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Türkiye, yerel lezzetler bakımından çok geniş bir mutfak ağı ve kültürüne sahiptir. Bölgeler,
yerel tatlar ve pişirme teknikleri açısından da oldukça ilgi çekicidir. Günümüzde seyahatleri
boyunca gidecekleri yörenin yemek kültürünü önemseyen ve hatta seyahatlerini bu
yiyeceklere göre şekillendirebilen turistlerin var olması, destinasyonlar açısından
gastronomi ve gastronomi turizminin önemini arttırmıştır. Bu anlamda gastronomi turizmi
kapsamında değerlendirilen festivaller gastronominin pazarlanması açısından da ilgi çekici
hale gelmiştir. Turist profillerinin belirlenmesi ve davranış şekillerinin bilinmesinin
destinasyonlar açısından pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini arttırdığı düşünülmektedir.
Araştırma, bireylerin gastronomi festivallerine katılma amaçlı seyahat etme niyeti üzerinde
tutumlarının, öznel normlarının ve algıladıkları davranışsal kontrolün ne derecede etkili
olduğunu anlamak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, daha önce Türkiye’de
gastronomi festivallerine katılmış 18 yaş üstü 374 kişiden anket tekniğiyle toplanan veriler
analiz edilmiştir. Yapılan çözümlemeler sonucunda planlı davranış teorisiyle uyumlu
olarak, davranışa yönelik tutum, öznel norm ve algılanan davranışsal kontrolün gastronomi
festivallerine katılma niyetini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Çözümlemeler
sonucunda ulaşılan çıktıların akademiye ve sektöre katkı sağlaması beklenmektedir.
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Turkey has a wide culinary culture in terms of local delicacies. The regions are very
interesting in terms of local flavors and cooking techniques. The existence of tourists who
care about the food culture of the region they will go to during their travels and can even
shape their travels according to these foods has increased the importance of gastronomic
tourism in terms of destinations. In this sense, festivals evaluated within the scope of
gastronomy tourism have become interesting in terms of marketing of gastronomy. It is
thought that determining tourist profiles and knowing their behavior patterns increase the
effectiveness of marketing activities in terms of destinations. The research was carried out
in order to understand how effective the attitudes, subjective norms and perceived
behavioral control of individuals on their intention to travel to participate in gastronomic
festivals. In the study, data collected by survey technique from 374 people over the age of
18 who had participated in gastronomy festivals in Turkey before were analyzed. As a result
of the analysis, it has been determined that the attitude towards behavior, subjective norm
and perceived behavioral control positively affect the intention to participate in gastronomy
festivals, in line with the theory of planned behavior. It is expected that the outputs obtained
as a result of the analyzes will contribute to the academy and the sector.
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