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Öz
Motivasyonlar, bireyleri seyahat etmeye yönlendirirken aynı zamanda rekreasyonel
aktiviteye katılım niyetlerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Ancak seyahat
motivasyonları bireyden bireye hatta aynı birey için farklı zamanlarda ihtiyaçlar
doğrultusunda değişiklikler gösterebilmektedir. Kapadokya Bölgesi’nin, diğer
destinasyonlardan farkı, sahip olduğu destinasyon çekiciliklerinden ve bu çekiciliklerden
olan rekreasyon aktivitesi olanaklarının çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Kapadokya
Bölgesi’ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden gönüllü olanların, mevcut destinasyon
ziyaretlerinde etkili olan itici motivasyon faktörleri boyutu değişkenlerinin kuşaklar, balon
aktivitesine katılım ve seyahat amaçları ile ilişkilerinin çok boyutlu ölçekleme (ÇBÖ)
analizi aracılığıyla ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın verileri
Kapadokya’daki 18 yaş ve üzeri tüm yerli ve yabancı bireylere gönüllülük esasına dayalı
olarak 22 Ağustos 2020 - 08 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze anket yöntemiyle
toplanmıştır. Çalışmada, araştırmanın evrenini, Kapadokya Bölgesi’ni ziyaret eden yerli ve
yabancı turistler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini, Kapadokya Bölgesi’ni turizm
amaçlı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden gönüllü olarak katılım niyeti gösteren 385
kişi oluşturmaktadır.
Abstract
While motivations direct individuals to travel, they also play an important role in
determining their intention to participate in recreational activities. However, travel
motivations may vary from individual to individual or even for the same individual at
different times in line with the needs. The difference of the Cappadocia Region from other
destinations is due to the attractiveness of the destination and the diversity of recreational
activity opportunities from these attractions. The data of this study, which was carried out
in order to reveal the relationship between the variables of the size of the driving motivation
factors, which are effective in the current destination visits of domestic and foreign tourists
visiting the Cappadocia Region, with generations, participation in the balloon activity and
travel purposes, through multidimensional scaling (MCS) analysis. It was collected by faceto-face survey method between 22 August 2020 and 08 January 2021, on a voluntary basis,
to all domestic and foreign individuals aged 18 and over. In the study, the population of the
research consists of domestic and foreign tourists visiting the Cappadocia Region. The
sample of the study consists of 385 local and foreign tourists who visit the Cappadocia
Region for tourism purposes and who voluntarily intend to participate.
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