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Özet 

Turizmin gelişmesiyle birlikte ülkeler turizmden elde ettikleri gelirleri arttırmak 
amacıyla birbirleriyle rekabet etmektedirler. Rekabetin artmasıyla, ülkelerin sahip 
oldukları yörelerin birer destinasyon olarak pazarlanması kavramı ortaya çıkmıştır. Bu 
noktadan hareketle ülkeler, sahip oldukları şehirleri veya bölgeleri turistik açıdan 
pazarlamaktadır. Turistik açıdan pazarlanmanın artmasıyla, destinasyonlar arasında 
farklılıklar ve talebe bağlı olarak şekillenen özel ilgi turizmi türleri oluşmuştur. Bu özel 
ilgi turizmi türlerinden biri de hüzün turizmidir. Hüzün turizmi, ölüm, acı, keder vb. 
duygular ile ilgili olan bir özel ilgi turizm türüdür. Çalışmanın amacı, hüzün turizmi 
katılımcılarının seyahat motivasyonlarının belirlenmesidir. Anket veri toplama yöntemi 
ile çalışmanın verileri toplanmıştır. Elde edilen veriler uygun istatistik programında 
analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, hüzün turizmi katılımcılarının seyahat 
motivasyonlarını etkileyen itici faktörler dört faktör grubu altında incelenerek, konu ile 
ilgili yapılacak çalışmalara çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İtici Faktörler, Hüzün Turizmi, Çanakkale. 

Abstract 
In recent years, with the development of tourism, various countries have been 

competing with each other in order to increase their revenues from tourism. With 
increased competition, the concept of marketing the regions of countries as destinations 
has been emerged. From this point, countries are marketing their cities or regions in 
terms of tourism. With this increase in marketing in terms of tourism, differences among 
destinations and special interest tourism depending on demand have formed. One type 
of this interest tourism is dark tourism which is related to concept of death or the 
feelings such as pain, grief, and etc. The purpose of this study is to determine the dark 
tourism participants’ travel motivations. Study’s datas were collected by a 
questionnaire method of data collection. The datas were analyzed by using a suitable 
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statistical program. As a result of this study, travel motivations of the dark tourism 
participants were examined under four factors and various suggestions were made for 
future studies on the subject. 
Key Words: Push Factors, Dark Tourism, Canakkale 


