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Davranışsal niyetler

Turistlerin bir destinasyonu tercih etmesinde önemli birer faktör olarak değerlendirilen;
hizmet kalitesi ve destinasyon imajı ile davranışsal niyetler arasındaki ilişkiler hakkında
destinasyon yönetimi paydaşlarının ve rekreasyonel etkinlik planlayıcıların fikir sahibi
olmaları, daha etkin pazarlama stratejileri geliştirilmesinde anahtar bir rol üstlenmektedir.
Algılanan hizmet kalitesi ve destinasyon imajının davranışsal niyetler üzerindeki etkilerinin
incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada; Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda rekreatif etkinliklere
katılan 500 ziyaretçiye anket uygulanmış ve analizler için kullanılabilir nitelikte 418 adet
anket elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular, algılanan hizmet
kalitesi ve destinasyon imajı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğuna işaret etmektedir.
Aynı zamanda destinasyon imajının tekrar ziyaret etme ve tavsiye niyeti üzerinde anlamlı
bir etkisi olduğu görülmüştür.
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Destination managers and recreational activity planners need to know the links between
service quality, destination image and behavioral intentions. This information helps to
develop more effective marketing strategies as an important factor in tourists' preference
for a destination. In this study, it is aimed to investigate the effects of perceived service
quality and destination image on behavioral intentions. A questionnaire was applied to 500
visitors who participated in recreational activities in Ilgaz Mountain National Park and 418
questionnaires were obtained which could be used for analysis. As a result of the analyses
conducted in the research, it was found that there were significant relationships between
perceived service quality and destination image and behavioral intentions. The results of
the analyzes indicate that there is a positive relationship between perceived service quality
and destination image. It was also found that the destination image had a significant effect
on the intention to revisit and recommend.
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