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Destinasyon İmajının Davranışsal Niyete Etkisinin Yerli Turistler 

Açısından Araştırılması: Mersin Örneği 

Ozan GÜLER 

Sercan BENLİ1 

Cansu TOR KADIOĞLU** 

 

Özet 

Destinasyonlar ve turizm birbirinden ayrılamaz. Destinasyonlar, sunduğu birincil ve 

destekleyici unsurlar ile turizmi beslemektedir. Öte yandan turizm, destinasyonların çekim 

unsurlarını zenginleştirerek, sağladığı ve doğrudan ve dolaylı ekonomik ve sosyal etkiler ile 

destinasyonlara önemli katkılar sağlamaktadır. Bu noktada destinasyon imajı yerli ve yabancı 

turistlerin destinasyon tercihlerinde ve bu destinasyonlar ile ilgili olumlu düşünce yayma, 

tavsiye etme ve tekrar ziyaret eğilimlerinde önemli rol oynar. Alanyazında gerçekleştirilen imaj 

ve davranışsal eğilim araştırmalarının büyük çoğunluğu yabancı turistlerden ya da yaşadığı 

yerin dışında başka bir destinasyona yönelik imaj konusu ile ilgili olarak yerli turistlerden 

toplanan veriler ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ise yerli turistlerin içinde yaşadıkları 

destinasyonun imajı ile bu destinasyonda tatil yapma ve sadakat eğilimi arasındaki ilişkiyi 

araştırmaktadır. Bir destinasyon kendi yerli halkı tarafından ziyaret edilmeye değer 

bulunmuyorsa, başkaları neden gelsin ki sorusundan hareketle gerçekleştirilen bu araştırma 

hem teorik hem de uygulamaya yönelik bir dizi umut verici sonuç ortaya koyma potansiyeline 

sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Destinasyon tercihi, destinasyon imajı, davranışsal niyet, turizm, 

Mersin. 

 

Examining the Effect of Destination Image on the Behavioral 

Intention in Terms of Local Tourists: Case of Mersin 

Abstract 

Destinations and tourism cannot be distinguished from each other. Destinations feed tourism 

with the variety of primary and supporting attractiveness. On the other hand tourism, by 

enriching the attractiveness of the destinations, provides significant contributions through direct 

                                                 
 Dr., Mersin Üniversitesi, ozanguler@mersin.edu.tr 
1 Arş. Gör., Mersin Üniversitesi, sercanbenli@mersin.edu.tr 
***Öğr. Gör., Toros Üniversitesi, cansutor@hotmail.com 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
25 

and indirect economic, social and environmental impacts. At this point, destination image plays 

a crucial role in the tourists' destination preferences and behavioral intentions such as positive 

word of mouth, recommending and revisit intentions. The vast majority of research in the 

literature on destination image and behavioral intention has been carried out either by the data 

obtained from foreign tourists or the locals towards apart from their local destination. However, 

this study investigates the relationship between the destination image and the behavioral 

intentions in which they live permanently, that is Mersin. From the starting point of the question 

that “if a destination is not seem to worth visiting by its own locals, how we can promote 

outsiders to visit us? this study has promising theoretical and practical implications.   

Keywords: Destination preference, destination image, behavioral intentions, tourism, Mersin. 

 

Giriş 

Destinasyon imajı çalışmaları 1970 yılından günümüze, popülaritesi artan bir turizm 

araştırma alanıdır (Maden vd., 2012: 107). Bilgi teknolojileri sayesinde, destinasyon imajı 

konusunun alan yazında dikkat çeken, önemi kavranmış ve araştırmaya devam edilen bir konu 

olduğu gözlenmektedir. Son yirmi yılda yapılan araştırmalar imajın turistlerin destinasyon 

seçme sürecini anlamasında değerli bir kavram olduğunu göstermektedir (Bolan ve Williams, 

2008: 383). Turistlerin destinasyon seçimlerinde etkili bir faktör olan destinasyon imajı; 

destinasyonun sahip olduğu çekicilikler, turistlerin motivasyonları ve ihtiyaçlarının 

karşılanmasının bir bütünüdür (Lubbe, 1998: 21; Marine-Roig ve Clavé, 2016: 201). Bu açıdan 

destinasyon imajı, turizmin sürekliliği açısından önemli bir yere sahiptir. Turistik bölgeye 

ilişkin güçlü ve olumlu bir destinasyon imajı oluşturma, destinasyon seçiminde büyük önem 

taşımakla birlikte (Moutinho, 1984: 8; Woodside ve Lysonski, 1989: 9; İlban vd., 2008:107), 

destinasyon imajının turistlerin tüketim sonrası karar verme davranışı açısından da etkili olduğu 

bilinmektedir (Bigne vd., 2001: 609). Yakın akraba, eş, dost ve tanıdıkların destinasyonla ilgili 

yorumları bir destinasyonun tatil yeri olarak seçiminde son derece önemlidir (İnan vd., 2011: 

488; Kaşlı ve Yılmazdoğan, 2012: 200).  

Destinasyon imajı ve davranışsal niyet değişkenleri arasındaki ilişkiye yönelik 

gerçekleştirilen alan yazın incelemesi sonucunda, çoğunlukla yabancı turistlerin 

destinasyonlara yönelik algıladıkları imaj ve davranışsal niyetin ele alındığı görülmektedir 

(Wang ve Hsu, 2010; Lee ve Xie, 2011; Qirici ve Nene, 2011; Cheng ve Lu, 2012; Assaker vd., 

2013; Molina vd., 2013; Tavitiyaman ve Qu, 2013; Kock, Josiassen ve Assaf, 2016). Bu 

araştırmada ise, ‘bir destinasyon önce kendi yerli halkı tarafından ziyaret edilmeye değer 

bulunmalı ki, dışarıdan başkaları için bir çekim noktası olarak görülebilsin” bakış açısından 
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hareketle yola çıkılmış ve araştırmanın hedef kitlesi Mersin’de yaşayan yerli halk olarak 

belirlenmiştir. Gerçekleştirilen betimleyici ve çok değişkenli istatistiksel analizler çerçevesinde 

yerli halkın yaşadıkları destinasyon imajını hangi boyutlarda algıladıkları ve bu boyutlar 

içerisinden hangilerinin destinasyonu başkalarına tavsiye etme ve tekrar ziyaret etmede anlamlı 

etkiye sahip olduğu araştırılmıştır. 

1.Kavramsal Çerçeve ve Alanyazın Taraması 

1.1.Teorik Arka Planı  

Destinasyon imajı, tanımsal olarak tüketici odaklı bir kavramdır. Ziyaretçilerin zihninde 

olumlu bir destinasyon imajının oluşmasında hangi unsurların önem taşıdığı araştırıldığında; 

çekicilikler, ulaşılabilirlik, turizm paydaşları, doğal güzellikler, iklim vb. unsurları ön plana 

çıkmıştır (Enright ve Newton, 2004: 781).  Destinasyon imajı, Gunn (1972: 21) tarafından çok 

özet ancak kapsayıcı bir yaklaşımla “bir yer hakkındaki kişisel tercihlerin göstergesi” şeklinde 

tanımlanmıştır. Kotler (1994: 223) destinasyon imajını “kişinin destinasyon hakkında sahip 

olduğu inanışların, fikirlerin, duyguların, beklentilerin ve izlenimlerin açık sonuçlarıdır” 

şeklinde tanımlarken; Baloğlu ve McCleary’nin (1999: 872) “bir nesne ya da destinasyon 

hakkında bireyin zihinsel bilgi gösterimi (inanç), duygu ve küresel izleniminden oluşan bir 

tutum yapısı” olarak ifade etmiştir. 

Destinasyon imajını oluşturan alt boyutların belirlenmesi, turist memnuniyetine olan 

etkilerin ölçülmesinde ve destinasyonların sahip olduğu pazar paylarının artırılmasında büyük 

rol oynamaktadır. Bu sebeple, araştırmacılar tarafından kişinin destinasyon imaj algısının 

oluşmasında rol oynayan faktörler belirlenmeye çalışılmış ve imajın boyutları belirlenmiştir. 

Alan yazın incelendiğinde, yapılan çalışmalarda destinasyon imajının farklı boyutlar 

kapsamında ele alındığı görülmektedir. İlgili çalışmalar ve ele alınan boyutlar Tablo 1’de yer 

almaktadır.  

Tablo 1. Alan Yazında Destinasyon İmajı Boyutları 

Çalışmanın Yazaları Boyut Sayısı Boyut İsimleri 

Batra ve Athola (1990) Tek Boyut Duygusal İmaj 

Prayag (2009) Tek Boyut Bilişsel İmaj 
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Pocock ve Hudson (1978) 
Baloğlu ve McCleary, 1999 
Beerli ve Martin, 2004 
Echtner ve Ritchie, 1991 
Echtner ve Ritchie, 1993 
Pikkemaat, 2004 
Yaraşlı, 2007 
Huang, 2009 
Wang ve Hsu, 2010 
Maden vd., 2012 
Lee, Kang, Reisinger ve Kim, 2012 
Molina, Jamilena ve Garcia, 2013 

İki Boyut 
Bilişsel İmaj 
Duygusal İmaj 

Tasci, Gartner ve Cavusgil (2007) 
Üç Boyut 

Bilişsel Boyut (Cognitive) 
Duygusal Boyut (Affective) 
Çaba Boyutu (Conative) 

Hosany, Ekinci ve Uysal (2007) 

Üç Boyut 
Duygusal (Affective) 
Fiziksel Atmosfer (Physical Atmosphere) 
Erişilebilirlik (Accessibility) 

Cheng ve Lu (2012) 
Üç Boyut 

Doğal Kaynaklar (Natural Resources) 
Deniz Faaliyetleri (Ocean Leisure) 
Gelenekler (Customs) 

Araştırma kapsamında yer verilen diğer değişken davranışsal niyettir. Destinasyon 

sadakati ve davranışsal niyet kavramı ve özellikleri Zeithalm, Berry ve Parasuraman (1996) 

çalışmaları temel alınarak incelenmektedir. Zeithalm vd. (1996: 38) yaptıkları çalışmada 

davranışsal niyetin boyutlarını tekrar ziyaret, tavsiye etme, önerme ve daha fazla ödeme olarak 

ele almışlardır. Davranışsal niyetler ile ilgili yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde; Cronin, 

Brady ve Hult’ın (2000: 203) davranışsal niyeti üç madde ile ele aldığı görülmüştür. Bunlar; 

işletmeye sadık kalma, işletmeyi başkalarına tavsiye etme ve işletmede daha fazla para harcama 

maddeleridir. İncelenen çalışmalar ışığında davranışsal niyetin daha çok yeniden satın alma ve 

başkalarına önerme yönlerine odaklanıldığı söylenebilir (Chen, 2008: 714; Varki ve Colgate, 

2009: 237). 

1.2.Destinasyon İmajı ve Davranışsal Niyet Arasındaki İlişki 

Alan yazında destinasyon imajı ve davranışsal niyet değişkenlerinin kullanıldığı bir çok 

çalışma mevcuttur. Bu çalışmaların bir kısmı doğrudan destinasyon imajı ile davranışsal niyet 

arasındaki ilişkiyi incelerken (Chon, 1990; Baloglu, 1999; Bigne vd., 2001; Chen ve Tsai, 2007; 

Ekinci vd., 2007; Lee, 2009; Prayag, 2009; Jalilvand vd., 2012; Tavitiyaman ve Qu, 2013; 

Zhang vd., 2014; Yıldız ve Kılıç, 2016; Kock, Josiassen ve Assaf, 2016), bir kısmı ise algılanan 

destinasyon imajının, kalite, değer ve memnuniyet değişkenleri ile ilişkisi aracılığıyla 

davranışsal niyete etkisini araştırmıştır (Chen ve Tsai, 2007; Wang ve Hsu, 2010; Lee ve Xie, 

2011; Qirici ve Nene, 2011; Cheng ve Lu, 2012; Assaker vd., 2013; Uğur ve Gökkaya, 2018). 
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Alan yazındaki çalışmalar incelendiğinde Chen ve Tsai (2007) tarafından yapılan 

çalışmada, destinasyon imajının davranışsal niyetler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu 

ortaya konmuştur. Ek olarak olumlu destinasyon imajın algısının, kalite, değer ve memnuniyet 

değişkenlerini yükseltici bir etkiye sahip olduğu ileri sürülmüştür. Molina, Gómez ve Martin- 

Consuegra (2010)  İspanya’daki 1252 yerli turist ile yaptığı görüşmede pozitif destinasyon 

özellikleri ve broşürlerle yansıtılan imaj değişkenlerini incelemiştir. Broşür imajı bağımlı 

değişken olarak değerlendirmiş ve konaklama kalitesi, spor faaliyetleri ve farklı 

müşteriler/kültürler bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Broşürlerin şehrin destinasyon 

rotasına alınmasında önemli rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Lee ve Xie (2011) yaptıkları çalışmada bilişsel imaj boyutunu; doğal çevre, yapay çevre, 

çevresel sosyal duyarlılık ve yerel halk olmak üzere dört alt boyutta ele almıştır. Bununla 

birlikte, destinasyon kimliği değişkenini ise yeterlilik, heyecan, çok yönlülük ve sağlamlık 

olmak üzere yine dört boyutta ele almıştır. Davranışsal niyet değişkeni ise ağızdan kulağa 

önerme niyeti ve daha fazlasını ödeyebilme niyeti şeklinde iki boyutta incelenmiştir. 

Çalışmada, belirtilen değişkenlerin alt boyutları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Buna göre; 

bilişsel imaj boyutlarından yerel halk, destinasyon kimliği alt boyunlarından yeterlilik, heyecan 

ve çok yönlülük boyutlarını olumlu yönde etkilemektedir. Doğal çevre değişkeni heyacan, çok 

yönlülük ve sağlamlık değişkenlerini; çevresel sosyal duyarlılık değişkeni çok yönlülük ve 

yeterlilik değişkenlerini; yapay çevre değişkeni heyecan ve yeterlilik değişkenlerini olumlu 

yönde, anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Bilişsel destinasyon imajı dğrultusunda ortaya çıkan 

destinasyon kimliği değişkeninin davranışsal niyet üzerindeki etkisi ise iki alt boyut göz önünde 

bulundurularak incelenmiştir. Buna göre; davranışsal niyetin alt boyutu olan ağızdan kulağa 

önerme niyeti ile destinasyon kimliğinin alt boyutlarından heyecan, çok yönlülük ve yeterlilik 

boyutları ile olumlu yönde anlamlı ilişki içindedir. Davranışsal niyetin diğer alt boyutu olan 

daha fazlasını ödeyebilme niyeti ile destinasyon kimliğinin alt boyutlarından çok yönlülük ve 

yeterlilik boyutları ile olumlu yönde anlamlı ilişki içindedir. Molina vd. (2013) destinasyon 

imajını bilişsel ve duygusal olmak üzere iki boyutta ele almışlardır. Bilişsel ve duygusal imajın, 

destinasyonu başkalarına tavsiye etme niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Tavitiyaman ve Qu (2013) tarafından yapılan çalışmada, 280 kişi ile yüz yüze 

görüşme yapılmıştır. Tayland’daki gezginlerin algıladığı destinasyon imajı ve davranışsal niyet 

incelenirken, algılanan riskin de aracılık etkisi araştırılmıştır. Çalışma bulgularına göre, 

Tayland’ın seks endüstrisi ve AIDS ile anılıyor olması, negatif bir etki yaratmaktadır. Buna ek 

olarak Sars virüsü riski ve Tsunami riski de turistlerin bu destinasyondan uzaklaşmasına 
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sebebiyet vermektedir. Tayland’ın medikal turizmine vurgu yapılmasının algılanan destinasyon 

imajını olumlu yönde etkileyeceği sonucuna ulaşılmıştır.  

Kock, Josiassen ve Assaf (2016), Almanya ve İspanya’nın algılanan destinasyon 

imajına yönelik yaptıkları çalışmada, 337 kişi ile görüşme yapmışlardır. Bu çalışmada Almanya 

ve İspanya’nın algılanan destinasyon imajına yönelik sorular yöneltilmiş ve algılanan 

destinasyon imajının turistlerin tekrar ziyaret niyeti ve tavsiye davranışı üzerinde olumlu etkisi 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yıldız ve Kılıç (2016), yerli turistlerin Kapadokya ile ilgili 

destinasyon imajının, yeniden ziyaret etme niyetine olan etkisini araştırmışlardır. Altyapı 

boyutları, turistik çekim unsurları ve rehberlik hizmetlerinin en önemli etkenler olduğunu 

saptanmıştır. Uğur, Gökkaya ve Acar (2018), 277 yerli turist örnekleminde Safranbolu’nun 

destinasyon imajını araştırdıkları çalışmalarında; lokum, safran çiçeği, doğal güzellikler, iklim, 

tarihi kültürel yapılar ve yerel halkın davranışlarının olumlu algılanan unsurlar olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Ek olarak algılanan hizmet kalitesi ile turistlerin bölgeyi yeniden ziyaret etme 

davranışı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu örneklerden hareketle, destinasyon 

imajının bireylerin davranışsal niyetlerine anlamlı ve olumlu bir etkisinin olduğu görülerek 

aşağıdaki hipotez test bu çalışmanın örneklemi çerçevesinde tekrar test edilmiştir. 

Hipotez 1. Algılanan destinasyon imajının katılımcıların davranışsal niyetleri üzerinde 

olumlu yönde ve anlamlı etkisi vardır. 

2.Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları 

Bu çalışmanın amacı, Mersin’de ikamet eden ve yine Mersin’de son bir yıl içerisinde 

tatil yapmış kişilerin gözünden Mersin’in bilişsel destinasyon imajı ve Mersin’de tatile yönelik 

davranışsal niyet değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu kapsamda katılımcıların 

destinasyon imajı algılarının nasıl boyutlandığını ve bu boyutların Mersin’i çevrelerine tavsiye 

etmesine ve tekrar tatil yapma niyetlerine nasıl bir etkisinin olduğu incelenmiştir. Belirtilen bu 

amaçlar doğrultusunda ortaya çıkan sorular araştırmanın alanyazın kısmı ile desteklenmiştir. 

İncelenmek istenen sorular şu şekildedir; 

1.Yerli turistlerin Mersin’in şehir imajı ve turizm imajı hakkındaki görüşleri nedir?  

2.Yerli turistler Mersin’in destinasyon imajını kaç boyut altında algılamaktadır? 

3.Algılanan destinasyon imajı boyutları ile davranışsal niyet arasında ilişki var mıdır? 

4.Algılanan destinasyon imajı boyutlarından hangileri yerli turistlerin davranışsal 

niyetleri üzerinde anlamlı etkiye sahiptir? 

2.2.Evren ve Örneklem Seçimi 
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Araştırmanın evreni Mersin’de tatil yapan tüm turistlerden oluşmaktadır. Araştırma 

evrenini ise son bir yıl içinde Mersin’de tatil yapan yerli turistler oluşmaktadır. Bu doğrultuda 

kolayda örnekleme yöntemine göre yüz yüze gerçekleştirilen anket uygulaması sonucunda 150 

katılımcıya ulaşılmıştır.  

2.3.Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yerli 

turistin Mersin’in imajına yönelik algısını ölçmeye dönük ifadeler yer almaktadır. Ölçek, Chi 

ve Qu (2008) tarafından gerçekleştirilmiş ve 37 maddeden oluşturulmuştur. Bu ölçek anket 

formunda ‘Çok Kötü’ (1), ‘Çok İyi’ (5) şeklinde 5’li Likert ölçeğine göre düzenlenmiştir. 

Ayrıca araştırmaya katılanların herhangi bir madde ile ilgili bilgi sahibi olmamaları ihtimaline 

karşın ‘Fikrim Yok’ (0) seçeneği de ölçeğe dahil edilmiştir. Bununla birlikte ölçekte yer alan 

ifadeler arasında Mersin’in özellikleri arasında yer almayan (Termal kaynaklar, tramvay sistemi 

gibi) ifadeler ölçekten çıkarılmış ve ifade sayısı 32’ye indirilmiştir. İkinci bölümde turistlerin 

Mersin destinasyonuna yönelik davranışsal niyet düzeyinin ortaya konulmasına yönelik ifadeler 

yer almaktadır. Bu ölçek Zeithaml ve arkadaşları (1996) tarafından geliştirilmiş olup 5’li Likert 

ölçeğine göre ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ (1), ‘Kesinlikle Katılıyorum’ (5) şeklinde 

düzenlenmiştir. Üçüncü bölümde ise demografik sorular yer almaktadır.  

3.Araştırmanın Bulguları 

Araştırmaya katılanların demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 2’de sunulmuştur. 

Buna göre, katılımcıların %51,3’ünün kadın, çoğunluğun 3000 TL’nin altında gelirinin olduğu, 

katılımcıların büyük çoğunluğunun 39 yaş veya altında, %54,7’sinin 9 yılın üzerinde bir süredir 

Mersin’de ikamet ettikleri, çoğunluğun lisans veya lisansüstü düzeyde eğitim gördükleri, 

medeni durumun ise neredeyse yarı yarıya olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (n= 150) 

Değişken Frekans % Değişken Frekans % 

Cinsiyet   Yaş grubu   

Kadın  77 51,3 29 yaş ve altı 54 36,0 

Erkek 72 48,0 30-39 yaş arası 56 37,3 

Eksik Veri 1 0,7 40-49 yaş arası 25 16,7 

Gelir   50-59 yaş arası 13 8,7 

1000 TL ve altı 17 11,3 60 yaş ve üzeri 1 0,7 

1001-1500 TL 9 6,0 Eksik Veri 1 0,7 

1501-2000 TL 22 14,7 Eğitim seviyesi   

2001-2500 TL 21 14,0 İlkokul 3 2,0 

2501-3000 TL 23 15,3 Ortaokul 4 2,7 

3001-3500 TL 17 11,3 Lise 36 24,0 

3501-4000 TL 10 6,7 Ön Lisans-2 yıl 23 15,3 

4001-4500 TL 11 7,3 Lisans-4 yıl 62 41,3 

4501 TL ve üstü 18 12,0 Yüksek Lisans 16 10,7 
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Eksik Veri 2 1,3 Doktora 4 2,7 

Mersin’de Yaşam Süresi   Eksik Veri 2 1,3 

1-3 yıl 14 9,3 Medeni durum   

4-6 yıl 22 14,7 Evli 73 48,7 

7-9 yıl 30 20,0 Bekar 70 46,7 

10 yıl ve üzeri 82 54,7 Eksik Veri 7 4,7 

Eksik Veri 2 1,3    

Katılımcıların Mersin’e yönelik genel şehir imajı ve turizm imajı algılarına yönelik 

önem dereceleri incelendiğinde; katılımcıların şehrin sahip olduğu imajına yönelik düşünceleri 

iyiye yakınken (3,6333), şehrin turizm imajına yönelik düşüncelerinin daha düşük bir seviyede 

(3,0667) olduğu görülmektedir (Tablo 3). Buradan hareketle, katılımcıların Mersin’i şehir 

olarak daha iyi gördükleri; ancak buna kıyasla, bir turizm şehri olarak görmedikleri ortaya 

çıkmıştır. Yani katılımcılar Mersin’i iyi bir şehir olarak görürken turizm açısından yeterli 

olmadığını düşünmektedirler.  

 

Tablo 3. Katılımcıların Genel Şehir İmajı ve Turizm İmajı Algılarının Önem Dereceleri 
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Mersin’in gözümdeki genel 

şehir imajı 
3,6333 

7 4,7 15 10,0 28 18,7 71 47,3 28 18,7 1 0,7 

Mersin’in gözümdeki genel 

turizm imajı 
3,0667 

14 9,3 37 24,7 39 26,0 45 30,0 15 10,0 - - 

Araştırma kapsamında destinasyon imajı ölçeğine uygulanan faktör analizine geçmeden 

önce ölçeklere yönelik güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan iki 

ölçeğin güvenirlik analizi sonuçları doğrultusunda; 32 maddeden oluşan destinasyon imajı 

ölçeğinin madde-bütün korelasyonlarının 0,263-0,619 arasında değiştiği ve çoklu açıklayıcılık 

(R2) katsayılarının ise 0,455-0,748 aralığında ve Cronbach Alfa değerinin 0,912 olduğu tespit 

edilmiştir. Beş maddeden meydana gelen davranışsal niyet ölçeğinin Alfa değeri 0,906 ve 

katsayı aralıkları sırasıyla 0,601-0,868 ve 0,369-0,817 olarak gerçekleşmektedir. Madde toplam 

korelasyonların +0,250’den büyük olması (Kalaycı, 2010: 412) ve çoklu R2 değerlerinin 0-1 

arasında olmakla birlikte 1’e yaklaşması istenirken 0,300’den küçük olmaması istenen bir 

durumdur (Alpar, 2012: 391). Dolayısıyla, bir maddenin madde-toplam korelasyon katsayısı 

çok düşük ise o sorunun ölçme aracında gereksiz bir soru olduğu ve ölçekten çıkarılması 

gerektiği yorumu yapılabilir (Özdamar, 2011: 610; Alpar, 2012: 489). Yalnız, davranışsal niyet 

ölçeğinde bir maddenin (2. Mersin tatil için benim açımdan öncelikli şehirler arasındadır.) 

silindiğinde güvenilirlik katsayısında kayda değer bir artışın yaşanmasından dolayı ilgili madde 
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veri setinden çıkarılmıştır. Tüm bu değerlendirmeler sonucu, her iki ölçeğin de yüksek derecede 

güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Mooi ve Sarstedt, 2011: 221; Özdamar, 2011: 605; 

Kalaycı, 2012: 405). Destinasyon imajı ölçeğinin örneklem yeterlilik testinin sonucu olan 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,816 ve faktör analizi yapılmasının uygunluğunu ölçen 

Bartlett Küresellik testinin sonucu 2197,682 (p<0,001) olarak bulgulanmıştır. Her iki test 

sonucu dikkate alındığında destiansyon imajı ölçeğine açıklayıcı faktör analizi yapılmasının 

uygun olacağı belirlenmiştir. 

Araştırmada destinasyon imajı ve davranışsal niyet ölçeklerine faktör analizi 

yapılmıştır. Herhangi bir maddenin bir faktöre boyutlanabilmesi için ilgili faktör ile en az 0,300 

yüke sahip olmasına, bununla birlikte 0,500’ün üzerindeki ağırlıkların iyi, 0,700’ün üzerindeki 

değerlerin ise çok iyi kabul edildiği (Hair ve diğ., 2010: 117), bir faktörün en az 3 maddeden 

oluşmasına (Şencan, 2005: 362), binişik madde durumunda iki faktör arasındaki yük farkının 

en az 0,100 düzeyinde olmasına (Çokluk ve diğ., 2012: 233) ve Varimax dönüşümü 

uygulanmasına karar verilmiştir.  Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda Tablo 4’e 

ulaşılmıştır. 
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Tablo 4. Destinasyon İmajı Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 Yük Öz Değeri A. Varyans Ortalama Alfa 

I. Turistik Tesis Çeşitliliği (4 Madde)  

8,614 29,704 

3,6298 

0,831 

20.Alışveriş olanaklarının çeşitliliği ,821 3,5581 

21.Konaklama imkanlarının çeşitliliği ,751 3,2248 

18.Restoran çeşitliliği ,738 3,6977 

19.Mutfak kültürü çeşitliliği ,727 4,0388 

II. Sosyal Olanaklar (4 Madde)  

3,264 11,255 

3,1182 

0,846 

11.Kültürel etkinliklerin çekiciliği ,844 3,2403 

13.Eğlence çeşitliliği ,758 3,0388 

12.Gece hayatı ,718 2,8992 

10.Gösteri ve sergilerin çeşitliliği ,707 3,2946 

III. Çevresel Unsurlar (3 Madde)  

2,258 7,785 

2,9587 

0,862 
1.Güvenlik                                            ,856 2,9845 

2.Çevre temizliği ,849 2,9690 

3.Sakinlik ,805 2,9225 

IV. Doğal Kaynaklar (5 Madde)  

1,918 6,615 

3,9163 

0,818 

7.Su kaynakları (Şelale, akarsu) ,829 3,9070 

8.Manzaraların etkileyiciliği ,815 4,0543 

9.Mağara ve yeraltı oluşumları ,576 4,0388 

6.Park, bahçe ve yeşil alanlar ,536 3,6047 

5.Doğal güzellikler ,533 3,9767 

V. Ulaşım Olanakları (4 Madde)  

1,744 6,014 

2,8178 

0,853 

24.Şehre dışarıdan ulaşım kolaylığı ,883 3,3798 

25.Şehir içi ulaşım kolaylığı ,843 3,2481 

23.Otopark imkânı ,701 2,4496 

22.Trafik düzeni ,565 2,1938 

VI. Rekreatif Faaliyetler (3 Madde)  

1,232 4,247 

2,7984 

0,844 
27.Doğa sporlarının çeşitliliği ,871 2,8295 

26.Su sporlarının çeşitliliği ,800 2,7442 

28.Rekreasyon (boş zaman) aktivitelerinin çeşitliliği ,674 2,8217 

VII. Fiyatlar (3 Madde)  

1,158 3,991 

3,3540 

0,832 

30.Konaklama fiyatlarının uygunluğu ,829 3,1860 

31.Diğer faaliyetlerden kaynaklı fiyatların 

uygunluğu 

,750 3,1395 

29.Yiyecek-içecek fiyatlarının uygunluğu ,720 3,7364 

VIII. Tarihi Kaynaklar (3 Madde)  

1,067 3,678 

3,7984 

0,742 
16.Tarihi kalıntılar ,851 3,9845 

17.Klasik (eski) yapılar-binalar ,755 3,4496 

15.Kendine özgü tarihi ,550 3,9612 

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: % 73,289 

KMO örneklem yeterliliği: %81,6 ; Bartlett’s küresellik testi: X2: 2197,682,  s.d.: 406, p<0.0001; 

Genel ortalama: 3,2977; Ölçeğin tamamı için Alpha: ,912 

Araştırmada faktör yük kabul düzeyi 0,500 olarak belirlenerek, bu değerin altında olan 

3 madde (4.İklim, 14.Yerel halkın yardımseverliği, 32.Alışverişte pazarlık imkânı) veri setinden 

çıkarılmıştır (Büyüköztürk, 2009: 124). Analiz sonucunda 29 madde sekiz faktör altında 

toplanmış ve toplam varyansın yaklaşık dörtte üçünü açıklamıştır. 
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Davranışsal niyet ölçeğine faktör analizi yapılırken daha önce belirlenen ön koşullar bu 

analizde de göz önünde bulundurulmuştur. Ölçeğin KMO değeri 0,821 ve Bartlett Küresellik 

testi sonucu anlamlı olarak bulgulanmıştır (x²=398,858; p<0,001). Test sonuçlarından hareketle 

örneklemin yeterli olduğu ve ölçeğe açıklayıcı faktör analizinin yapılabileceği yorumu 

yapılmıştır. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda tüm maddelerin ön koşulları sağladığı 

ve ölçekte bulunan dört maddenin tek bir faktör altında toplandığı saptanmış ve yapı toplam 

varyansın %80’ini açıklamıştır. Ölçeğe ait açıklayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 5’te detaylı 

olarak verilmiştir. 

Tablo 5. Davranışsal Niyet Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 Yük 

Öz 

Değeri 

A. 

Varyans Ort. Alfa 

I. Davranışsal Niyet (4 Madde)  

3,219 80,470 

3,6977 

0,918 

4. Mersin’i ziyaret etmeleri için aileme ve arkadaşlarıma öneririm. ,939 3,7597 

3. Mersin hakkında diğer insanlara olumlu şeyler söylerim. ,907 3,7752 

5. Tatil bölgesi için tavsiye isteyen kişilere Mersin’i öneririm. ,902 3,6047 

1. Mersin’in turistik bölgelerinden birinde tekrar tatil yapmak isterim. ,837 3,6512 

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: % 80,470 

KMO örneklem yeterliliği: %82,1 ; Bartlett’s küresellik testi: X2: 398,858,  s.d.: 6, p<0.0001; 

Genel ortalama: 3,2977; Ölçeğin tamamı için Alpha: ,918 

Faktör analizi sonucunda davranışsal niyet ölçeğinin katılımcılar tarafından tek bir 

boyut altında değerlendirmişlerdir. Yoğunluklu olarak katılımcıların Mersin’i önerme niyetinde 

oldukları, buna nazaran tekrar ziyaret bağlamında daha düşük bir seviyede olduğu 

görülmektedir. 

Katılımcıların destinasyon imajı faktörleri ile davranışsal niyet arasındaki ilişkiyi 

belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonuçları, ortalamaları 

ve standart sapmaları Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6. Destinasyon İmajı Faktörleri ile Davranışsal Niyet Arasındaki 

Korelasyon Analizi 

İfadeler Ortalama Std. Sapma Davranışsal Niyet 
1. Turistik Tesis Çeşitliliği 3,6298 0,86890 0,368** 
2. Sosyal Olanaklar 3,1182 0,97030 0,449** 
3. Çevresel Unsurlar 2,9587 1,08734 0,244** 
4. Doğal Kaynaklar 3,9163 0,77770 0,502** 
5. Ulaşım Olanakları 2,8178 1,04711 0,351** 
6. Rekreatif Faaliyetler 2,7984 1,03113 0,418** 
7. Fiyatlar 3,3540 1,00757 0,494** 
8. Tarihi Kaynaklar 3,7984 0,94043 0,424** 
**p˂0,01 

Tablo 6 incelendiğinde davranışsal niyet değişkeni ile destinasyon imajı faktörlerinden 

sekiz faktör arasında anlamlı ilişkilerin olduğu (p<0,01) ve ilişkilerin 0,244 ile 0,502 arasında 

değiştiği görülmektedir. ‘Doğal Kaynaklar’ faktörü davranışsal niyet değişkeni ile anlamlı en 
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yüksek ilişki değerine sahipken, en düşük anlamlı ilişki değerine ‘Çevresel Unsurlar’ faktörü 

sahiptir. 

Her bir faktörün de davranışsal niyet ile anlamlı ilişki içinde olmasından dolayı 

aralarındaki etki durumlarının incelenebileceğini söylemek mümkündür. Bu doğrultuda 

destinasyon imajının sekiz faktörü ile davranışsal niyet arasında regresyon analizi yapılmıştır. 

Buradaki amaç destinasyon imajının katılımcıların davranışsal niyetleri üzerinde etkili olan 

faktörlerin katkısını tespit etmektir. Tablo 9, yapılan regresyon analizi sonucunu 

göstermektedir. Modelin bir bütün olarak geçerli olduğu sonucundan hareketle (p<0,01), 

modele bağlı olarak bağımlı değişkenin tahmin edilebileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca, 

otokorelasyon olmadığı (D-W:1,724) ve çoklu bağlantı sorunlarının bulunmadığı (en düşük 

tolerans değeri:0,537, en büyük VIF:1,862, en büyük CI:23,275) tespit edilmiştir. D-W 

istatistiğinin 1,5-2,5 aralığında olması (Kalaycı, 2010: 264), tolerans değerinin 0,200’den daha 

büyük olması (Büyüköztürk, 2009, s.100), VIF değerlerinin 10’dan (Alpar, 2012: 390) ve CI 

değerlerinin de 30’dan büyük olmaması (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 36) 

otokorelasyon ve çoklu bağlantı sorununun ortaya çıkmaması bağlamında istenen değer 

aralıklarıdır. Model, katılımcıların genel memnuniyetini %37,1 oranında açıklayabilmektedir. 

Tablo 9.  Destinasyon İmajı Boyutlarının Davranışsal Niyete Etkisi 

 

Standardize 

edilmemiş 

katsayılar 

Standardize 

edilmiş 

katsayılar 
t-değeri 

 

Anlam 

düzeyi 

 

Çoklu bağlantı 

istatistikleri 

β Std. Hata Beta Tolerans VIF CI 

(Sabit) ,526 ,399  1,318 ,190   1,000 

Turistik Tesis Çeşitliliği ,066 ,091 ,061 ,726 ,469 ,707 1,414 8,124 

Sosyal Olanaklar ,161 ,087 ,166 1,849 ,067 ,612 1,633 10,453 

Çevresel Unsurlar ,009 ,073 ,010 ,121 ,904 ,689 1,452 11,215 

Doğal Kaynaklar ,240 ,116 ,197 2,065 ,041 ,537 1,862 14,057 

Ulaşım Olanakları ,094 ,080 ,104 1,173 ,243 ,620 1,614 14,211 

Rekreatif Faaliyetler ,109 ,081 ,119 1,348 ,180 ,630 1,587 14,950 

Fiyatlar ,173 ,085 ,184 2,037 ,044 ,599 1,669 20,028 

Tarihi Kaynaklar ,082 ,089 ,081 ,919 ,360 ,625 1,601 23,275 

Bağımlı değişken: Davranışsal niyet; R: 0,641; R2:0,411; Düzeltilmiş R2: 0,371; D-W: 1,724 

Tablo 9’a göre destinasyon imajı, davranışsal niyete yönde katkıda bulunmaktadır. 

Destinasyon imajının sekiz unsurundan iki tanesi, davranışsal niyet üzerinde etkilidir. Buna 

göre, Mersin’in sahip olduğu doğal kaynaklarda yapılacak bir birimlik iyileştirme, turistlerin 

davranışsal niyet göstermelerinde 0,197 birimlik bir artışın olmasını sağlayabilmektedir. Bir 

diğer açıdan fiyatlama anlamında gerçekleştirilecek bir birimlik iyileştirme turistlerin 

davranışsal niyetlerinde 0,184 birimlik bir artışın olmasını sağlayacaktır. 
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4. Sonuç 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen alan yazın incelemesi ve elde edilen bulgular 

ışığında destinasyon imajı algısı ile davranışsal niyet arasında anlamlı bir ilişkinin görüldüğü 

söylenebilir. Bu bakımdan çalışmanın vardığı sonuç daha önce yapılanlar ile tutarlı bir şekilde 

örtüşmektedir (Chon, 1990; Baloglu, 1999; Bigne vd., 2001; Chen ve Tsai, 2007; Ekinci vd., 

2007; Lee, 2009; Prayag, 2009; Jalilvand vd., 2012; Tavitiyaman ve Qu, 2013; Zhang vd., 2014; 

Yıldız ve Kılıç, 2016; Kock, Josiassen ve Assaf, 2016). 

Yerli halkın şehrin turizm imajı algısı, şehrin genel imajından daha düşük 

bulunmasından hareketle, insanların Mersin’i, bir Alanya, Kuşadası, Kapadokya gibi görmediği 

yorumunda bulunulabilir. Bu durum, turizm gelişimi açısından sorunlu bir durumdur. Bu 

algının düzeltilmesi için destinasyon çekim unsurlarının ivedilikle gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. Yerli halkın, şehrin destinasyon imajına yönelik en olumlu algıladığı 3 unsur; 

‘doğal kaynaklar’, ‘tarihi kaynaklar’ ve ‘turistik tesislerin çeşitliliği’ iken en olumsuz algılar, 

‘ulaşım olanakları’ ‘çevresel unsurlar’ ve ‘rekreatif faaliyetlerin çeşitliliği’ olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu doğrultuda yerli halkın Mersin’in destinasyon imajını oluşturan olumlu ve 

olumsuz unsurların farkında olduğu söylenebilir. Bilhassa, ulaşım ve çevresel unsurlara 

duyulan güvensizlik şehrin turizm imajı açısından temel sıkıntı sebepleridir. 

Bireylerin Mersin’de tatil yapma ve başkalarına şehri önerme eğilimlerini etkileyen 

faktörler incelendiğinde 8 faktörden yalnızca 2 tanesinin etkili olması, şehrin destinasyon çekim 

unsurlarının, geleceğe yönelik davranışsal eğilimler açısından yetersiz algılandığını 

göstermektedir. Sonuçlar incelendiğinde Mersin’in ulaşımdan, güvenliğe, sosyal olanaklardan, 

rekreatif faaliyetlerin çekiciliğine kadar bir dizi destinasyon çekim unsuru açısından belirgin 

sorunlar taşıdığı yerli halk tarafından görülmektedir. Varılan bu nokta itibariyle şehirde 

bütüncül bir destinasyon yönetimi ve pazarlaması yönünde çalışmaların gerektiği ortadadır. Bu 

bakımdan, Mersin’de faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcilerinden kurulacak bir 

destinasyon yönetim birimi şehrin turizm planlamasında ve pazarlamasında daha etkin bir rol 

oynayacaktır. Destinasyon imajını oluşturan unsurların tek tek ele alınıp, planların küçük 

ölçekli yapılması da bu doğrultuda önerilmektedir. 2020 yılında faaliyete geçmesi beklenen 

Tarsus Havaalanı ve Kazanlı Turizm Bölgesi Projesi’nin şehrin turizm destinasyonu imajı 

açısından olumlu katkılar sağlayacağı da beklenmektedir. 
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