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Bu araştırmanın amacı turistlerin sürdürülebilirlik algılarının, destinasyon hikayesine ve
deneyim paylaşımına etkisini ölçmektir. Literatürde sürdürülebilirlik algısı, destinasyon
hikayesi ve deneyim paylaşımı konuları günceldir ve ilgili kavramların birbirlerini etkileme
durumuna ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum çalışmanın özgünlüğünü de
ortaya koymaktadır. Sürdürülebilirlik konusu gün geçtikçe önemini artırmaktadır.
Sürdürülebilirlik ile ilgili algıların turist davranışları üzerindeki etkisini ölçmek de hayati
önem taşımaktadır. Bu bağlamda, araştırmanın literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.
Araştırma, karma araştırma yöntemine dayanmaktadır. Antalya iline bağlı olan Kumköy,
Manavgat, Side ve Titreyengöl destinasyonlarındaki 392 yabancı turistten elde edilen
veriler ile destinasyonlara ilişkin ikincil veriler kullanılmıştır. Analiz için YEM
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sürdürülebilirlik algısının deneyim paylaşımını ve
destinasyon hikayesine katılımı etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca turistlerin
sürdürülebilirlik algılarının deneyim paylaşımına olan etkisinde destinasyon hikayesine
katılım aracı bir rol oynadığı elde edilmiştir.
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The purpose of this research is to measure the impact of tourists' perceptions of
sustainability on the story of destination and experience sharing. In the literature, the
perception of sustainability, destination story and experience sharing are up-to-date and
have not been discussed together. Moreover, with the increasing importance of sustainable
values, it has become important to measure the impact of these perceptions on tourist
behavior. In this context, it makes the study important both to eliminate the literal
deficiency and to deal with a current issue. The research is based on the the mixed research
methods. Data obtained from 392 foreign tourists in Kumköy, Manavgat, Side and
Titreyengöl destinations were used. Moreover secondary data were used for qualitative
method. SEM was used for analysis. According to the results of the research, the perception
of sustainability affect the sharing of experience and joining the destination story.
Moreover, joining the destination story plays a mediating role in the impact of sustainability
perception on experience sharing.
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