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Öz

Şarap turizmi

İnsanların şaraba olan merak ve ilgisi, şarap üretim süreci, şarap kültürü ve bölgesel çekim
etkisiyle şarap turizmi dünyada ilgi çeken bir turizm çeşidi haline gelmiştir. Bu çalışmada
alternatif turizm türlerinden biri olan şarap turizmine yerel halkın bakış açısını öğrenmek
amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşmak için geliştirilmiş olan anket formu Hatay
ilinde yer alan Antakya ve Samandağ ilçelerinde yerel halka uygulanmış 498 katılımcıdan
veri elde edilmiştir. Elde edilen verilere açıklayıcı faktör analizi uygulanmış olup, ‘’sosyokültürel’’, ‘’çevresel’’, ‘’ekonomik’’, ‘’geleneksel değerler’’ olmak üzere 4 faktör elde
edilmiştir. Yerel halkın demografik özelliklerine göre şarap turizmine bakış açılarının
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t testi, tek yönlü
varyans analizi (One Way Anova) ve çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi
gerçekleştirilmiştir. Analizlerin sonucunda, yerel halkın şarap turizmine bakış açısında
cinsiyet, yaşadığı yer, öğrenim durumu vb. değişkenleri açısından anlamlı şekilde
farklılaştığı tespit edilmiştir.
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In this study, it is aimed to learn the point of view of local people to wine tourism which is
one of the alternative tourism types. The questionnaire developed in order to reach the aim
of the study, 498 total data were obtained from the local population in Antakya and
Samandağ which are districts of Hatay province. Descriptive factor analysis was applied to
the data obtained and 4 factors were obtained including ‘’socio-cultural ’’, ’environmental
’’, economic ‘’, ‘‘traditional values’’. Independent sample t test, anova and multiple
comparison tests were performed in order to determine whether difference in the point of
view of wine tourism according to demographic characteristics of local people. As a result
of the analyzes, it was determined that the local people differed significantly from the point
of view of wine tourism in terms of gender, occupation, monthly income, education level
and place of residence.
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