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Özet- Destinasyon imajı bireylerin bir yer veya destinasyon hakkındaki zihinsel şemaları, inanışları ve fikirlerinin bütününü ifade
etmektedir. Turizmin gelişmesinde, önemli bir ürün olan destinasyonların bilinir hale getirilmesi, turistler nezdinde olumlu bir
imaja sahip kılınması büyük önem taşımaktadır. Bir destinasyonun turizm paydaşları tarafından nasıl algılandığı, destinasyonun
gelişimi açısından önemlidir. Literatürde destinasyon imajına ilişkin çok sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Ancak bir yöreye
ilişkin destinasyon imajının yerli ve yabancı turistler açısından nasıl algılandığı, ne gibi benzerlik ve farklılıkların olduğunu
araştıran çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu çalışma özellikle iki önemli turizm paydaşı olan yerli ve yabancı turistlerin bir
destinasyona ilişkin algı farklılıklarının olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Araştırma Pamukkale’de 250’si yerli ve 237’si yabancı olmak üzere toplam 487 turiste anket uygulanarak yapılmıştır. 49
ifadeden oluşan anket aracılığı ile yapılan araştırma sonucunda, yerli ve yabancı turistler arasında Pamukkale destinasyonuna
ilişkin imaj algıları arasında önemli bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Turistlerin Pamukkale’nin imajına ilişkin ifadelerin
büyük bir kısmına yerli turistlere göre daha fazla katıldıkları tespit edilmiştir. Buna göre Pamukkale’nin yabancı ziyaretçilerdeki
imaj algısının yerli turistlere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Ancak “Pamukkale, bilinen bir üne sahiptir”, “rahatlatıcı ve
dinlendiricidir”, “sağlık için önemlidir” ifadelerine katılımın yabancı turistler için daha düşük kalması, dünyaya sağlık kenti
olma iddiasıyla pazarlanan bölge için dikkat çekici ve üzerinde durulması gereken önemli bir konu olarak ortaya çıkmıştır.
Yabancı turistler Pamukkale’yi daha çok, doğal ve kültürel yapısını koruyan, turistik alt ve üst yapısı yeterli, insanları dost canlısı
ve ucuz bir termal destinasyon olarak algılamaktadırlar. Ayrıca Pamukkale’nin doğal çekicilikleri ve imajı yabancı turistler için
bölgeyi tercihte daha anlamlı bulunmuştur.
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Abstract- Destination image refers to the mental schemes, beliefs and ideas of individuals about a place or destination. In the
development of tourism, it is of utmost importance that the important products, the destinations, are made known and have a
positive image in the sight of the tourists. How a destination is perceived by tourism stakeholders is crucial to the development
of the destination. There seems to be a lot of studies about destination image in the literature. However, a study investigating
how the image of a local destination is perceived in terms of domestic and foreign tourists and what similarities and differences
are found has not been reached. . This study was carried out in order to determine whether there are differences of perception
between domestic and foreign tourists who are two important tourism stakeholders.
The survey was conducted in Pamukkale by applying a questionnaire to a total of 1,032 tourists, 795 native and 237 foreign. As
a result of the survey conducted through the 49-point questionnaire, it was observed that there was a significant difference
between the local and foreign tourists' perception of the image of Pamukkale destination. It has been found that tourists are more
involved in the expression of Pamukkale's image than local tourists. According to this, it can be said that Pamukkale's image
perception on foreign tour is higher than the local tourists. However, participation in expressions "Pamukkale has a known
reputation", "Relaxing and restful", "It is important for health" remains lower for foreign tourists. This situation has emerged as
an important issue that should be emphasized and striking for the region that is marketed as being a health city in the world.
Foreign tourists perceive Pamukkale more as a friendly, inexpensive thermal destination that preserves its natural and cultural
heritage, has a tourist lower and upper structure, and is adequate. Moreover, the natural attraction and image of Pamukkale is
more meaningful for the foreign tourists.
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