekrar Ziyaret Etme Niyeti 

 

 

Çalışmanın son analiz bölümünde altıncı araştırma sorusu olan “Yerel yemek 

tüketim motivasyonu kısa dönemde tekrar ziyaret niyetini etkiler mi?” sorusuna yanıt 

aranmaktadır. Bu perspektifte, yerel yemek tüketim motivasyon boyutlarının (Heyecan 

Arayışı, Kültürel Deneyim, Duyusal Çekicilik ve Sağlık Beklentisi), kısa dönemde tekrar 

ziyaret etme niyetine etkisini belirleyen regresyon analizi bulguları Tablo 9’da 

gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlar neticesinde, yerel yemek tüketim motivasyon 

boyutlarının, turistlerin kısa dönemde tekrar ziyaret etme niyetleri üzerine etkisinin anlamlı 

olduğu görülmektedir (p≤,000). Analiz, toplam yerel yemek tüketim motivasyonun, kısa 

dönemde tekrar ziyaret etme niyetine etkisini %18,1 düzeyinde açıklamaktadır (p≤,000). 

Bir bütün halinde geçerli olduğu anlaşılan modelin çoklu bağlantı istatistikleri 
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incelendiğinde oto-korelasyon (D-W Testi: 1,807) ve çoklu bağlantı sorunları (Tolerans: 

0,410– 0,707, VIF:1,414 – 2,441ve CI: 11,907 – 22,833 aralıklarında) yaşanmadığı 

anlaşılmaktadır. 

Tablo 9. Yerel Yemek Tüketim Motivasyon Boyutlarının Kısa Dönemde Tekrar Ziyaret 

Etme Niyetlerine Etkilerinin Regresyon Analizi Bulguları 

Bağımsız Değişkenler 
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B Std. Hata Beta 

Sabit 1,039 ,306  ,190 ,181 21,353  ,000 

Heyecan Arayışı ,079 ,096 ,061    ,825 ,410 

Kültürel Deneyim ,327 ,092 ,242    3,556 ,000 

Duyusal Çekicilik ,049 ,091 ,037    ,541 ,589 

Sağlık Beklentisi ,197 ,059 ,186    3,323 ,001 

Çoklu Bağlantı İstatistikleri: 

Durbin-Watson (DW) Testi: 1,807 (1,5 – 2,5) 

En küçük – en büyük VIF: 1,414 - 2,441 

En küçük – en büyük CI: 11,907 – 22,833 

En küçük – en büyük Tolerance: 0,410 – 0,707 

Bağımlı Değişken: Kısa Dönemde Tekrar Ziyaret Etme Niyeti 

 

Motivasyon boyutları düzeyinde, “Kültürel Deneyim” ve “Sağlık 

Beklentisi”nin kısa dönemde tekrar ziyaret etme niyetine pozitif yönde etkisi olmasına 

karşın “Heyecan Arayışı” ve “Duyusal Çekiciliğin” kısa dönemde tekrar ziyaret etme 

niyetini etkilemediği görülmektedir. Ayrıca, kültürel deneyim ve sağlık beklentisi boyutları 

kısa dönemde tekrar ziyaret etme niyetini sırasıyla % 24,2 ve % 18,6 kısmi korelasyonla 

açıklamaktadır. Buna göre, yerli turistlerin yerel yemek tüketim motivasyonları 

boyutlarından kültürel deneyimde oluşabilecek bir birimlik artış kısa dönemde tekrar 
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ziyaret niyetlerinde 0,242 birimlik bir artışa ve sağlık beklentisi boyutunda oluşabilecek bir 

birimlik artış ise kısa dönemde tekrar ziyaret niyetlerinde 0,186 birimlik bir artışa yol 

açmaktadır. Araştırmanın bulgularında görüldüğü üzere yerel yemek tüketim 

motivasyonları 4 faktörden (Heyecan Arayışı, Kültürel Deneyim, Duyusal Çekicilik ve 

Sağlık Beklentisi) oluşmaktadır. Söz konusu boyutlar arasında majör faktörün “Heyecan 

Arayışı”, minör faktörün ise “Sağlık Beklentisi” olduğu görülmektedir. Ayrıca yapılan 

regresyon analizleri sonuçlarına göre yerel yemek tüketim motivasyonlarının tekrar ziyaret 

etme niyetlerine olumlu yönde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

  



61 
 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

İnsanlar dünyaya geldikleri günden itibaren sürekli tüketim içerisinde yer 

almaktadırlar. Bu sebepten tüketici davranışlarını belirlemek ve bu doğrultuda tüketiciye 

ürünler sunmak yıllar içerisinde daha da önem kazanmıştır. Aynı şekilde turizm sektöründe 

de oldukça önemli olan bu tüketici davranışları, alan yazında turist davranışları olarak 

adlandırılabilmektedir. Bu bağlamda turist davranışlarını önceden belirleyebilmenin, turist 

ürünlerinin tüketiciye en iyi şekilde ulaştırılmasına olanak sağlayacağını ileriye sürmek 

mümkündür. İncelenen bilimsel yazın açıkça göstermektedir ki turist davranışlarını 

belirlemede en yaygın olarak araştırılan konu, turist motivasyonlarının belirlenmesi ve 

önceden tahmin edilmesidir.  

Bir turizm ürünü olarak yerel yemekler, turistler için farklı motivasyon araçları 

olabilmektedirler. Turistlerin seyahat amaçları doğrultusunda yerel yemekler, turizm 

olayına katılmada destekleyici motivasyon olabilmesinin yanı sıra birincil motivasyon 

unsuru olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Diğer bir deyişle yerel yemekler, turistlerin 

destinasyon seçimlerinde etkili olabilmektedir. Ayrıca yerel yemekler, bir toplumun veya 

bir bölgenin kültürünü yansıtacağı gibi o toplumun ya da bölgenin kültürel değerlerini 

anlamada da önemli bir araç olabilmektedir. Araştırma kapsamında incelenen turistlerin 

yerel yemek tüketim motivasyonları, çalışmanın genel çerçevesini oluşturmaktadır. 

Turistlerin sahip oldukları yerel yemek tüketim motivasyonları, son yıllarda 

ilgi çekmeye başlayan bir araştırma konusudur. Bu doğrultuda üzerinde durulan yerel 

yemek tüketim çalışmaları, turizmde yerel yemeğin önemini ortaya koyarken, ilgili alan 

yazında yer alan yerel yemek motivasyonu çalışmalarının temelini turist davranışı 
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çalışmaları oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, yerel yemek motivasyonları, turistlerin 

seyahat motivasyonlarında yer alan faktörlerden yararlanılarak belirlenmeye çalışılmıştır.  

Tekrar ziyaret etme niyetleri, turizm alan yazınında oldukça ilgi gören konular 

arasında yer almaktadır. Tekrar ziyaret niyeti, hem destinasyonda yer alan paydaşlar 

açısından hem de turistik bölgenin gelişimi için oldukça önem teşkil etmektedir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, tekrar ziyaret niyetleri her ne kadar turizm alan yazında kendine geniş 

bir yer bulmuş olsa da, bir destinasyonda bulunan yemeğin turistleri tekrar ziyaret etme 

niyetini nasıl etkilediğine dair sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Çalışmada üzerinde 

durulan tekrar ziyaret niyetleri, zamansal boyutlar ile belirlenmeye çalışılmıştır. Daha açık 

bir ifadeyle, turistlerin tekrar ziyaret niyetleri, kısa dönemde tekrar ziyaret etme niyeti ve 

uzun dönemde tekrar ziyaret eme niyeti olarak iki boyutta değerlendirmeye alınmıştır. 

Çalışma bulgularına bakıldığında, yerel yemek tüketim motivasyonları dört 

faktör altında toplanmıştır. Bu faktörler önem derecesine göre heyecan arayışı, kültürel 

deneyim, duyusal çekicilik ve sağlık beklentisi boyutlarından oluşmaktadır. Bulgulardan 

anlaşılabileceği gibi, Gaziantep’i ziyaret eden yerli turistlerin öncelikli motivasyonu 

“heyecan arayışı”dır. Heyecan arayışı, turistlerin fiziksel motivasyonları arasında yer alan 

önemli bir deneyim olarak kabul edilmektedir (Urry, 2009). Turistler çoğu zaman heyecan 

beklentisi içinde, heyecan arayışı motivasyonları ile destinasyonlara çekilmektedirler. Bu 

doğrultuda çalışmaya katılan yerli turistlerin Gaziantep’te yerel yemek tüketimi hakkındaki 

en önemli motivasyonun heyecan arayışı olduğuna ulaşmak mümkündür. 

Çalışmanın temel sorunsalını oluşturan “Yerel yemek tüketim motivasyonu, 

destinasyonu tekrar ziyaret etme niyetini etkiler.” hipotezinin kabul edilmesi, Gaziantep’e 

gelen yerli turistlerin yerel yemek tüketim motivasyonlarının, tekrar ziyaret etmelerinde 
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olumlu yönde etkili olabildiğini göstermektedir. Bulgular doğrultusunda yerel yemeğin, bir 

destinasyon için oldukça önem taşıdığı ve destinasyonun turizm kapsamında 

sürdürülebilirliğine önemli katkı sağladığını söylemek mümkündür. Tekrar ziyaret etme 

niyetinin, yerel yemek tüketim motivasyonları boyutları açısından değerlendirildiğinde, 

“heyecan arayışı” ve “kültürel deneyim” motivasyonları ile olumlu yönde etkilendiği 

görülmektedir. Burada yerli turistlerin yerel yemeklere duydukları heyecan, tekrar ziyaret 

etmelerine olanak sağlayabilmektedir. Daha açık bir ifadeyle, yerel yemekten hissettikleri 

heyecan sayesinde destinasyonu tekrar ziyaret ederek o hazzı tekrar yaşamak 

isteyebileceklerdir. Turistlerin farklı kültürlere ait yemekleri deneyimlemesi, hem yeni 

lezzetlerin tadımı hem de kültürel bir deneyim yaşanması sebebi ile destinasyonu tekrar 

ziyaret etme eğilimine katkıda bulunabilmektedir. Ayrıca bu durum, yerel yemeğin kültürel 

bir önem taşıdığına da işaret etmektedir. 

Çalışmada ulaşılan bulgular doğrultusunda, yerel yemek tüketim 

motivasyonlarının bazı boyutlarının uzun dönemde, bazı boyutlarının ise kısa dönemde 

tekrar ziyaret etme niyetinde etkili olduğu görülebilmektedir. Uzun dönemde tekrar ziyaret 

etme niyetinde olan yerli turistler, “heyecan arayışı”, “kültürel deneyim” ve “sağlık 

beklentisi” boyutları ile kısa dönemde tekrar ziyaret etme niyetinde olanların ise “kültürel 

deneyim” ve “sağlık beklentisi” boyutları ile motive oldukları sonucuna ulaşmak 

mümkündür. Burada ulaşılan sonuç, yemekle beraber heyecan arayışı içinde motive olan 

turistlerin, uzun dönemde destinasyonu tekrar ziyaret etmek istemesidir. Bilindiği üzere 

heyecan, yeni şeyler keşfedildiği zaman yaşanabilecek duygular arasında yer almaktadır. 

Bu doğrultuda, heyecan arayışında olan turistlerin uzun dönemde tekrar ziyaret etme 

eğiliminde olması, daha önce o heyecanı yaşamış olmalarından kaynaklanabilmektedir. 

Burada ulaşılabilecek bir diğer sonuç da, “duyusal çekicilik” faktörünün tekrar ziyaret 
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etme niyetine etki etmediğidir. Bu durum, Gaziantep’e gelen yerli turistlerin tekrar ziyaret 

etme niyetlerinde yemeğin fiziksel ve duyusal özelliklerinin etkili olmadığını 

göstermektedir. 

Genel olarak çalışma bulguları dikkate alındığında, yerel yemeğin turistlerin 

bir destinasyonu tekrar ziyaret etme niyetine olumlu yönde etkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu doğrultuda yerel yemek, destinasyonlar açısından önemli bir çekicilik 

oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, destinasyonda tüketilen yerel yemekler, destinasyonun 

tekrar ziyaret edilmesinin yanı sıra ilk defa ziyaret edecek kişilere de çekicilik 

oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada Gaziantep’i ziyaret eden yerli turistlerin, heyecan arayışı, 

kültürel deneyim, duyusal çekicilik ve sağlık beklentisi motivasyonları ile yerel yemek 

tükettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, katılımcıların yerel yemek tüketim 

motivasyonlarını belirlemede en yüksek öneme sahip faktörün heyecan arayışı olduğu 

belirlenmiştir. Kim & Eves (2012) tarafından geliştirilen ölçeğin kullanıldığı bu çalışmada, 

Kim ve Eves’in çalışmasından farklı olarak bireylerarası ilişkiler faktörünün, Gaziantep’i 

ziyaret eden yerli turistlerin yerel yemek tüketim motivasyonunu etkileyen bir faktör 

olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırmacıların sonuçları doğrultusunda majör 

değişkenin Kültürlerarası Deneyim değişkeninin olduğu görülmektedir. 

Kodaş (2013) Beypazarı örneğin ile yaptığı çalışmasında, yerel yemek tüketim 

motivasyonlarının kültürel güdüler, fiziksel güdüler, bireylerarası güdüler ve sağlık 

endişesi faktörleri ile motive olduğu sonucuna ulaşmıştır. Burada fiziksel güdüler, bu 

çalışmada yer alan duyusal çekicilik faktörü ile aynı anlamı taşımaktadır (Fields, 2002).  

Fields, yemek tüketim motivasyonlarında fiziksel boyutların en önemli faktör olabileceğini 
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vurgulamaktadır. Ayrıca Kim & Eves (2012)’in çalışmasında olduğu gibi Kodaş’ın 

çalışmasında da faklı olarak bireylerarası güdüler, bu çalışmada yer almamıştır. Kodaş, 

çalışmasında Beypazarı’nı ziyaret eden turistlerin yerel yemek tüketiminde öncelikli olarak 

kültürel deneyimle motive oldukları sonucuna ulaşmıştır. Söz konusu farklılıkların, 

destinasyonu ziyaret eden turistlerin kültürel farklılıklarından oluşabileceği yargısına 

varmak mümkündür. Yerel yemek motivasyonu sonucunda elde edilen sonuçların, ilgili 

yazında yer alan çalışmalarla desteklendiği görülmektedir. Kim (2013)’e göre, turistlerin 

yemek deneyimleri tekrar ziyaret etme niyetlerini olumlu ya da olumsuz 

etkileyebilmektedir ve yemek deneyimi, destinasyonu tekrar ziyaret etmede etkisi olan 

önemli bir motivasyon kaynağı olabilmektedir (Kim, Kim, Goh, & Antun, 2011; 

Lertputtarak, 2012; Rittichainuwat, Qu, & Mongkhonvanit, 2008).  

Araştırmada ulaşılan sonuçların, benzer bir destinasyonda yer alan paydaşlara 

ve araştırmacılara fayda sağlayabileceğini söylemek mümkündür. Örneğin, destinasyonda 

yer alan yiyecek içecek işletmelerinin, sundukları yemeklerde faklı sunumlara önem 

vermesi gelen ziyaretçiler açısında çekiciliği artırabilecektir. Ayrıca destinasyonu ziyaret 

eden turistlerin, yerel yemek deneyiminde daha geleneksel sunumlar ve lezzetler araması, 

yiyecek içecek işletmelerinin önem vermesi gereken konular arasında yer almaktadır. Bu 

konuda bir diğer önemli unsur da yemeklerin sağlıklı ve doğal malzemeler içermesidir. Bu 

hususların işletmeciler açısından değerlendirilmesi, destinasyonun turizm bağlamında 

sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca çalışma kapsamı dışında, veri 

toplama sırasında yapılan gözlemler sonucunda ulaşılan bir sonuç ise, Gaziantep’i ziyaret 

eden yerli turistlerin yerel yemekleri ağır (yağlı) bulması olmuştur.  

Yerel yemek tüketim motivasyonlarının tekrar ziyaret niyetlerine olan etkisini 

araştıran bu çalışmanın gelecekte yapılacak çalışmalara yol gösterici olması 
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beklenmektedir. Özellikle destinasyonlar açısından önemli bir çekicilik oluşturan yerel 

yemekler, destinasyonların turizm kapsamında gelişmesine katkı sağlamanın yanı sıra 

sürdürülebilirliğine de etki etmektedir. Bu kapsamda araştırmacılar tarafından diğer 

destinasyonların uygulama alanı olarak belirlenip konunun farklı illerde çalışılmasının, 

hem ülke turizmine hem de bölge turizmine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca 

çalışma, kısıtları sebebiyle sadece yerli turistler örneklemi ile yapılmıştır. Dolayısıyla, 

gelecek çalışmalarda destinasyonu ziyaret eden yabancı turistler örnekleminde de 

uygulama yapılması, hem destinasyona hem de bilimsel yazına önemli katkılar 

sağlayabilecektir. Çalışma sonucuna bağlı olarak verilebilecek bir diğer önerme de; 

“Gaziantep’i ziyaret eden yerli turistlerin geliş amaçları arasında yerel yemeğin önemi 

hangi konumdadır?” ve “yerel yemek motivasyonları, turist motivasyonları içerisinde 

kaçıncı sırada yer almaktadır?” gibi sorular bir sonraki çalışmalara dahil edilmesi, ilgili 

literatüre ve destinasyona katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

  



67 
 

KAYNAKÇA 

Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür ve 

Yayıncılık. 

Akgöl, Y. (2012). Gastronomi turizmi ve Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerin 

gastronomi deneyimlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans 

tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin. 

Alpar, R. (2010). Uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık. 

Alpar, R. (2011). Uygulamalı çok değişkenli istatistik yöntemler. Ankara: Detay 

Yayıncılık. 

Amuquandoh, F. E., & Asafo-Adjei, R. (2013). Traditional food preferences of tourists in 

Ghana. British Food Journal, 115 (7), 987-1002. 

Andreu, L., Kozak, M., Avci, N., & Cifter, N. (2005). Market segmentation by motivations 

to travel: British tourists visiting Turkey. Journal of Travel & Tourism 

Marketing, 19 (1), 1-14. 

Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem 

Akademi. 

Baloğlu, S., & Uysal, M. (1996). Market segments of push and pull motivations: a 

canonical correlation approach. International Journal of Contemporary 

Hospitality Management, 8 (3), 32-38. 

Bansal, H., & Eiselt, H. A. (2004). Exploratory researchof tourist motivations and 

planning. Tourism Management, 25, 387-396. 



68 
 

Beardsworth, A., & Keil, T. (2011). Yemek ve toplum çalışmasına bir davet: yemek 

sosyolojisi. (Çev. A. Dede) Ankara: Phoenix. 

Beşirli, H. (2010). Yemek, kültür ve kimlik. Milli Folklor, 22, 159-169. 

Bogari, N. B., Crowther, G., & Marr, N. (2004). Motivation for domestic tourism: A case 

study of the Kingdom of Saudi Arabia. Crouch, G. I., Perdue, R. R., 

Timmermans H. J., & Uysal, M. (Ed.). Consumer psychology of tourism, 

hospitality and leisure içinde (ss. 51-63). Oxford: CABI Publishing. 

Boyne, S., Hall, D., & Williams, F. (2003). Policy, support and promotion for food-related 

tourism initiatives. Journal of Travel & Tourism, 14 (3-4), 131-154. 

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. 

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483. 

Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem 

Akademi. 

Carmouche, R., & Kelly, N. (1998). Behavioural studies in hospitality management. 

London: Chapman & Hall. 

Chang, R. C., Kivela, J., & Mak, A. H. (2010). Food preferences of Chinese tourists. 

Annals of Tourism Research, 37 (4), 989–1011. 

Chen, Y., Mak, B., & McKercher, B. (2011). What drives people to travel: Integrating the 

tourist motivation paradigms. Journal of China Tourism Research, 7, 120-136. 

Connell, J. (2006). Medical tourism: sea, sun, sand and surgery. Tourism Management, 27 

(6), 1093-1100. 



69 
 

Correia, A., Valle, P. O., & Maço, C. (2007). Modeling motivations and perceptions of 

Portuguese tourists. Journal of Business Research, 60, 76-80. 

Crompton, J. L. (1979). Motivations for plesure vacation. Annals of tourism research, 6 

(4), 408-424. 

Crompton, J. L., & McKay, S. L. (1997). Motives of visitors attending festival events. 

Annals of Tourism Research, 24 (2), 425-439. 

Çiçek, E. U. (2010). Tanımlayıcı istatistikler. Kalaycı, Ş. (Ed.) SPSS uygulamalı çok 

değişkenli istatistik değişkenleri içinde (ss. 51-58). Ankara: Asil Yayıncılık. 

Dann, G. M. (1977). Anomie, ego-enhancement and tourism. Annals of tourism research, 4 

(4), 184-194. 

Dann, G. M. (1981). Tourist motivation an appraisal. Annals of Tourism Research, 3 (2), 

187-219. 

Demir, Ş. Ş., & Kozak, M. (2011). Turizmde tüketici davranışları modelini oluşturan 

aşamalar arasındaki ilişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22 (1), 19-

34. 

Demir, Ş. Ş., & Kozak, M. (2013). Tüketici davranışları. Ankara: Detay Yayıncılık. 

Deveci, B., Türkmen, S., & Avcıkurt, C. (2013). Kırsal turizm ile gastronomi turizmi 

ilişkisi: Bigadiç örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3 

(2), 29-34. 

Dodd, T. H. (1999). Attracting repeat customers to wineries. International Journal of Wine 

Marketing, 11 (2), 18-28. 



70 
 

Du Rand, G. E., & Heath, E. (2006). Towards a framework for food tourism as an element 

of destination marketing. Current Issues in Tourism, 9 (3), 206-234. 

Du Rand, G. E., Heath, E., & Alberts, N. (2003). The role of local and regional food in 

destination marketing: a south african situation analysis. Hall, C. M. (Ed.) 

Wine, food, and tourism marketing içinde (ss. 97-113). New York: The 

Haworth Hospitality Press. 

Durmaz, Y. (2011). Tüketici davranışı. Ankara: Detay Yayıncılık. 

Erdoğan, İ. (2007). Pozitivist metodoloji. Ankara: Erk Yayınları. 

Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin 

Yayıncılık. 

Eroğlu, A. (2010). Çok değişkenli istatistik tekniklerin varsayımları. Kalaycı Ş. (Ed.) SPSS 

uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (ss. 207-230). Ankara: 

Asil Yayıncılık. 

Fields, K. (2002). Demand for the gastronomy tourism product: motivational factors. 

Hjalager, A. M., & Richards, G. (Ed.) Tourism and gastronomy içinde (ss. 36-

51). London: Routledge. 

Fodness, D. (1994). Measuring tourist motivation. Annals of Tourism Research, 21 (3), 

555-581. 

 

 

 



71 
 

Frochot, I. (2002). Wine tourism in France: a paradox. Hall, M. C., Sharples, L., 

Cambourne, B., & Macionis, N. (Ed.) Wine tourism around the world: 

development, management and markets içinde (ss. 67-80). Woburn: 

Butterworth-Heinemann. 

Frochot, I. (2003). An analysis of regional positioning and its associated food images in 

French tourism regional brochures. Journal of Travel & Tourism Marketing, 14 

(3-4), 77-96. 

Galloway, G., Mitchell, R., Getz, D., Crouch, G., & Ong, B. (2008). Sensation seeking and 

the prediction of attitudes and behaviours of wine tourists. Tourism 

Management, 29, 950-966. 

Gillespie, C. (2001). European gastronomy into the 21st century. Oxford: Planta Tree. 

Gnoth, J. (1997). Tourism motivation and expectation formation. Annals of tourism 

research, 24 (2), 283-304. 

Gross, M. J., & Brown, G. (2008). An empirical structural model of tourists and places: 

Progressing involvement and place attachment into tourism. Tourism 

Management, 29 (6), 1141-1151. 

Hair, J. F., Black, W. J., Babin, B. j., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data 

analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

Hall, C. M., & Mitchell, R. (2001). Wine and food tourism. Douglas, N., Douglas, N., & 

Derrett, R. (Ed.) In special ınterest tourism: context and cases içinde (ss. 307-

329). Brisbane: J. Wiley & Sons Australia. 



72 
 

Hall, C. M., & Mitchell, R. (2005). Gastronomic tourism: comparing food and wine 

tourism experiences. Novelli, M. (Ed.) Niche Tourism: Contemporary issues, 

trends and cases içinde (ss. 73-88). Burlington: Elsevier Butterworth-

Heinemann. 

Hall, C. M., & Sharples, L. (2003). The consumption of experiences or the experience of 

consumption? An introduction to the tourism of taste. Hall, C. M., Sharples, L., 

Mitchell, R., Macionis, N., & Cambourne, B. (Ed.) Food tourism around the 

world: development, management and markets içinde (ss. 1-25). Oxford: 

Butterworth Heinemann. 

Han, H., & Kim, Y. (2010). An investigation of green hotel customers’ decision formation: 

Devoloping an extended model of the theory of planned behavior. 

International Journal of Hospitality Management, 29, 659-668. 

Hanqin, Z. Q., & Lam, T. (1999). An analysis of Mainland Chinese visitors' motivations to 

visit Hong Kong. Tourism Management, 20 (5), 587-594. 

Harman, S. (2014). Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin seyahat motivasyonları 

üzerine bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 21 (10), 

107-128. 

Hjalager, A. M., & Richards, G. (2002). Tourism and gastronomy. London: Routledge. 

Hjalager, A.-M., & Corigliano, M. A. (2000). Food for tourists: determinants of an image. 

International Journal of Tourism Research, 2, 281-293. 

Horng, J.-S., & Tsai, C.-T. (2010). Government websites for promoting East Asian 

culinary tourism: A cross-national analysis. Tourism Management, 31, 74-85. 



73 
 

Hsu, C. H., & Huang, S. S. (2008). Travel motivation: a critical review of the concept's 

development. Woodside, A. G., & Martin, D. (Ed.) Tourism management: 

analysis, behaviour and strategy içinde (ss. 14-27). Oxfordshire: CABI. 

Hsu, C. H., Cai, L. A., & Li, M. (2010). Expectation, motivation, and attitude: A tourist 

behavioral model. Journal of Travel Research, 49 (3), 282-296. 

Huang, S. (2007). The effects of motivation, past experience, perceived constraint, and 

attitude on tourist revisit ıntention. Yayımlanmış doktora tezi, The Hong Kong 

Polytechnic University, Hong Kong 

Huang, S., & Hsu, C. H. (2009). Effects of travel motivation, past experience, perceived 

constraint, and attitude on revisit ıntention. Journal of Travel Research, 48 (1), 

29-44. 

Ignatov, E., & Smith, S. (2006). Segmenting Canadian culinary tourists. Current Issues in 

Tourism, 9 (3), 235-255. 

Isaac, R. (2008). Understanding the behaviour of cultural tourists: towards a classification 

of dutch cultural tourists dissertation. International Higher Education Breda. 

Iso-Ahola, S. E. (1982). Toward a social psychological theory of tourism motivation: a 

rejoinder. Annals of Tourism Research, 9 (2), 256-262. 

Iso-Ahola, S. E., & Allen, J. R. (1982). The dynamics of leisure motivation: the effects of 

outcome on leisure needs. Research Quarterly for Exercise and Sport, 53 (2), 

141-149. 



74 
 

Jang, S., & Cai, L. A. (2002). Travel motivations and destination choice: a study of british 

outbound market. Journal of Travel & Tourism Marketing, 13 (3), 111-133. 

Jang, S., & Feng, R. (2007). Temporal destination revisit intention: the effects of novelty 

seeking and satisfaction. Tourism Management, 28, 580-590. 

Kalaycı, Ş. (2010). Faktör analizi. Kalaycı, Ş. (Ed.) SPSS uygulamalı çok değişkenli analiz 

teknikleri içinde (ss. 321-331). Ankara: Asil Yayıncılık. 

Karalar, R. (2005). Çağdaş tüketici davranışı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları. 

Karim, S. A., & Chi, C. G.-Q. (2010). Culinary tourism as a destination attraction: an 

empirical examination of destinations' food image. Journal of Hospitality 

Marketing & Management, 19 (6), 531-555. 

Kavak, B. (2013). Pazarlama ve pazar araştırmaları: tasarım ve analiz. Ankara: Detay 

Yayıncılık. 

Kayış, A. (2010). Güvenilirlik analizi (reliability analysis). Kalaycı, Ş. (Ed.) SPSS 

uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (ss. 404-409). Ankara: 

Asil Yayıncılık. 

Kim, C., & Lee, S. (2000). Understanding the cultural differences in tourist motivation 

between Anglo-American and Japanese tourists. Journal of Travel & Tourism 

Marketing, 9  (1-2), 153-170. 



75 
 

Kim, D. C. (2013). The influence of restaurant experience at a tourist destination on revisit 

intention. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Purdue University, West 

Lafayette. 

Kim, E. Y. (1997). Korean outbound tourism: pre-visit expectations of Australia. Journal 

of Travel and Tourism Marketing, 6 (1), 11-19. 

Kim, Y. G., & Eves, A. (2012). Construction and validation of a scale to measure tourist 

motivation to consume local food. Tourism Management, 33, 1458-1467. 

Kim, Y. G., Eves, A., & Scarles, C. (2009). Building a model of local food consumption on 

trips and holidays: A grounded theory approach. International Journal of 

Hospitality Management, 28 (3), 423-431. 

Kim, Y. H., Goh, B. K., & Yuan, J. (2010). Development of a multi-dimensional scale for 

measuring food tourist motivations. Journal of Quality Assurance in 

Hospitality & Tourism, 11, 56–71. 

Kim, Y. H., Kim, M., & Goh, B. K. (2011). An examination of food tourist’s behavior: 

Using the modified theory of reasoned action. Tourism Management, 32, 1159-

1165. 

Kim, Y. H., Kim, M., Goh, B. K., & Antun, J. M. (2011). The role of money: the impact on 

food tourists’ satisfaction and intention to revisit food events. Journal of 

Culinary Science & Technology, 9, 85-98. 

Kivela, J., & Crotts, J. C. (2005). Gostronomy tourism. Journal of Culinary Science & 

Technology, 4 (2-3), 39-55. 



76 
 

Koç, E. (2008). Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: global ve yerel yaklaşım. 

Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Kodaş, D. (2013). Yerli ziyaretçilerin yerel yiyecek tüketim güdülerinin belirlenmesi: 

Beypazarı örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, 

Eskişehir. 

Kotler, P. (2002). Marketing management millenium edition. New Jersey: Prentice-Hall. 

Kozak, M., & Rimmington, M. (2000). Tourist satisfaction with Mallorca, Spain, as an off-

season holiday destination. Journal of Travel Research, 38, 260-269. 

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. 

Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610. 

Küçüksille, E. (2010). Çoklu doğrusal regresyon modeli. Kalaycı, Ş. (Ed.) SPSS 

uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (ss. 259-266). Ankara: 

Asil Yayıncılık. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, (t.y.) 08 Nisan 2014 tarihinde www.kultur.gov.tr adresinden 

alınmıştır. 

Lertputtarak, S. (2012). The relationship between destination image, food image, and 

revisiting Pattaya, Thailand. International Journal of Business and 

Management, 7 (5), 111-122. 

Li, M. (2007). Modeling the travel motivation of mainland chinese outbound tourists.: 

Yayımlanmış doktora tezi, Purdue University, West Lafayette. 



77 
 

Mak, A. H., Lumbers, M., Eves, A., & Chang, R. C. (2012). Factors influencing tourist 

food consumption. International Journal of Hospitality Management, 31, 928-

936. 

Maslow, A. M. (1970). Motivation and personality. New York: Harper & Row. 

Mayo, E. J., & Jarvis, L. p. (1981). The psychology of leisure travel: effective marketing 

and selling of travel services. Boston: CBI Publishing Company. 

McIntosh, R. W., Goeldner, C. R., & Ritchie, J. R. (1995). Tourism: principles, practices, 

philosophies (7.baskı). Chichester: John Wiley. 

Mitchell, R., & Hall, M. C. (2003). Consuming tourists: food tourism consumer behaviour. 

Hall, M. C., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N., & Cambourne, B. (Ed.) 

Food tourism around the world: development, management and markets içinde 

(ss. 60-81). Oxford: Butterworth Heinemann. 

Mitchell, R., Hall, M. C., & McIntosh, A. (2002). Wine tourism and consumer behavior. 

Hall, M. C., Sharples, L., Cambourne, B., & Macionis, N. (Ed.) Wine tourism 

around the world: development, management and markets içinde (ss. 115-135). 

Woburn: Butterworth-Heinemann. 

Moscardo, G. M., & Pearce, P. L. (1986). Historical theme parks: an Australian experience 

in authenticity. Annals of Tourism Research, 13 (3), 467-479. 

Moutinho, L. (1987). Consumer behaviour in tourism. European Journal of Marketing, 21 

(10), 5-44. 



78 
 

Moutinho, L. (2000). Consumer Behaviour. Moutinho, L. (Ed.) Strategic management in 

tourism içinde (ss. 41-78). Oxon: CABI Publishing. 

Nakip, M. (2006). Pazarlama araştırmaları: teknikler ve (SPSS destekli) uygulamalar. 

Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Neuman, W. L. (2006). Social research methods: quantitative and qualitative approaches. 

Allyn and Bacon. 

Oh, H. C., Uysal, M., & Weaver, P. A. (1995). Product bundles and market segments based 

on travel motivations: a canonical correlation approach. International Journal 

of Hospitality Management, 14 (2), 123-137. 

Okumus, B., Okumus, F., & McKercher, B. (2007). Incorporating local and international 

cuisines in the marketing of tourism destinations: the cases of Hong Kong and 

Turkey. Tourism Management, 28, 253-261. 

Oliver, R., & Swan, J. (1989). Consumer perceptions of interpersonal equity and 

satisfaction in transactions: A field survey approach. Journal of Marketing, 53 

(2), 21-35. 

Oppermann, M. (1997). First-time and repeat visitors to New Zealand. Tourism 

Management, 18 (3), 177-181. 

Özel, H. (2010). Güdülere dayalı yerli turist tipolojisinin belirlenmesi: iç turizm pazarına 

yönelik bir uygulama. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, 

Eskişehir. 



79 
 

Özgen, I. (2013). Uluslararası gastronomiye genel bakış. Sarıışık, M. (Ed.) Uluslararası 

gastronomi içinde (ss. 1-32). Ankara: Detay Yayıncılık. 

Pearce, P. L. (1982). The social psychology of tourist behavior. New York: Pergamon 

Press. 

Pearce, P. L. (1988). The ulysses factor: evaluating visitors in tourist settings. New York: 

Spriner-Verlag. 

Pearce, P. L. (2005). Tourist behaviour: themes and conceptual schemes. Clevedon: 

Channel View Publications. 

Pearce, P. L., & Caltabiano, M. L. (1983). Inferring travel motivation from travelers' 

experiences. Journal of Travel Research, 22 (2), 16-20. 

Pearce, P. L., & Lee, U.-I. (2005). Developing the travel career approach to tourist 

motivation. Journal of Travel Research, 43, 226-237. 

Plog, S. C. (1974). Why destination areas rise and fall in popularity. Cornell Hotel and 

Restaurant Adminstration Quarterly, 42 (3), 55-58. 

Plog, S. C. (1987). Understanding psychographics in tourism research. Ritchie, J., & 

Goeldner, C. R. (Ed.) Travel, tourism and hospitality research. a handbook for 

managers and researchers içinde (ss. 203-213). New York: John Wiley & 

Sons. 

Plog, S. C. (2001). Why destination areas rise and fall in popularity: an update of a Cornell 

quarterly classic. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42 

(3),  13-24. 



80 
 

Pratminingsih, S. A., Rudatin, C. L., & Rimenta, T. (2014). Roles of motivation and 

destination ımage in predicting tourist revisit ıntention: a case of Bandung – 

Indonesia. International Journal of Innovation, Management and Technology, 

5 (1), 19-24. 

Quan, S., & Wang, N. (2004). Towards a structural model of the tourist experience: an 

illustration from food experiences in tourism. Tourism Management, 25, 297-

305. 

Reisinger, Y. (2009). International tourism: cultures and behavior. Burlington: Elsevier. 

Rimmington, M., & Yüksel, A. (1998). Tourist satisfaction and food service experience: 

Results and implications of an empirical investigation. Anatolia, 9 (1), 37-57. 

Rittichainuwat, B. N., Qu, H., & Mongkhonvanit, C. (2008). Understanding the motivation 

of travelers on repeat visits to Thailand. Journal of Vacation Marketing, 14 (1), 

5-21. 

Rızaoğlu, B. (2012). Turizm davranışı. Ankara: Detay Yayıncılık. 

Robinson, R. N., & Clifford, C. (2012). Authenticity and festival foodservice experiences. 

Annals of tourism research, 39 (2), 571-600. 

Ross, E. D., & Iso-Ahola, S. E. (1991). Sightseeing tourists' motivation and satisfaction. 

Ann& rf jrurum Researc, 18 (2), 226-237. 

Ryan, C., & Glendon, I. (1998). Application of leisure motivation scale to tourism. Annals 

of tourism research, 25 (1), 169-184. 



81 
 

Ryu, K., & Jang, S. (2006). Intention to experience local cuisine in a travel destination: the 

modified theory of reasoned action. Journal of Hospitality & Tourism 

Research, 30 (4), 507-516. 

Sangpikul, A. (2008). Travel motivations of japanese senior travellers to Thailand. 

International Journal of Tourism Research, 10, 81-94. 

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (1999). Consumer behaviour. New Jersey: Prentice Hall. 

Sirakaya, E., Uysal, M., & Yoshioka, C. F. (2003). Segmenting the japanese tour market to 

Turkey. Journal of Travel Research, 41, 293-304. 

Smith, S. L., & Xiao, H. (2008). Culinary tourism supply chains: a preliminary 

examination. Journal of Travel Research, 46, 289-299. 

Sparks, B., Bowen, J., & Klag, S. (2003). Restaurants and the tourist market. International 

Journal of Contemporary Hospitality Management, 15 (1), 6-13. 

Su, C.-S. (2013). An importance-performance analysis of dining attributes: a comparison 

of individual and packaged tourists in Taiwan. Asia Pacific Journal of Tourism 

Research, 18 (6), 573-597. 

Tikkanen, I. (2007). Maslow’s hierarchy and food tourism in Finland: five cases. British 

Food Journal, 109 (9), 721-734. 

Türk Dil Kurumu [TDK]. (t.y.) Büyük Türkçe sözlük. 09 Mayıs 2014 tarihinde 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.

GTS.540ff49c60c512.88535330 adresinden alınmıştır. 



82 
 

Ural, A., & İbrahim, K. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve spss ile veri analizi. Ankara: 

Detay Yayıncılık. 

Urry, J. (2009). Turist bakışı. (Çev. E. Tataroğlu, & İ. Yıldız) Ankara: BilgeSu Yayıncılık. 

Uysal, M., & Hagan, L. (1993). Motivations of pleasure travel and tourism. Khan, M., 

Olsen, M., & Var, T. (Ed.) Encyclopedia of hospitality and tourism içinde (ss. 

798-810). New York: Van Nostrand Reinhold. 

Uysal, M., & Jurowski, C. (1994). Testing the push and pull Factors. Annals of Tourism 

Research, 21 (4), 844-846. 

Uysal, M., Li, X., & Sirakaya, E. (2008). Push–pull dynamics in travel decisions. Oh, H., 

& Pizam, A. (Ed.) Handbook of hospitality marketing management içinde (ss. 

412-439). Oxford: Elsevier. 

Wang, D. (2004). Tourist Behaviour and Repeat Visitation to Hong Kong. Tourism 

Geographies, 6 (1), 99-118. 

Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2007). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. 

Ankara: Detay Yayıncılık. 

Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and 

satisfaction on destination loyalty: a structural model. Tourism Management, 

26, 45-56. 

You, X., O'Leary, J., Morrison, A., & Hong, G.-S. (2000). A Cross-cultural comparison of 

travel push and pull factors: United Kingdom vs. Japan. International Journal 

of Hospitality & Tourism Administration, 1 (2), 1-26. 



83 
 

Yuan, S., & McDonald, C. (1990). Motivational determinants of international pleasure 

time. Journal of Travel Research, 24 (1), 42-44. 

Yükselen, C. (2006). Pazarlama araştırmaları. Ankara: Detay Yayıncılık. 

Yüncü, H. R. (2010). Sürdürülebilir turizm açısından gastronomi turizmi ve Perşembe 

Yaylası. Aybastı-Kabataş Kurultayı, 11, 19-26. Ankara. 

Zillinger, M. (2007). Guided tourism: the role of guidebooks in German tourist behaviour 

in Sweden. Umea: ETOUR. 

 

 



EKLER 

Ek 1. Anket Formu 

Sayın Katılımcı, 

 

Size sunulan bu anket formu, Gaziantep’i ziyaret eden yerli turistlerin yerel mutfağı tercih 

etme motivasyonları ve tekrar ziyaret etme niyetlerini belirlemeye yönelik yüksek lisans tezi 

kapsamında hazırlanmıştır. Veriler, bilimsel amaçlar doğrultusunda, gizlilik ilkelerine bağlı 

kalınarak değerlendirilecektir. Lütfen soruları dikkatlice okuyup cevap veriniz. 

İlginize teşekkür ederiz. 

 

 

Tez Hazırlayan 

Arş. Gör. Selman BAYRAKCI 

Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 

selmanbayrakci@mersin.edu.tr 

 

Demografik Sorular 

1. Cinsiyetiniz  : ☐Kadın ☐Erkek 

2. Yaşınız   : ………………. 

3. Medeni Durumunuz : ☐Evli  ☐Bekar 

4. Eğitim Durumunuz : ☐İlkokul ☐Ortaokul ☐Lise  ☐Ön Lisans 

    ☐Lisans ☐Yüksek Lisans  ☐Doktora 

5. Mesleğiniz  : ………………. 

6. Gaziantep’i daha önce ziyaret ettiniz mi ? : ☐Evet  ☐Hayır 

7. Bu bölümde, Gaziantep bölgesinde sunulan yerel yemek deneyiminize 

ilişkin ifadeler yer almaktadır. Lütfen size en yakın gelen seçeneği 

işaretleyerek cevaplandırınız. 
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1 2 3 4 5 

1. Yerel yemeğin nasıl bir tat olduğunu anlamam için orijinalini yemem gerekir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2. Orijinal yerinde yerli halk tarafından sunulan yemekler, yerel kültürü anlamam 

için eşsiz bir fırsat sunar. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3. Yerel yemek deneyimi, yerel kültürle ilgili yeni şeyler keşfetmeme olanak sağlar. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4. Yerel yemek deneyimi, normalde göremeyeceğim şeyleri anlamama olanak sağlar. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Tez Danışmanı 

Yrd. Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ 

Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

gurkanakdag@mersin.edu.tr 

 



5. Yerel yemek deneyimi, diğer insanların nasıl yaşadığını anlamama olanak sağlar. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6. Yerel yemek deneyimi, geleneksel sunumuyla ayrıcalıklıdır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7. Yerel yemek deneyimi, farklı kültürler hakkında bilgimi artırmama olanak 

sağlar. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8. Yerel yemek deneyimi, kendi yerinde yendiği zaman otantik, özgün bir deneyim 

sağlar. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

9. Orijinal yerinde yerel yemek deneyimi, beni heyecanlandırır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

10. Tatilde yerel yemek yemek, beni rahatlatır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

11. Yerel yemek deneyimi, bana keyif verir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

12. Yerel yemek tadımı heyecan vericidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

13. Tatilde yerel yemek tadımı, beni rutin olmaktan uzaklaştırır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

14. Yerel yemek deneyimlerimden herkese bahsetmekten mutlu olurum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

15. Yerel yemek, dost ve akrabaları bir araya getirerek ilişkileri artırır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

16. Seyahat etmek isteyenlere yerel yemek deneyimlerim hakkında tavsiyede 

bulunmak isterim. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

17. Dost ve akrabalar ile birlikte yenen yerel yemek, keyifli vakit geçirmeme olanak 

sağlar. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

18. Tatilde yediğim yerel yemeğin güzel kokması önemlidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

19. Tatilde yediğim yerel yemeğin tadının güzel olması önemlidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

20. Tatilde yediğim yerel yemeğin görüntüsünün güzel olması önemlidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
21. Özgün yerinde yenen yerel yemeğin tadı, başka yerlerde yenilenden farklılık 

gösterir. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

22. Yerel yemek besleyicidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

23. Yerel yemek, yerel bir alanda üretilen çok sayıda taze malzemeler içerir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

24. Yerel yemek sağlıklıdır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

8. Bu bölümde, Gaziantep’i tekrar ziyaret etme niyetlerine yönelik 

ifadeler yer almaktadır. Lütfen size en yakın gelen seçeneği 

işaretleyerek cevaplandırınız. K
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1. Gelecek 12 ayda Gaziantep’i tekrar ziyaret etmek ilgimi çeker. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2. Gelecek 12 ayda Gaziantep’i tekrar ziyaret etme olasılığım var. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3. Gelecek 12 ayda Gaziantep’i tekrar ziyaret etmeyi planlıyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4. Gelecek 3 yılda Gaziantep’i tekrar ziyaret etmek ilgimi çeker. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5. Gelecek 3 yılda Gaziantep’i tekrar ziyaret olasılığım var. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6. Gelecek 3 yılda Gaziantep’i tekrar ziyaret etmeyi planlıyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7. Gelecek 5 yılda Gaziantep’i tekrar ziyaret etmek ilgimi çeker. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8. Gelecek 5 yılda Gaziantep’i tekrar ziyaret olasılığım var. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

9. Gelecek 5 yılda Gaziantep’i tekrar ziyaret etmeyi planlıyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 



 


