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Bu çalışma yurtdışına seyahat eden Türk turistlerin yiyecek tüketimlerini inceleyerek,
yiyecek tüketimi davranışlarına ve tercihlerine etki eden faktörleri anlamayı
amaçlamaktadır. Araştırmada nitel yaklaşım benimsenmiş olup veri toplama tekniği olarak
yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmişidir. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik
analizi yönetimiyle analiz edilmiştir. Görüşmeler son beş yılda yurtdışına seyahate etmiş
yirmi turist ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular, Türk turistlerin yiyecek tercihinin fiziksel,
kültürel ve motivasyonel faktörlerden etkilendiğini göstermektedir. Turistlerin destinasyon
mutfağına yönelik olan endişelerinin yerel mutfağa karşı olumsuz tutum sergilemelerine
neden olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmada turistlerin tamamının yurtdışına seyahat etmeden
önce gidilecek olan destinasyonun mutfak kültürüne ilişkin bilgi arayışında olduğu
saptanmıştır.
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This study aims to understand the factors affecting food consumption behaviors and food
preferences of Turkish tourists traveling abroad. Semi-structured interview was conducted
as a data collection technique in which qualitative approach was adopted in the study. The
data obtained from the interviews were analyzed by content analysis method. Interviews
were conducted with twenty tourists who have traveled abroad in the last five years.
Findings show that travelers’ food preferences are affected by physical, cultural and
motivational factors. It is understood that the concerns of the tourists towards the destination
cuisine cause them to have a negative attitude towards the local cuisine. This study has
revealed that travelers seek information about the culinary culture of the destination before
the travel.
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