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Özet 

Destinasyon imajının dinamik ve değişken yapısı, onun sürekli olarak ölçülmesini 
ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapılmasını gerekli kılmaktadır. 
Bu noktada bu çalışmanın temel amacı kültürel destinasyonlara yönelen turistlerin 
karakterlerini ve davranışlarını analiz etmek, ziyaretçilerin kültürel değer algıları ile 
destinasyon imajı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçtan yola çıkarak 2013 yılı 
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Eskişehir ilini kültür amaçlı ziyaret eden yabancı 
turistlere anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, frekans, aritmetik 
ortalama, güvenirlik, regresyon, bağımsız grup t testi, tek yönlü varyans analizli 
(ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların çoğunluğunun bilgi 
kaynağı olarak interneti kullandığı ve yeni kültürler keşfetmek için seyahat ettikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca destinasyon imajını en fazla etkileyen kültürel değerlerin 
duygusal değerler olduğu tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Kültürel Değerler, Destinasyon İmajı, Eskişehir.  

Abstract 
As the destination images being dynamic and changeable, continuous researches 

should be conducted in order to measure and progress the images in the context of 
tourism marketing. The aim of this study is to analyze the tourists’ characters and 
behaviors who direct through the cultural destinations and to determine the relationship 
between the visitors’ perceptions of cultural values and destination image. Based on 
this purpose, a questionnaire was held on the foreign cullture tourist who visited 
Eskisehir, chosen as the 2013 Turkish World Capital of Culture. The data obtained 
were evaluated using analysis methods such as frequency, arithmetic mean, reliability, 
regression, independent samples t-test, one-way variance analysis (ANOVA). The 
results obtain from these analysis have shown that many of the participants have used 
internet as a source of information and travelled to explore new cultures. On the one 
hand the most affecting cultural values of the destination image was emotional values.  
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